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VERBUM
Časopis pre kresťanskú kultúru

Štedrá večera a zvyky po slovensky!

Kračún, Vilija, Štedrý deň...

Pri vianočných zvykoch sa veľmi často
požadoval úplný pôst až do chvíle, keď
sa ukázala na oblohe prvá hviezda. To
bol signál, že rodina už môže zasadnúť k
štedrovečernej hostine. Podľa tradície sa
malo na stole objaviť „devätoro jedál“
zo všetkého, čo sa počas roka urodilo. Viacerým jedlám sa prisudzoval veľký význam
a na stole nesmel chýbať chlieb, vianočka,
cesnak a cibuľa. Súčasťou večere boli i
čerstvé jablká a orechy. Štedrý deň, rovnako
ako Božie narodenie (25. 12.) a Nový rok,
boli považované za začiatok novej etapy
života.
Spracoval Viktor Baltes

tlač, kopírovanie, väzba

Na Štredý deň 24. decembra začíname
sláviť Vianoce. Na východnom a čiastočne
aj strednom Slovensku sa tento deň nazýva „vilija“ alebo „vigílija“, čo znamená
„predvečer sviatku“.
Naši predkovia poznali aj názov
„Kračún“ čiže krátky deň a pripisovali mu
veľký kresťanský význam i zvláštnu moc, a

preto sa v tento deň dodržiavalo množstvo
zvykov, ktoré mali zaistiť predovšetkým
bohatú úrodu, dobrú úžitkovosť domácich
zvierat a tiež zdravie a šťastie rodiny. Štedrý
deň, resp. večer je u nás známy od 14.
storočia a, ako napovedá názov, spojený je
najmä s obdarovávaním. Bol však aj pôstnym dňom, počas ktorého sa jedlo málo a
výlučne bezmäsité pokrmy. Väčšinou sa nesmelo nič jesť z jedál určených na večeru.

18. december 2016

lacné tonery a cartridge

Štedrý deň je posledným dňom príprav na
vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas. Na Štedrý deň,
jeden z najkrajších dní v roku, sa tešia všetci
bez rozdielu veku. Je nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, keď sa
môžeme po roku opäť v neopakovateľnej
atmosfére stretnúť so svojimi blízkymi pri
jednom stole i nádielke darčekov od Ježiška.
Pretože, keď môže byť rodina spolu, to je
hodnota, akú nemá nijaký iný deň, ale ten
Štedrý áno.

Bližšie informácie o časopise: http://casopisverbum.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní
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predplatiť si Verbum, ale aj byť jeho tvorcami.
Verbum vychádza dvakrát do roka (Veľká
Noc, Vianoce) za nezmenenú cenu 9 EUR.
Môžete si ho objednať bankovým prevodom na účet IBAN: SK60 8180 0000
0070 0008 5966, variabilný symbol 592020.
Dôležité je, aby ste v popise platby nezabudli uviesť svoje meno a adresu, kam máme
časopis zaslať.
Objednávky uzavrieme 1.3.2017.
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Tohto roku sme oslávili 70 rokov Verbumu. Ukončili sme jednu veľkú etapu, no
pokračujeme ďalej snažiac sa o nové veci.
Nech o tom svedčí aj nová grafika Verbumu.
V roku 2017 sa budeme venovať obzvlášť
výročiu reformácie (minulosť aj súčasnosť)
ako aj dôležitému spoznávaniu islamu už nielen ako možnosti, ale realite, ktorú
zažívame.Ponúkame Vám nielen možnosť

