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pokračovanie zo str. 1
robí človeka a stvorenie plodným
rovnako ako dážď zavlažujúci zem. „Jeho
vzkriesenie nie je vec minulosti; obsahuje
životnú silu, ktorá prenikla svet. Kde už
všetko vyzerá mŕtve, z každej strany sa
začnú objavovať výhonky vzkriesenia.
Je to sila, ktorej niet páru“ (apošt.
exhortácia Evangelii gaudium, 276).

FRANTIŠEK

22. OKTÓBER 2017

Misie

v

srdci

ročník: XXVI.

29. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A

Posolstvo Svätého Otca Františka
k
Svetovému
dňu
misií
2017

tlač, kopírovanie, väzba

7. Drahí bratia a sestry, inšpirujme sa
pri misiách Máriou, Matkou evanjelizácie.
Ona, vedená Duchom, prijala v hĺbke
svojej pokornej viery Slovo života. Nech
nám Panna Mária pomôže povedať
„áno“ na naliehavú požiadavku, aby
Ježišova dobrá zvesť zaznievala aj v našej
dobe. Nech nám od Zmŕtvychvstalého
vyprosí nové nadšenie, aby sme všetkým
prinášali evanjelium života, ktorý
víťazí nad smrťou. Na jej orodovanie
nech nás naplní svätá odvaha, s
ktorou budeme hľadať nové cesty,
aby mohli všetci dosiahnuť dar spásy.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

5. Mladí ľudia sú pre misie nádejou.
Ježišova osoba a dobrá zvesť, ktorú
hlása, sú aj dnes pre mnohých mladých
príťažlivé. Hľadajú totiž cesty, na ktorých
by mohli prejaviť svoju odvahu a zápal
srdca v službe ľudstvu. Je veľa „mladých,
ktorí ponúkajú svoju solidárnu pomoc
pri riešení problémov vo svete a ktorí sa

6. Pápežské misijné diela sú cenným
nástrojom na to, aby sa v každom
kresťanskom spoločenstve prebudila
túžba prekročiť vlastné hranice a vlastné
istoty a vyplávať na šíre more hlásania
evanjelia všetkým. Svetový deň misií,
organizovaný
Pápežskými misijnými
dielami je vhodnou príležitosťou na
to, aby misionárske srdce každého
kresťanského spoločenstva odpovedalo
na
veľké
a
naliehavé
potreby
evanjelizácie modlitbou, svedectvom
života a spoluúčasťou na dobrách.

2017

predaj a servis tlačiarní

4. Misie hovoria Cirkvi, že nie je sama
sebe cieľom, ale len pokorným nástrojom a
sprostredkovateľkou Božieho kráľovstva.

43

angažujú rozličnými spôsobmi aktivizmu
i dobrovoľníctva.. Je krásne vidieť, že
mladí sú, pouličnými kazateľmi viery‘,
šťastnými, že môžu zaniesť Krista
do každej ulice, na každé námestie,
na každý kraj sveta!“ (tamže, 106)..

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

3. Svet nevyhnutne potrebuje evanjelium
Ježiša Krista. On prostredníctvom svojej
Cirkvi naďalej plní poslanie milosrdného
Samaritána, ktorý lieči krvácajúce rany
ľudstva. Koná tiež ako Dobrý pastier,
ktorý hľadá tých, čo sa na krivoľakých
cestách bez cieľa stratili. A vďaka Bohu
nechýbajú cenné skúsenosti, ktoré
svedčia o premieňajúcej sile evanjelia.
Myslím na študentku z kmeňa Dinka,
ktorá riskovala svoj život, aby zachránila
študenta z kmeňa Nuer, ktorého chceli
zabiť. A môžeme si spomenúť na mnohé
iné nespočetné svedectvá, ako evanjelium
pomáha
prekonávať
uzavretosť,
konflikty,
rasizmus
a
tribalizmus
podporujúc všade a medzi všetkými
zmierenie,
bratstvo
a
spoluúčasť.

