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ON JE LEKÁR, AK ŤA SPAĽUJE
HORÚČKA, ON JE PRAMEŇ; AK
SI ZDRVENÝ NEPRÁVOSŤOU,
ON JE SPRAVODLIVOSŤ; AK
POTREBUJEŠ POMOC, ON JE
SILA; AK SA BOJÍŠ SMRTI, ON
JE ŽIVOT, AK TÚŽIŠ PO NEBI,
ON JE CESTA, AK SI V TEMNOTÁCH, ON JE SVETLO... SKÚSTE
A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ
JE PÁN: BLAŽENÝ JE ČLOVEK,
KTORÝ V NEHO DÚFA."
V advente nám liturgia často opakuje,
že Boh prichádza: prichádza, aby bol
s nami v každej našej životnej situácii; prichádza, aby prebýval v našom
strede, aby žil s nami a v nás; prichádza, aby premostil vzdialenosti, ktoré
medzi nami vznikajú a oddeľujú jedni
od druhých; prichádza, aby nás zmieril
so sebou i s ľuďmi okolo nás.
Je úlohou nás kresťanov pripravovať
cestu pre Krista – aby sa on mohol
dostať do nášho srdca, do našej mysle,
do nášho života a cestou nás aj k iným
ľuďom.
(Podľa internetu pripravil o. Michal)
ROK SV. JOZEFA
Pápež František vyhlásil mimoriadny
Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150.
výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.
Urobil tak na slávnosť Nepoškvrneného
počatia Panny Márie vydaným
apoštolským listom Patris corde (S
otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami
„milovaný otec“, „nežný a láskavý“,
„poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo
odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v
úzadí - „v tieni“.
O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna
Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež
Pius IX. dekrétom Quemadmodum

Infolist

Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny
Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež
František na oslávenie 150. výročia
tejto udalosti, potrvá od 8.12.2020 do
8.12.2021.
Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét
Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa
na obdobie slávenia „Roka svätého
Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych
odpustkov“ pri splnení zvyčajných
podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého
Otca). Dekrét zároveň odporúča, aby
sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti
a modlitby k úcte svätého Jozefa.
Pandémia a jej dôsledky ukazujú, že
pre život človek nie sú dôležité celebrity z titulkov novín a televíznych
programov, ale ľudia „ktorí každý deň
prejavujú trpezlivosť a veľkú nádej
a snažia sa nešíriť paniku, ale zmysel pre zodpovednosť“. Pápežov list
je „slovom uznania a vďačnosti“ pre
rodičov, starých rodičov, učiteľov,
opatrovateľov, lekárov, predavačov v
supermarketoch, upratovací personál,
políciu, špeditérov, dobrovoľníkov,
kňazov a rehoľníkov – pre „každého,
kto ukazuje, že nikto sa nemôže
zachrániť sám“.
Sv. Jozef je dôležitým vzorom pre
všetkých otcov, píše František. Človek
sa nestane otcom „tým, že privedie
na svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň
zodpovedne stará“. Byť otcom znamená uvádzať a sprevádzať dieťa do
reality života. Podľa Františka sa to
nestane tým, že syn alebo dcéra budú
„držaní v zajatí, uväznení, ale tým,
že sa im umožní, aby sa rozhodovali,
uplatňovali svoju slobodu a odišli“.
Ak sa o Jozefovi hovorí ako o „cudnom“, je to aj preto, lebo „cudná láska“
nechce druhého človeka opantať alebo
ho spútať.
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VYROVNAJTE CESTU PÁNOVI
V dnešnom evanjeliu sme počuli ako
Ján Krstiteľ požíva citát z knihy proroka Izaiáša: "Ja som hlas volajúceho
na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi!‘“
Na inom mieste tento prorok píše:
„Chystajte, pripravujte cestu, odstráňte
prekážky z chodníka môjho ľudu!“

Možno tento obraz nám nie je až tak
blízky, ale jeho súčasníci mu rozumeli
veľmi dobre. Jeruzalem je obkolesený púšťou a je postavený na kopci.
V minulosti boli prístupové cesty do
Jeruzalema veľakrát slabo spevnené a
zaviate pieskom. Keď mal prísť významný hosť, bolo potrebné vyjsť z mesta,
vstúpiť do púšte, aby sa cesta opravila.
Ľudia vychádzali z mesta s motykami, s
krompáčmi a chystali cestu: vysekávalo sa krovie, odstraňovali sa prekážky,
výmole, zasypávali sa diery, zrovnali
nerovnosti na ceste, spevnili ju, aby ten
kto k nim príde, mohol pohodlnejšie
prísť. Týmito skutočnosťami sa necháva inšpirovať Ján Krstiteľ, akoby chcel
povedať: prichádza niekto, kto je väčší
ako všetci ostatní.
Každý z nás je povolaný vyrovnať cestu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť do nášho
života. Je teda potrebné vyrovnať cesty
nášho života, aby k nám mohol prísť.
Je potrebné mu pripraviť cestu tým, že
odstránime prekážky jednu po druhej.
To sú aj naše každodenné balvany a
prekážky. Stačí dať týmto kopcom a
dolinám pravé meno: pýcha, závisť,