Infolist

Človek na ceste
Hriech neexistuje, nikto nie je vinný. Ak
urobím niečo zlé, môže za to spoločnosť,
okolnosti, moja povaha, gény, chromozómy...
Veľa kresťanov už nepristupuje ku sviatosti zmierenia, na spoveď. Majú vnútorné presvedčenie, že Ego te absolvo,
nepotrebujú počuť, lebo veď zlé nič nerobia. Moderný problém spočíva v tom,
že sa hriech vždy chápe len z pozície :
porušenia príkazu, či zákazu. Ale zabúda sa
aj na niečo iné.
Hebrejské sloveso hrešiť znamená doslova „netrafiť do cieľa, pomýliť sa.“ Teda
ten, kto hreší, odchádza od zmyslu svojho
života a od jeho plnosti. Hriech by sme potom mohli zadefinovať ako prekážku pri realizovaní cieľa života. Človek je pozvaný k
tomu, aby pracoval na sebe v spoločenstve
s Bohom a ľuďmi. Preto každý hriech
má rozmer osobný – personálny, ale aj
spoločenský – sociálny. Odchádzam z
cesty, na ktorej som bol a idem na cestu,
ktorá mi nepomáha napĺňať poslanie môjho
života. Idem na cestu bez Boha a ľudí a to
hlavne s tými od ktorých som vďaka hriechu odišiel. To je cesta, ktorá ma privádza
do budúcej izolácie od Boha i človeka.
Blíži sa sviatok Narodenia Pána. Evanjelium tejto nedele hovorí jasne o podstate
príchodu Ježiša Krista na svet. „Zbav Pane,
svoj ľud od hriechov.“ Sv. Ambróz v Komentári ku stvoreniu napísal: „Ďakujeme

ročník: XXVI.

4. adventná nedeľa

Bohu za to, že dokončil dielo stvorenia,
po ktorom mohol by odpočívať. Stvoril
nebesia, ale neodpočíval. Stvoril slnko, mesiac i hviezdy, ale aj tak neodpočíval. Nakoniec stvoril človeka a mohol odpočívať,
lebo konečne mal niekoho, komu mohol
odpúšťať hriechy.
Určite nebude zlé, ak si túto pravdu stále
pripomenieme. Božie narodenie má v sebe
fundamentálnu pravdu: Boh prichádza
hľadať hriešnika.
Pri pohľade na štvrtú adventnú sviecu si
to uvedomujeme a dobre sa pripravíme na
sviatosť zmierenia. Chceme počuť: Ego te
absolvo.
Jozef Dronzek, dekan
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Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Viera

Po.
19. 12.

Pondelok po 4. adventnej
nedeli
19.00 Modlitby z TAIZE

6:15 + Ladislav, Mária, Eliška
7:00

+ Anna - pohrebná

12:00 + Imrich, Františka (ž.), Margita,
Mária
18:00 + Ondrej, Anton, František
5:45 ZBP Peter s rod.

Ut.
20. 12.

6:15 + Mária

Utorok po 4. adventnej nedeli

7:00

+ Ladislav - pohrebná

12:00 + Mária, Štefan
18:00 + Marián
5:45 ZBP Ľudmila s rod.

Str.
21. 12.

6:15 + Alexander, Anna

Streda po 4. adventnej nedeli

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00 + Oľga, Mária, Ján, Marta, Alžbeta
18:00 + Matilda
5:45 ZBP Beáta s rod.

Št.
22. 12.

Štvrtok po 4. adventnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 + Helena
7:00 + František - 1. výročie
12:00 + Štefan
18:00 + Lýdia
5:45 ZBP Christiána - uzdravenie a
odpust. hriechov

Pia.
23. 12.

Piatok po 4. adventnej nedeli

6:15 ZBP Štefan - 80 r.
7:00 + Jolana - pohrebná
12:00 + Ján, Mária
18:00 + Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan

So.
24. 12.

