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Deň

Infolist
Liturgický kalendár

Čas

52-1

Úmysly sv. omší

5:45 + Jozef

Po
30.12.

7:00 + Mária - 1. výročie
12:00 + Anton
18:00 + František
5:45 ZBP Pavol s rod.

Ut
31.12.

Siedmy deň v oktáve Narodenia
Pána - Silvester
Cemjata 16:00

6:15 ZBP Miroslav, Lucia, Andrea
7:00 + Filoména
12:00 + Helena, Štefan, Ján, Anna, Štefan,
Dorota
16:00 Poďakovanie za milosti celého roka

Str
1.1.

PRIKÁZANÝ
SVIATOK –
SLÁVNOSŤ
BOHORODIČKY
PANNY MÁRIE
Surdok 9:00, Cemjata 10:15

Št
2.1.

Pi
3.1.

So
4.1.

Ne
5.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianzského, biskupov a
učiteľov Cirkvi (spomienka)

Adorácia 18:45
Najsvätejšieho mena
(ľubovoľná spomienka)
Prvý piatok v mesiaci
Cemjata 17:00
Adorácia 12:00
Sobota vo Vianočnom
období
Fatimská sobota

2019-2020

6:15 + Helena, Štefan, František, Stanislav

Šiesty deň v oktáve
Narodenia Pána

5:45 Za duše v očistci
6:30 Za uzdravenie Marty
7:45 Za farnosť
10:00 + Jozef
11:30 ZBP Ľuboš
15:00 I. ZBP Štefan s rod., II. ZBP Monika
18:00 ZBP Pavol s rod.
5:45 ZBP Pavol s rod.
6:30 + Ema, Imrich
7:45 + Verona - 1. výročie
10:00 + František, Helena
18:00 + Marek

Ježiš

5:45 ZBP Pavol s rod.
6:15 + Anna, Jozef, Mária
7:00 + Viera - pohrebná
12:00 + Andrej, Helena, Mária, Jozef
18:00 Za uzdravenie Dariny
5:45 ZBP Alžbeta, Emil, Eva
6.15 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Juliana, Dezider, Martin, Milan

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Dagmar), 7.45, 10.00 (ZBP Pavol s
rod.), 11.30 (+ Andrej - 5. výročie), 15.00 (+ Slávka), 18.00 (+ Filoména),
Surdok 9.00 (Za duše v očistci), Cemjata 10.15

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
22. DECEMBER 2019

BOŽIE PLÁNY

Sme zvyknutí, že dopravné linky majú svoj
plán, čas príchodu aj odchodu. Niekedy
sa tento poriadok môže narušiť, napríklad
zlým počasím alebo nejakým nešťastím.
Tak je to aj s ľudským životom. Aj on je
Bohom naprogramovaný a naplánovaný.
Ak ho človek dodržiava, je šťastný, ale ak
začne konať proti Božiemu plánu, stáva sa
nešťastným, často poznačeným rôznymi
tragédiami. Biblické dejiny nás učia, že Boh
často vstupoval do ľudských plánov. Iste to
nerobil preto, aby spôsobil dajakú tragédiu,
ale preto, aby človeka varoval, vystríhal a
v konečnom dôsledku ho urobil šťastným.
Podobne je to aj s Máriou, ktorá ani vo sne
netušila, že sa stane matkou Vykupiteľa, že
práve ju si na túto úlohu vyvolil Boh.
Evanjelium dnešnej nedele nám predstavuje
Jozefa. On tiež mal svoje plány a túžby.
Chcel si založiť rodinu a tešil sa na svadobný
deň. Bol rozhodnutý čestne pracovať, živiť
svoju rodinu, vychovávať deti a dožiť sa
vnukov. Boh s ním mal však iný plán. Chcel
mu zveriť Máriu a Ježiša. Všimli sme si, ako
sa zachoval na Božiu výzvu? Aj keď dobre
nechápal, čo Boh od neho žiada, urobil tak,
ako bola jeho vôľa.
Aj my máme svoje plány a predsavzatia.
Často si dokážeme naplánovať a
rozkúskovať život na rozličné etapy a tvrdo
ideme za tým, aby sa všetko splnilo tak,
ako sme si vysnívali. Lenže Boh z času
na čas zasiahne do nášho života, do našich
plánov a chce, aby sme ich zmenili. Iste to
nerobí preto, aby spôsobil nejakú tragédiu,
ale preto, aby nás usmernil, varoval, a aby
náš život urobil šťastným. Nepošle k nám
anjela, aby nám zvestoval svoju vôľu,
ale si nájde iné cesty. Niekedy je to cez
hlas svedomia, inokedy cez dobrú knihu,
kázeň v kostole, cez hlas priateľov, ale aj
cez dajaké nešťastie a tragédiu. Ak sme

