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VÝZNAM ADVENTU
Adventná doba nás vyzýva k stretávaniu sa s Kristom v našom každodennom
živote a pripravuje nás na jeho slavný
druhý príchod.
Prežiť plodne adventnú dobu znamená nanovo sa stretávať s Bohom,
ktorý ponúka naplnený život a cestu
ďalej. Prijať výzvu adventu znamená
vychádzať mu v ústrety, obracať sa k
nemu, dvíhať k nemu svoje oči, zmieriť
sa s ním a s tými, ktorí sú okolo nás
a odhadzovať akúkoľvek zbytočnú
príťaž, ktorá nám znemožňuje ísť po
jeho cestách...
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim,
aby sa roztopila tvoja odmietavosť
i tvoja chladná uzavretosť,
a aby si mi znovu pohliadol do očí.
Veď ti idem v ústrety
na všetkých tvojich cestách.
A predsa ešte nikdy
som k tebe nesmel pristúpiť.
Ja, tvoj Boh.
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim
u teba bývať,
žiť dôverne s tebou

ročník: XX.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

a zdieľať všetky tvoje bremená.
Veď ti idem v ústrety
vo všetkých tvojich prianiach.
A predsa som ti ešte nikdy
nesmel žiadne splniť.
Ja, tvoj Boh.
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim,
aby si ma pustil
do svojho smútku a temnoty,
do svojich porážok
i do svojho plynúceho času.
Veď ti idem v ústrety
vo všetkých tvojich väzeniach.
A predsa ešte nikdy
som ťa nesmel oslobodiť.
Ja, tvoj Boh.
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim
znovu sa zrodiť
v tvojej obci, tvojej ulici,
v tvojom dome a v tvojom srdci.
Veď ti idem v ústrety
od večnosti k večnosti.
Ale hľadám len teba.
Ja, tvoj Boh.
(podľa www.pastorace.cz)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. V dnešnú 1. adventnú nedeľu 29.11.
budeme mať pri sv. omšiach zbierku
na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Ondreja, apoštola,
hlavného patróna arcidiecézy
sviatok

7:00 + Vincent - 1. výročie
10:00 + Ján, Jolana, Pavol, Jaroslav
12:00 + Andrej
18:00 ZBP Mária - 85 rokov
5:45 + Stanislav, Ľudmila

Ut
1.12.

7:00 + Emília - pohrebná

Utorok po 1. adventnej nedeli

10:00 + Jozef, Magdaléna
12:00 ZBP Elena - 75 rokov
18:00 + Mária
5:45 ZBP bohuznámi susedia

Str
2.12.

Streda po 1. adventnej
nedeli

7:00 + Anna - pohrebná
10:00 ZBP Anna, Mikuláš
12:00 + Dana, Štefan
18:00 + Anna, Anna, Anna

Št
3.12.

Sv. Františka Xaverského,
kňaza
spomienka
Adorácia 18.45

5:45 ZBP Marián s rod.
7:00 + Helena - pohrebná
10:00 ZBP sestry zo spoločenstva Fokoláre
12:00 ZBP Jolana
18:00 + Ivo
5:45 + z bohuznámej rodiny

Pi
4.12.

Piatok po 1. adventnej nedeli
Prvý piatok v mesiaci

7:00
10:00 + Pavel
12:00 + Mária, Ján, Mária
18:00 + Irena, František, Bernardína, Andrea

So
5.12.

Ne
6.12.

Sobota po 1. adventnej
nedeli
Fatimská sobota

5:45 ZBP Terézia
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + Jozef, Magdaléna, Marián

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MIKULÁŠA
5.45 (ZBP Juliana s rod.), 6.30 (+ Mikuláš), 7.45, 10.00 (+ Mária), 11.30 (ZBP
Nicolas), 13.30 (+ Mikuláš s rod.), 15.00 (ZBP Dominik), 18.00 (ZBP Ján,
Petra, Peter).

Milodary: Na organ: bohuznáma osoba 50€. Na konkatedrálu: bohuznáma 150€, p.
Pavlinský 100€, bohuznámi novomanželia 40€, bohuznáma 200€. Na rádio Lumen:
bohuznáma 50€. Vložené na účet ČSOB: bohuznámy Juraj 50€, bohuznámy Pavol 100€,
bohuznáma rodina 500€, bohuznáma Alžbeta 30€, bohuznáma Jana 3€, bohuznámy
Milan 50€. Vložené na účet VÚB: bohuznámy Daniel 10€, bohuznámy Peter 6€.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

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 6:10 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
30.11.