Infolist

kresťanskej

viery

Drahí bratia a sestry, aj tohto roku nás
Svetový deň misií zhromažďuje okolo
osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším
hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt.
exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý
nás neustále vysiela hlásať evanjelium
lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého.
Tento deň nás pozýva, aby sme sa znovu
zamysleli nad skutočnosťou, že misie
sú v srdci kresťanskej viery. Cirkev je
vskutku zo svojej povahy misionárska; ak
by takou nebola, potom by to nebola viac
Kristova Cirkev, ale len jedno združenie
medzi mnohými, ktoré by čoskoro splnilo
svoj účel a zaniklo. Preto by sme si
mali položiť pár otázok, ktoré sa týkajú
samotnej našej identity ako kresťanov a
našej zodpovednosti ako veriacich vo
svete, pre mnohé klamy zmietanom v
chaose, zranenom veľkou frustráciou a
trýznenom mnohými bratovražednými
vojnami, ktoré nespravodlivo postihujú
najmä nevinných. Čo je základom
misií? Čo je srdcom misií? Ktoré sú
pre misie životne nevyhnutné postoje?
Misie a premieňajúca sila evanjelia
Krista – Cesty, Pravdy a Života

1. Misie Cirkvi sa obracajú na všetkých
ľudí dobrej vôle a sú založené na
premieňajúcej sile evanjelia. Evanjelium
je dobrou novinou, ktorá nesie so sebou
nákazlivú radosť, pretože obsahuje a
ponúka nový život: život vzkrieseného
Krista, ktorý sa s nami delí o svojho
oživujúceho Ducha (porov. Jn 14, 6), a tak sa
pre nás stáva Cestou, Pravdou a Životom.
On je Cesta, ktorá nás vyzýva, aby sme
ho nasledovali s dôverou a odvahou. Keď
budeme nasledovať Ježiša ako Cestu,
zakúsime Pravdu a prijmeme Život,
ktorý je plným spoločenstvom s Bohom
Otcom v sile Ducha Svätého. Takýto život
nás oslobodzuje od akejkoľvek formy
egoizmu a je zdrojom tvorivosti v láske.
2. Misie Cirkvi teda nie sú šírením
akejsi
náboženskej
ideológie
ani
neponúkajú nejakú vznešenú etiku.
Mnohé hnutia vo svete vedia vzbudzovať
veľké ideály alebo viesť k úctyhodným
spôsobom života. Prostredníctvom misií
Cirkvi však naďalej hlása evanjelium a
koná sám Ježiš Kristus, preto sú misie
kairosom, tým najvhodnejším okamihom
pre spásu v dejinách. Hlásaním evanjelia
sa Ježiš zakaždým znovu stáva naším
súčasníkom, aby ten, kto ho prijme s
vierou a láskou, zakúsil premieňajúcu
silu Ducha vzkrieseného Ježiša, ktorý
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
23. 10.

Ut.
24. 10.

Str.
25. 10.

Št.
26. 10.

Pia.
27. 10.

So.
28. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom
období

Svätého IAntona Máriu Clareta,
biskupa
(ľubovoľná spomienka)

Streda 29. týždňa v Cezročnom
období

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Adam, Mária, Ján, František

6:15

+ Danka (ž), Vincent

7:00

+ Zuzana - 1. výročie

12:00

ZBP Mária s rod.

18:00

ZBP Spoločenstva duchovnej ruže

5:45

ZBP Mária s rod.

6:15

+ Anna, Pavol

7:00

+ František - pohrebná

12:00

+ Júlia, Jozef, Ivan

18:00

+ Ján

5:45

ZBP Helena

6:15

+ Leon

7:00

+ Vincent - 1. výr.

12:00

+ Jozef, Margita, Jozef

18:00

+ Andrej, Helena, Mária, Jozef

5:45

+ Johana, Zuzana, Andrej

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom
období

6:15

+ Andrej

7:00

+ Jolana - pohrebná

Po večernej sv. omši adorácia

12:00

ZBP rod. Sabolových a Jarkovských

18:00

+ Barbora, Michal, Ján, Anna

Piatok 29. týždňa v Cezročnom
obdob

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)
zmena letného času na zimný

5:45

ZBP Angela s rod.