ročník: XX.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

nedostatok lásky v rodinách, arogancia,
povrchnosť, lenivosť. Jánova výzva k
pokániu, k pripraveniu cesty, k vyplneniu dolín, či zníženiu vrchov zaznievali
ušiam Židov pred 2000 rokmi a teraz
môžu zasiahnuť naše srdcia.
Konať pokánie znamená odstraňovať
tieto prekážky. Vyrovnať cesty Pánovi
má konkrétny význam: náprava vlastného života. Vyrovnať cesty svojho
srdca znamená otvoriť sa pre druhých,
požiadať o odpustenie tých, ktorým
spôsobil bolesť. Vyrovnať cestu Pánovi znamená začať byť pozornejší
a starostlivejší k blížnemu. Vyrovnať
krivé cesty svojich myšlienok. Možno
sme v situácii, keď nám nevychádza
nejaký veľmi blízky vzťah. Možno sme
v situácii, keď niekto z najbližších zomiera alebo zomrel a naše srdce je zasiahnuté bolesťou. Potom je naše srdce
uzavreté a smutné a myseľ je plná
starostí a ťažkostí. A tak sa môžeme
spýtať: Ako sa dajú vyrovnať kopce?
Advent je dobrá chvíľa na to, aby sme si
pripomenuli, že v našom živote je niekto, kto nám pomôže vtedy, keď už nevládzeme, vtedy, keď budeme zlyhávať.
Je tu niekto, kto nám pomôže, kto nás
poteší, kto nás povzbudí.
Sv. Ambróz sa nikdy neunavil opakovaním slov: Omnia Christus est
nobis! Kristus je pre nás všetkým!
Jeho vlastnými slovami: „OMNIA CHRISTUS EST NOBIS!
AK CHCEŠ ZAHOJIŤ RANU,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 + František

Sv. Jána od Kríža, kňaza a
učiteľa Cirkvi
spomienka

7:00 + Tibor - pohrebná
10:00 + Margita, Alexander, Božena,
Vladimír
12:00 + Ivana
18:00 + Ján, Helena, Ján
5:45 Za duše v očistci
7:00

Ut
15.12.

Utorok po 3. adventnej nedeli

10:00 + Slávka
12:00 + Pavlína, Júlia, Jozef, Alžbeta,
Ondrej
18:00 + Andrej, Anna, Jozef, Mária
5:45 + Albína, Jozef, Katarína, Jozef

Str
16.12.

Streda po 3. adventnej
nedeli

7:00
10:00 + Danka
12:00 + Valéria, Margita, Františka
18:00 + Ľubomír
5:45 ZBP bohuznáma rodina

Št
17.12.

Štvrtok po 3. adventnej
nedeli
Adorácia 18.45

7:00
10:00 + Anna, Anton
12:00 + Bartolomej
18:00 + Anna, Matej, Anna
5:45 + Jozef, Margita
7:00

Pi
18.12.

Piatok po 3. adventnej nedeli

10:00 + Filoména
12:00 + Mária, Pavol, Žofia, Pavol, Mária,
Vojtech
18:00 + Juraj, Anna

So
19.12.

Ne
20.12.

Sobota po 3. adventnej
nedeli

5:45 ZBP Emília - 60 rokov
7:00 + Ľudmila - 1. výročie
18:00 + Mária

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
5.45 (+ Margita, Štefan), 6.30 (ZBP Laura - 18 rokov), 7.45, 10.00 (ZBP
s. Maristella), 11.30 (+ Andrej, Margita), 13.30 (+ Anton), 15.00 (+ Irena,
Michal), 18.00 (+ Miroslav, Anna, František), Surdok 9.00.

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
14.12.

Oznamy

1. Na štvrtú adventnú nedeľu,
20.12.2020 sv. omšu 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.
2. 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. (3. adventná nedeľa)
a od 16.00 do 18.00 hod. (4.
adventná nedeľa). Na Surdoku
spovedáme v sobotu 19.12.2020
o 9.00 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.
3. Blížia sa sviatky Narodenia Pána,
pozývame vás k dobrej sv.
spovedi. Prosíme, aby ste si dali
záležať na príprave na sv. spoveď,
aby ste si nenechávali spoveď na
poslednú chvíľu.
4. Všetkých, ktorí akýmkoľvek
spôsobom
prispeli
pri
rekonštrukcii organa pozývame
na 4. adventnú nedeľu, dňa
20.12.2020 na sv. omšu o 7.45 hod.
Pri tejto príležitosti slávnostne
odovzdáme certifikát o adopcii a
organovú píšťalu týmto donorom
organových píšťal: Schoenstatt
- členovia APK, Zlata Greifová,
Ing. Martin Feč, Merkury Market
Slovakia, Mária Hudáková, HM
print s.r.o., Mária Barvirčáková a
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Katarína Vorobelová. (ako aj tí,
ktorí máte záujem počas týždňa
adoptovať si píšťalu),
5. Mládežnícke sv. omše slávime
v piatok o 18.00 hod. Pozývame
najmä birmovancov.
6. Sv. omše pre deti slávime v
nedeľu o 11.30 hod. V nedeľu
20.12. sa jej môžu fyzicky
zúčastniť rodiny s deťmi zo
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.
7. V chráme nájdete pokladničku
Vianočný dar pre chudobných.
Ďakujeme za vaše milodary,
ktoré adresne prerozdelíme
pred sviatkami chudobným.
8. Spolok Sv. Vojtecha v Prešove
oznamuje, že kalendáre a
podielové knihy sa budú
vydávať v predajni SSV,
Hlavná 80.
9. 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:
Františkáni 960€. Vložené na účet
ČSOB: bohuznámy Bohumil 10€,
bohuznáma Agáta 20€, bohuznáma
Ema 200€, bohuznáma Mária
50€, bohuznáma Štefánia 50€,
bohuznámy Jakub 5€, bohuznáma
Monika 20€.

