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nevhodných miestach, ba použiť aj
v paródii a nahradiť V. Mečiarom.
Čo na tom, že tvoj Majestát je
zneuctený cez jeho osobu, že sa to
dotýka svedomia
nás ozajstných
kresťanov, ktorí cítia k Tebe úctu
a bázeň. Na toto autorka zabudla.

H.Motýľová

Na cintoríne začne duchovný program
počas týchto dní takto:
• 15.00 hod. - Korunka Božieho
milosrdenstva
• 15.20 hod. - Modlitba sv. ruženca za
zosnulých
• 16.00 hod. - Sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v kancelárii
farského úradu a pred samotnými sv.
omšami na cintoríne. Úmysly týchto
modlitieb a sv. omší sú slúžené za duše v
očistci, na vaše úmysly, ktoré predkladáte
formou združeného úmyslu, i za tie duše, na
ktoré si nik nespomína, a za tie duše, ktoré
najviac potrebujú Božie milosrdenstvo.

29. OKTÓBER 2017

Duša v smútku

ročník: XXVI.

30. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A

Odišla no bolo počuť,ako kameň zapraskal
a skala sa skotúľala z brala
človek ľakom stŕpol vôkol sa rozľahla ozvena ...
Smútok zalial dušu a tí čo ostali,
bezradne pozerajú do hrobu,kde
matka navždy bude odpočívať v pokoji -

tlač, kopírovanie, väzba

V Konkatedrále sv. Mikuláša budú
sv. omše za zosnulých slávené
nasledovne:
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00 hod.
V Kaplnke sv. kríža (na cintoríne) budú
sv. omše slávené v čase od 1. do 8.
novembra o 16.00 hod.

Najlepšou zbraňou pre víťazstvo nad
zlom je modlitba ruženca. Prosme v nej
aj za tých, ktorí prinášajú denne skazu
pre ľudstvo a nezabúdajme, že „Pán
bude spravodlivo súdiť celý svet.“
Schopní sme to prijať, alebo postačí
nám chaos v mysliach detí i dospelých?

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Aj v tomto roku máte možnosť formou
združeného úmyslu nahlásiť úmysly
sv. omší za vašich zosnulých.

Výstižná je myšlienka M. L. Kinga,
ktorý hovorí: „Naučili sme sa lietať ako
vtáci a plávať ako ryby, ale nenaučili
sme sa umeniu žiť ako bratia.“ Učme sa
kultúre lásky. V tom nás môže obohatiť
aj Max Kašparů svojou tvorbou.

2017

predaj a servis tlačiarní

V dňoch 1. - 8. novembra 2017
budeme sláviť dušičkový týždeň.

44

skutočnú pravdu o Božej existencii, o
záchrane hriešnych duší cez obrátenie
a pokánie. V opačnom prípade príde
aj Boží trest. Zdvihnutý prst už
vidíme cez záplavy, zemetrasenia,
hurikány, ohne, terorizmus i vzťahy
v rodinách. Čaša je naplnená a
Božia
spravodlivosť
prichádza.

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

Svedomie mnohých už otupelo,
nevidia, že my máme zapálené srdcia
pre Božiu tvár, Božské Srdce Ježišovo
i jeho Matku Máriu. Snaha ľudí s
prázdnym svedomím zasahovať do
všetkého - do rodín, do rodičovskej
výchovy, do nátlaku, že aj v MŠ sa
má vyučovať sexuálna výchova,
náboženstvo vytlačiť len ako výberový
predmet a zaviesť povinnú etickú
výchovu - je veľká. Rodičia, poznáte
terajšie osnovy etickej výchovy? V
knihe „Cyril Vasiľ“ rezonujú slová:
„Kresťan by mal byť hrdinom.“
Bráňme si slobodu, ale takú, v ktorej
prevláda kultúra života - úcta k
Bohu a bratská láska. Prebuďme
sa z duchovnej letargie, prosme o
odpustenie a usilujme sa poznať

Infolist

Skončilo sa slza - ktorá neskoro,ale isto vyschne,
sa pomaly skotúľala po líci ...
Ján Sarossy

Božské Srdce Ježišovo , odpusť nám!
Často
sa
zamýšľam
nad
možnosťou, ako by vyzeral svet,
keby
sme
všetci
dodržiavali
Božie zákony. Bol by raj na zemi.
Dnešná realita je opakom. Prečo?