6:15

Za dary Ducha Sv. - Anton, Marián

7:00

+ Júlia - pohrebná

12:00

+ Magdaléna, Ján

18:00

+ Gizela, Štefan, Matej

5:45

+ František (kňaz)

6:15

ZBP Štefan

18:00

+ Natália

30. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
Ne.
29. 10.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Július), 6.30 (ZBP Samko a Dorotka), 7.45,
10.00 (ZBP Marek, Martina, Larisa, Nastasia), 11.30 (ZBP Marta - 74 r. života), 15.00
(+ Terézia), 18.00 (prosba o sviatostné manželstvo - Jana (ž) a Michal); Cemjata 10.15;
Kalvária 16.30

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

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, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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1.

2.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma 100 €, novomanželia
Gizeloví 30 €, bohuznámy 100 €,
zo svadby Diany a Patrika 50 €.
Na organ: bohuznámi manželia
1000 €, bohuznáma Matilda 100 €,
bohuznáma 1000 €, rod. Jurašková
100 €, bohuznáma 50 €.
Dnešná nedeľa je Misijnou
nedeľou. V celej Cirkvi a po
celom svete sa konajú zbierky na
podporu misijných diel, šírenia
evanjelia po celom svete.

3.

Od 4.9. sa začala akcia Adoptuj si
píšťalu. Bližšie informácie, proces
adopcie a zoznam donorov sledujte
cez www.presovskagotika.sk, cez
p. dekana, ekonómku alebo p.
Zborovského..

4.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na krásnej duchovnej
akcii Fatimský večer i slávnostnej
sv. omši na Vydumanci ku cti sv.
Ondreja. (dekan)

5.

Univerzitné pastoračné centrum
v Prešove vás pozýva na sériu
Tematických večerov: Rodinné
portfólio. Jedná sa o blok desiatich
prednášok a diskusií ohľadom
spravovania financií podľa Božích
princípov vyjadrených v Biblii.
Stretnutia
povedie
Radovan
Ivanko, ktorý vo finančnej sfére
dlhé roky pôsobil a absolvoval
formáciu kresťanských finančných
poradcov spoločenstva Kompas.
Prvá téma: Biblia a financie,
Princíp správcovstva a vlastníctva
sa bude konať 23.10.2017 o 19.15
hod. v Čaviarni UPC na Jarkovej
77.
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6.

Blíži sa dušičková oktáva. Na
cintoríne budeme sláviť sv. omše
ako je to zvykom. Môžete prísť
a nahlásiť úmysly za svojich
zosnulých vo farskej kancelárii
alebo aj v sakristii konkatedrály.

7.

Milí veriaci, chceme vás informovať,
že do konca roka sú všetky úmysly
obsadené. Ak by niekto potreboval
súrne sv. omšu, môžete kontaktovať
osobne niektorého z kňazov

8.

Aj tohto roku sa organizuje
futsalový turnaj v Hale Cassosport
v Košiciach (dňa 4.11.2017), ktorého
víťaz v kategórii starší postupuje
na celoslovenské kolo, ktoré sa
uskutoční v sobotu 11.11.2017.
Prihlásiť sa je nutné do 29.
októbra 2017. Záujemcovia nech sa
hlásia cez http://www.premladez.
sk/index.php/aktivity-acm/futsal/
futsal-2017.
9. Dňa 27.10.2017 vás srdečne
pozývame na Modlitby za mesto
Prešov. Program začína sv. omšou
o 18.00 hod. Po sv. omši budú
chvály. Táto akcia je pripravená
v spolupráci so spoločenstvom
Marana Tha.
10. Upozorňujeme vás na zmenu času
z letného na zimný. Udeje sa tak v
noci z 28.10. na 29.10.2017, kedy si
hodiny o 3.00 hod. presunieme na
2.00 hod.
11. V mesiaci október sa uskutočnia
Organové dni. Najbližší koncert
bu vo štvrtok 26.10.2017 v
Konkatedrále sv. Mikuláša o 19.00
hod. Viac info na plagáte.
12. Sv. omše na Kalvárii budeme
sláviť ešte 1.11. a 2.11.2017. Potom
začíname od 1.4.2018.

