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6. DECEMBER 2020
ADVENT A PANNA MÁRIA
Súčasťou adventnej prípravy na Vianoce je
slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny
Márie, ktorú Cirkev slávi 8. decembra.
Chcem sa zamyslieť nad tým, aké dôležité
miesto a poslanie má Presvätá Panna v dejinách spásy.
Bolo to na začiatku ľudských dejín, hneď
po páde našich prarodičov v raji. Už vtedy,
v dávnych časoch sa rysuje radostná správa o príchode Mesiáša na svet. Je to prvá
radostná zvesť, tzv, protoevangelium, zore
ohlasujúce naše vykúpenie. Na niektorých
obrazoch sa táto skutočnosť znázorňuje
ako naši prarodičia Adam a Eva, odetí do
kožených záster, opúšťajú s bôľom v srdci
a so slzami v očiach raj. V hornom rohu
je podobizeň ženy s dieťatkom, nádeje
ľudstva - Márie s Ježiškom.
Roku 800 pred Kristom prichádza
presnejšie
označenie
tej
sľúbenej
požehnanej ženy. Vtedy Boh ústami
proroka Izaiáša ohlásil: „Hľa, panna
počne a porodí syna a dá mu meno
Emanuel (Boh s nami)“. Ako by sa Boh už
nemohol dočkať, kedy uzavrie duchovné
manželstvo s ľudským pokolením. Kristus
sa nerozlučne spojí s ľudstvom. To sa však
nedá uskutočniť bez ženy, bez Márie z
Nazareta. Evanjelisti nám dosvedčujú, že
sa na Márii splnila Izaiášova predpoveď.
Tak Boh, keď uskutočnil svoj odveký
zámer, obišiel vtedy panujúce rody, obišiel
kňazské i veľkňazské rodiny a jednal s
neurodzeným, jednoduchým dievčaťom zo
zapadnutého Nazareta.
Advent v sebe skrýva veľké tajomstvo:
nový príchod Boha na svet sa uskutočňuje
prostredníctvom
dievčaťa.
Môžeme

ročník: XX.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

povedať, že kráľovnou adventu je dievča!
Nakoniec dievča, žena je stredom sveta v
každej dobe, aj dnes. Veď ona je matkou,
vychovávateľkou, ona je preto aj najviac
zodpovedná za svet, aký je.
„Kto hýbe kolískou, hýbe svetom“, povedal
raz pápež Pius X. Dnes je málo žien, ktoré
by hýbali kolískou, Európa i náš národ
vymierajú. Aké sú ženy, taký je svet! Svet
padol skrze ženu Evu, skrze ženu Máriu
bol obnovený a dokonaný bude zase skrze
ženu, každú jednu z vás. Sme v advente a
celý svet stále prežíva svoj advent. Prežíva
očakávanie.
Boh sa uprene pozerá na Máriu, čo odpovie
na anjelovo zvestovanie: „Budeš mať syna
...!“ Aj dnes sa Cirkev pozerá na teba,
dievča. Čo povieš ty na ponúknuté poslanie,
ponúknutú dôstojnosť? Odpovieš: „Hľa,
služobnica Pána.“, alebo povieš: „Som
otrokyňu sveta.“? Budú Vianoce, stromček,
kapor a večera - to je krásny zvyk, budú aj
darčeky. Ale budú to Vianoce s Ježiškom?
A čo bude po Vianociach? Bude to rodina
s Kristom, alebo bez neho? Rodina, ktorá
Krista umŕtvi, ktorá sa ho bude snažiť
zničiť v Cirkvi a v srdciach svojich
detí? Ktorá sa za neho bude hanbiť? Čo
urobia naše dievčatá, aspoň tie, ktoré sú v
kostole? Pripravia nám advent? Pripravia
nový príchod Pána medzi nás? Pripravia
nám ozajstné Vianoce, alebo sa za týždeň
zmôžu len na bujarého Silvestra? Mária,
Panna a Matka! Buď našim dievčatám
a ženám vzorom, buď im pomocou, aby
v dnešnej ťažkej dobe, ktorá vyžaduje
hrdinstvo viery a mravnosti, boli tebe
podobné a boli požehnaním pre národ a
svet!
(Pripravil o. Pavol Knut, RCJ)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Ambróza, biskupa a
učiteľa Cirkvi
spomienka

7:00 + Milan - pohrebná
10:00 + Alžbeta
12:00 + Mikuláš, Viktória, Ján, Štefan, Margita
18:00 + Emília
5:45 ZBP Dávid, Mária, Martin
7:00 + Margita - 1. výročie
8:00 + Klára

Ut
8.12.