Oznamy

2. Na 1. adventnú nedeľu, pri všetkých
sv. omšiach budeme požehnávať
adventné vence. Prosíme, aby ste
ich pred začiatkom sv. omše uložili
na miesto pred oltárom sv. Antona.
Prosíme vás, aby ste si po požehnaní
vencov zobrali len tie, ktoré ste na
požehnanie priniesli. Tí, ktorí si
veniec neprinesiete, teda odchádzate
z kostola bez adventného venca :)
3. Počas štyroch adventných nediel
sv. omše o 15.00 hod. bude sláviť
P. Jozef Humeňanský, provinciál
Africkej provincie rogacionistov. Pri
sv. omšiach zaznie vždy príhovor
ako duchovná príprava farnosti na
Vianoce.
4. Tento týždeň je prvopiatkový.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme
cez týždeň od 5.45 do 6.55 hod. a
večer od 17.15 do 17.55 hod ako aj
po večerných sv. omšiach; v nedele
od 9.15 do 9.50 hod. a večer od 17.15
do 17.50 hod. Prosíme, rešpektujte,
že v čase 10.00-12.00 hod. sa v čase
mimoriadnych opatrení nespovedá.
Prosíme, zoberme spoveď ako súčasť
adventnej prípravy a neodkladajme
ju na poslednú chvíľu. Vyloženie
Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále
vo štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
Sobotu slávime ako fatimskú. Kvôli
pandémii ku chorým domov až do
odvolania nepôjdeme. Od pondelka
30.11.2020 už v Konkatedrále
slávime aj sv. omše o 10.00 hod.
5. V sobotu 5.12.2020 vás pozývame
na Noc kostola - Adventný večer so
sv. Jánom Pavlom II. Program, ktorý
začína sv. omšou o 18.00 hod., nájdete
na zadnej strane Infolistu. Duchovná
obnova farských spolupracovníkov
(lektori, rozdávatelia sv. prijímania,
kantori,
žalmisti,
animátori,
kostolníci, kurátori, latinský zbor)
bude tohto roku v rámci Noci kostola.
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6. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Mikuláša bude v Konkatedrále v
nedeľu 6.12.2020 o 10.00 hod.
Sv. omšu spojenú s odovzdávaním
certifikátov
adopcie
píšťal
celebruje o. dekan Jozef Dronzek.
Všetci ste srdeční pozvaní.
7. Mládežnícke sv. omše slávime
v piatok o 18.00 hod. Pozývame
najmä birmovancov.
8. Sv. omše pre deti slávime v nedeľu
o 11.30 hod. V nedeľu 6.12. sa jej
môžu fyzicky zúčastniť rodiny
s deťmi z KSŠ sv. Mikuláša a
ostatných škôl (okrem ZŠ Kúpeľná
a ČSA). Deti z iných ZŠ môžu
sledovať priamy prenos sv. omše
o 11.30 hod. cez Youtube kanál
Farnosť sv. Mikuláša Prešov.
9. Rorátne sv. omše budeme sláviť
od pondelka 7.12. do nedele
13.12.2020 o 5.45 hod. (prosíme,
aby ste si doniesli sviečky). Táto
sv. omša bude spievaná s kázňou.
10. V sobotu 12.12.2020 pozývame
na rorátnu sv. omšu o 5.45
hod. všetky deti našej farnosti.
Doneste si so sebou lampášiky.
11. V chráme nájdete pokladničku
Vianočný dar pre chudobných.
Ďakujeme za vaše milodary,
ktoré adresne prerozdelíme pred
sviatkami chudobným.
12. Miestna skupina Spolku Sv.
Vojtecha v Prešove oznamuje
svojim členom, že kalendáre a
podielové knihy sa budú vydávať
v predajni SSV, Hlavná 80.
13. Vzhľadom na situáciu, s ktorou
je prepojený výpadok príjmu z
milodarov a zvončeka, ktorý sa
výlučne používa na chod kostola a
farnosti, vás chceme poprosiť, aby
ste prispeli prevodom na náš účet:
ČSOB SK02 7500 0000 0040 0800
8582.VÚB SK12 0200 0000 0030
8266 5551.