ročník: XIX.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

vnímaví a rešpektujeme Božie oslovenie,
dávame mu svoje ÁNO, ak sa vyhýbame
Božiemu hlasu a utekáme pred ním, svoje
NIE dávame vlastne samotnému Bohu. Iste
mi dáte za pravdu, že povedať Bohu ÁNO
vo chvíľach, keď on chce veci úplne inak
ako my, je veľmi ťažké. Často to znamená
začať úplne odznova. Hneď to nedokázal
ani Abrahám, ani Mojžiš, ani Mária… Aj
oni sa najskôr pýtali: Prečo práve ja? Ako sa
to stane? A keď im to Boh vysvetlil, ochotne
splnili jeho vôľu. Mohli povedať aj NIE,
svet by sa nezrútil a Boh by si na realizáciu
svojich plánov našiel niekoho iného. To
isté sa deje aj v našom živote. Aj nám Boh
dáva slobodu rozhodnúť sa. Ak súhlasíme
s jeho plánom, iste nám dá silu, aby sme
ho dokázali zrealizovať. Ak nesúhlasíme,
poverí niekoho iného, ale na to doplatíme
iba my. My si pre svoju spásu nenájdeme
iného boha. Dovoľme Bohu, ktorý prichádza
každý deň medzi nás so svojimi plánmi a
ponukami, aby sa uskutočnili. Aj uprostred
iných predstáv, zatrpknutosti, beznádeje,
skleslosti či zištnej lásky, tvrdého biznisu
a túžbe mať viac, ovládať viac, panovať
viac, dajme mu svoje ÁNO. Nebojme sa, že
by sme prehrali. Ani Mária, ani Jozef, ani
ktokoľvek zo svätých ani z ľudí dnešných
čias, ktorí pochopili, že Božie myšlienky
spásy a pokoja sú iné ako tie naše a otvárali
im srdcia, neprehrali. Napriek prehrám,
skúškam a tragédiám okolo nás, môže to
isté zažiť človek dnešných dní, pre ktorého
je prichádzajúci Ježiš svetlom a istotou.
O niekoľko dní sa našim srdciam bude
prihovárať Dieťa z jaslí. Daruje nám svoj
príchod nielen pre radosť a pokoj, ale
možno aj preto, aby zmenil život niekoho
z nás. Venujme v nasledujúce dni čas aj na
uvažovanie nad tým, aké plány má s nami
Pán.
Martin Šimko, kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 I. ZBP Eva; II. + Alžbeta

Po
23.12.

Pondelok po 4. adventnej
nedeli

Ut
24.12.

NARODENIE PÁNA SLÁVNOSŤ S OKTÁVOU
Cemjata 22:00, Surdok 20:00

6:15 I. ZBP Marta (70 rokov);
II. + Marta Miroššayová
7:00 + Zuzana, František
12:00 + Ján, Helena, Marcel, Bartolomej,
Anton
18:00 + Vasiľ, Margita, Elena
22:00 ZBP Dávid, Mária, Martin
24:00 Za farnosť
5:45 + Rudolf Kováč
6:30 I. + Milan; II. ZBP Danka /ž/ s rod.

Str
25.12.

NARODENIE PÁNA SLÁVNOSŤ

10:00 + Eva, Ján

Surdok 9:00, Cemjata 10:15

11:30 + Jana /ž/

7:45 + Ján, Pavol, Helena

15:00 + Ružena, Arnošt, Edita, Ján
18:00 + Ludvik, Veronika, Ľudovít, Mária
5:45 + Margita
6:30 ZBP Janka /ž/

Št
26.12.

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO
MUČENÍKA - SVIATOK
Surdok 9:00, Cemjata 10:15

7:45 + Anton
10:00 + z rod. Tomčákovej a Hardoňovej
11:30 ZBP Jožka /ž/ a Filip
15:00 ZBP Anna
18:00 + Anna, Michal
5:45 + Juraj Kokinda

Pi
27.12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 6:15 ZBP Juraj
(sviatok)
7:00 + František (1. výročie), Ľubica
12:00 ZBP Terka (70 rokov)
Cemjata 17:00
18:00 ZBP Mária, Ondrej

So
28.12.

Ne
29.12.