Nepoškvrnené počatie Panny
Márie
slávnosť
Surdok 19.00

9:00
10:00 + Anton, Filoména
12:00 + Mária, Jozef
13:30
15:00
16:00 ZBP Mária - 60 rokov
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 ZBP Albert - 83 rokov

Str
9.12.

Sv. Jána Diega
Cuauhtlatoatzina
ľubovoľná spomienka

7:00 + Anna - pohrebná
10:00 + Ján
12:00 + Filoména, Ján
18:00

Št
10.12.

Preblahoslavenej Panny
Márie Loretánskej
ľubovoľná spomienka
Adorácia 18.45

+ Imrich, Margita, Peter, Marta, Štefan, Branislav

5:45 + Matej
7:00 + Mária - pohrebná
10:00 + Jozef, Mária
12:00 + Margita, Andrej
18:00 + Helena, Štefan
5:45 + Mária

Pi
11.12.

7:00
Piatok po 2. adventnej nedeli
10:00
+ Vladimír
Zimné kántrové dni (za
12:00 ZBP Marta - 65 rokov
upevnenie rodín)
18:00 + Angela

So
12.12.

Ne
13.12.

Preblahoslavenej Panny
Márie Guadalupskej
ľubovoľná spomienka

5:45 + Ladislav, Milan, Emil
7:00 + Cecília
18:00 + Ružena

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
5.45 (ZBP Marek), 6.30 (ZBP Danka s rod.), 7.45, 10.00 (+ Magdaléna), 11.30
(+ Helena, Jozef), 13.30 (ZBP s. Jozefa - 80 rokov), 15.00 (ZBP novomanželia
Dagmar a Filip), 18.00 (ZBP Alžbeta - 60 rokov - s rodinou).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
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
7.12.

Oznamy

1. 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.
2. 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.
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. 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.
5. 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.
6. V utorok 8.12.2020 je prikázaný
sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie. Farská kancelária
bude zatvorená. Pohreby a iné vážne
udalosti hláste kňazom po sv. omšiach.
Sv. Omše budú v konkatedrále aj o
8.00, 9.00, 13.30, 15.00 a 16.00 hod.,
na Surdoku o 19.00 hod.
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7. Združenie Faustínum pozýva na
sv. omšu v utorok, 8.12.2020 o
18.00 hod. V homílii sa prihovorí
o. Jozef Heske.
8. Mládežnícke sv. omše slávime
v piatok o 18.00 hod. Pozývame
najmä birmovancov.
9. V sobotu 12.12.2020 pozývame
na rorátnu sv. omšu o 5.45
hod. všetky deti našej farnosti.
Doneste si so sebou lampášiky.
10. Sv. omše pre deti slávime v nedeľu
o 11.30 hod. V nedeľu 13.12. sa jej
môžu fyzicky zúčastniť rodiny s
deťmi zo ZŠ Kúpeľná a ostatných
škôl (okrem ZŠ ČSA a sv.
Mikuláša). Deti z iných ZŠ môžu
sledovať priamy prenos sv. omše
o 11.30 hod. cez Youtube kanál
Farnosť sv. Mikuláša Prešov.
11. V chráme nájdete pokladničku
Vianočný dar pre chudobných.
Ďakujeme za vaše milodary,
ktoré adresne prerozdelíme pred
sviatkami chudobným.
12. Spolok Sv. Vojtecha v Prešove
oznamuje, 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.
Milodary:
Zbierka
na
charitu:
Konkatedrála 1906,24€, Saleziáni 1220€,
Jezuiti 960€, Surdok 70€. Na konkatedrálu:
z krstu Zuzany Cvengrošovej 50€, z krstu
Amálie Mičkaninovej 50€, rod. Tkačová
50€, bohuznáma 30€, p. Dujčák 10€. Na
PC Šidlovec: bohuznáma Martina 50€.
Vložené na účet ČSOB: bohuznáma
Marcela 20€. Vložené na účet VÚB:
bohuznáma Ľudmila 100€, bohuznáma
Monika 50€, bohuznámy Dezider 100€.