Sobota po 4. adventnej nedeli
Štedrý večer
Cemjata 22.00
Surdok 20.00

22.00 ZBP Eva a Jaroslav
00.00 Za celú farnosť
Sv. omšu celebruje Mons. Marek Forgáč
- košický pomocný biskup

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Narodenie Pána
Ne.
25. 12.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Peter s rod.), 6.30 (+ Anton),
7.45, 10.00 (+ Eva), 11.30 (ZBP Lukáš, Michaela, Anna, Mária),
15.00, 18.00 (+ Ján, Jozef, Katarína);
Cemjata 10.15

1.
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary: zo svadby Vasilenkovych 50
€, bohuznáma 20 €, rod. Centkova na Tv 8.
Lux 10 € a na rádio Lumen 10 €.
Spovedanie v tomto týždni: Po. - Pia.:
5.45 - 6.55, 17.00 - 18.00. Blížia sa
sviatky Narodenia Pána, pozývame vás 9.
k dobrej sv. spovedi. Prosíme, aby ste
si dali záležať na príprave na sv. spoveď
a taktiež využili čas, aby ste si nenechávali
sv. spoveď na poslednú chvíľu. Povzbuďte
aj svojich rodinných príslušníkov, aby
10.
pristúpili k spovedi a dali si na nej záležať.
Štedrá večera v našich domovoch
a rodinách sa v našej farnosti začne
spoločnou modlitbou o 17.00 hod.
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Kto by chcel čítať z Denníčka sv.
Faustíny v nedeľu o 14.50, nech si
vyberie termín a zapíše sa na zoznam
v sakrestii.
V
kancelárii a v sakrestii môžete
nahlasovať svoje byty a domy na
novoročné
trojkráľové
požehnanie.
Požehnávať budeme 6. a 7. 1. 2017
popoludní.
Skauti donesú v piatok (23. 12.) do
konkatedrály Betlehemské svetlo. Môžete
si doniesť lampáše a zobrať si ho do
svojich príbytkov.

11. Farská knižnica bude 21.12. a 28.12.
Blížia sa Vianoce a s tým spojené aj
zatvorená. Najbližšie bude otvorená
vianočné koncerty. V našej konkatedrále
4.1.2017
bude vianočný koncert
Kataríny
12. Z príležitosti sviatku Sv. rodiny dňa 30.12.
Koščovej dňa 26. 12. 2016 o 19.30 hod.
o 18.00 hod. bude v konkatedrále slávena
Vstupenky formou milodaru (výťažok na
sv. omša pre rodiny. V závere bude
opravu konkatedrály) si môžete zakúpiť
požehnanie jednotlivých rodin. Srdečne
u p. ekonómky na fare. Cena je 10 €.
pozývame všetky rodiny.
V chráme nájdete pokladničku s názvom
13. Vážne upozornenie: V poslednom čase
Vianočný dar pre chudobných. Vopred
dochádza ku veľkému napätiu kvôli
ďakujeme za vaše milodary, ktoré
spovedaniu od 10.00 hod. Nanovo
prerozdelíme pred sviatkami chudobným.
upozorňujeme: spovedná služba od
OZ Magis prosí o potravinovú pomoc
10.00 je akoby záskok s jedným kňazom
pre rodiny v núdzi - približne 80 rodín.
spovedníkom - to
nie je tradičné,
Potraviny môžete odovzdať na farskom
hromadné spovedanie - veľkodušne
úrade alebo v kláštore Sancta Maria. Pán
využite spovedanie od 5.45 alebo od
Boh zaplať za vaše milodary. Takisto budú
17.00, tam spovedáme viacerí. Dostali sa
mať svoj stánok na vianočných trhoch.
k nám anonymy, chodíte sa do kancelárie
vadiť a nadávať nám, že celé dni nič
Pozývame vás na púť: Paray le Monial nerobíme. Veľmi nás to bolí. Naozaj, sme
Cluny - Taize - Lurdy - Ars. Termín: 7.
až tak hlboko klesli, že si dovolíme toto
- 14. máj 2017. Cena: 395 eur (ubytovanie,
povedať na našich kňazov? A zvlášť
strava, doprava, cestovné a úrazové
v tak vyťaženej konkatedrále? Sv. otec
poistenie). Púťou vás bude sprevádzať
František povedal: Moderný hriech je ten,
o. Viktor Baltes a o. Marek Varga.
že ohovárame, osočujeme a nepoznáme
Môžete sa nahlasovať v kancelárii alebo
okolnosti.
v sákrestii konkatedrály. Viac na www.
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