Sv. neviniatok, mučeníkov
(sviatok)
Cemjata 10:15

Infolist

Infolist

5:45 + Jozef, Helena, Pavel
6.15 ZBP Mária (60 rokov)
18:00 + Anton, Mária

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (SVIATOK)
5.45 (+ Karol, Angela, Emil, Juraj), 6.30 (+ Štefan), 7.45, 10.00 (+ Margita,
Juraj), 11.30 (+ Mária, Ján), 15.00 (ZBP bohuznáma rodina), 18.00 (+ Anna),
Surdok 9.00, Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 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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1. Milodary:
Na
konkatedrálu:
hod. Pri sv. omši sa prečíta krátka
bohuznáma
100€,
bohuznáma
štatistika o živote vo farnosti,
10€, bohuznáma 30€. Na organ:
lebo taký je predpis a nariadenie
bohuznáma 20€. Na charitu:
Cirkvi i otca arcibiskupa.
bohuznáma 5€. Na potreby farnosti: 10. V utorok 31.12.2019, na Silvestra,
Marta Kundračiková 1000€.
po sv. omši o 16.00 hod., bude
2. V nedeľu 22.12.2019 o 18.00 hod.
konkatedrála z bezpečnostných
Vás pozývame do konkatedrály na
dôvodov zatvorená.
pravidelnú sv. omšu s požehnaním 11. Kto sa na Slávnosť Panny Márie
a pomazaním olejom sv. Charbela.
Bohorodičky (1.1.) zúčastní na
speve hymnu Príď, Duchu Svätý,
3. Farská kancelária bude v dňoch
tvorivý..., môže za obvyklých
24.12.,25.12., 26.12., 31.12.2019 a
podmienok získať úplné odpustky.
1.1.2020 zatvorená.
12.
Dňa 3.1.2020 je prvý piatok mesiaca.
4. Keďže v utorok 24.12.2019 budú
Chorých pôjdeme spovedať až vo
sv. omše až od 22.00 hod., úmysly
februári. Sobotu 4.1.2020 slávime
z ranných sv. omší budú slávené v
ako fatimskú.
pondelok 23.12.2019 o 5.45 a 6.15
hod. spolu s úmyslami z pondelka. 13. V kancelárii a v sakristii môžete
nahlasovať svoje byty a domy na
5. V utorok 24.12.2019 Vás pozývame
novoročné trojkráľové požehnanie.
na polnočnú sv. omšu, ktorú
Požehnávať budeme 5.1.2020 a
celebruje košický pomocný biskup
6.1.2020 popoludní.
Mons. Marek Forgáč do RTVS.
14.
Koledníci Dobrej noviny (eRko)
6. V dňoch 25.12. a 26.12.2019 budú
budú navštevovať vaše príbytky
o 10.00 hod. sv. omše do TV LUX,
6.1.2020 po sv. omši o 11.30 hod.
pri ktorých bude účinkovať zbor a
orchester.
15. Na slávnosť Zjavenia Pána bude v
konkatedrále v nedeľu 5.1.2020 pri
7. Z príležitosti Sviatku sv. rodiny v
sv. omši o 18.00 hod. požehnaná
nedeľu 29.12.2019 o 7.45 hod. bude
trojkráľová voda.
v konkatedrále slávená sv. omša pre
rodiny. V závere bude požehnanie 16. Štedrovečerná
modlitba. Ak
jednotlivých
rodín.
Pozývame
nemáte iný zaužívaný zvyk, môžeme
všetky rodiny. Celebruje košický
začať večeru o 17.00 hod. vtedy sa
arcibiskup Mons. Bernard Bober.
môžeme v modlitbe všetci zjednotiť.
Pridajte aj modlitbu za našu farnosť,
8. Na nedeľu sv. Rodiny bude pri
za nás kňazov. Pán Boh zaplať.
sv. omšiach zbierka pre rodiny
postihnuté výbuchom plynu na 17. O.z. Prešovská gotika Vás pozýva
Mukačevskej ulici v Prešove.
na koncert vo štvrtok 26.12.2019
o 17.00 hod. do kostola sv.
9. Silvestrovská sv. omša a rozlúčka
Jozefa - františkáni. Koncert je
so starým rokom, spojená s
organizovaný na pamiatku obetí
vyhodnotením roku 2019, bude
výbuchu plynu na Mukačevskej
v konkatedrále o 16.00 hod.
ulici. Dobrovoľné vstupné bude
Pobožnosť Rok korunuješ svojou
poukázané na transparentný účet
dobrotou, bude po sv. omši o 16.00
mesta Prešov.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dávid Sovák.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