Nechceme pochopiť, že Boh je
Stvoriteľom a Vykupiteľom sveta.
Snažíme sa dobyť vesmír, prekonať
štíty hôr, napredovať v technických
vynálezoch a vieme všetko vedecky
zdôvodniť. Naše úsilie by bolo
ocenené, keby sme boli schopní
uznať, že tvorcom je Boh, ktorý nám
umožňuje dosiahnuť tieto úspechy,
ale musíme rešpektovať Božie zákony.
Viete si predstaviť dnešné cesty bez
platnosti pravidiel cestnej premávky?
Hotová katastrofa. Tak je to aj v
bežnom živote. Mnohí tvrdia, že máme
slobodu, môžeme si robiť, čo chceme.
Aj sloboda má svoje mantinely.
Neplnenie Božích zákonov posilňuje
zlo, vedie k záhube – ku kultúre
smrti. Udomácňuje sa v nás pýcha,
egoizmus, arogancia, závisť, nenávisť,
neznášanlivosť, stráca sa úcta a láska k
človeku. Žiaľ, svedkami takého stavu
sme aj dnes. Cez média a televíziu sa
denne dozvedáme o kauzách politikov,
útokoch na hlavu štátu, o objednaných
vraždách, o nadradenosti jednej strany
(občania sú zaujímaví iba pri voľbách),
o finančných podvodoch, o sexuálnych
zneužívaniach atď. Boh už pre nás
prestáva byť zaujímavý a potrebný. Tak
vyzerá cesta k likvidácii kresťanstva.
Vrcholom všetkého je výsmech z
Teba, Pane. Už Ťa môžeme použiť na
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
30. 10.

Ut.
31. 10.

Str.
1. 11.

Št.
2. 11.

Pia.
3. 11.

So.
4. 11.

Ne.
5. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom
období

Utorok 30. týždňa v Cezročnom
období

PRIKÁZANÝ SVIATOK
– Všetkých svätých,
(slávnosť)
15:00; Cemjata 10:15; Kalvária
16:30; Cintorín 16:00

Všetkých verných
zosnulých, (spomienka)
9:00 - Združený úmysel; 16:00
- + Andrej Kall; Kalvária 16:30;
Cemjata 17:00; Cintorín 16:00. Po
večernej sv. omši adorácia

Piatok 30. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 16:00; Cemjata 17:00
Sv. Karola Boromejského, kňaza
(spomienka)
Cintorín 16:00

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Matúš

6:15

+ Jozef, Marta

7:00

+ Milan - pohrebná

12:00

+ Valentín, Oľga, Ivan, Ctibor

18:00

+ Matilda

5:45

ZBP Mária

6:15

+ Aurélia, Stanislav, Tomáš

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

+ Anna, Pavel

18:00

+ Jozef, Zlatica, Peter

5:45

+ Michal, Terézia, Pavol, Mária

6:30

+ Marián

7:45

Združený úmysel

10:00

-

11:30

-

18:00

+ Mária

5:45

+ z rod. Skladaných a rod. Polákových

6:15

+ Mária, Ján, Jozef, Matej, Veronika

7:00

+ Marta - pohrebná

12:00

+ Marta, Anton

18:00

+ Miroslav, Pavol, Anna, Štefan, Mária, Marcel

5:45

+ Andrej, Mária, Dorota, Ján, Anna, Jozef

6:15

+ Jozef

7:00

+ Július - pohrebná

12:00

+ Imrich - 5. výročie

18:00

ZBP a zosnulí bohuzn. rodiny a uzdrav. rod. koreňov

5:45

ZBP Ján a Monika s rod.

6:15

ZBP ružencové bratstvo

18:00

Infolist

Infolist

+ Milan

31. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
5.45 (ZBP Jozef), 6.30 (+ Eduard), 7.45, 10.00 (+ Imrich, Anna, Júlia), 11.30 (+ Jozef,
Magdaléna), 15.00 (ZBP Agáta), 18.00 (ZBP Mária s rod.); Cemjata 10.15; Cintorín
16.00

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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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Oznamy

Milodary: Na konkatedrálu:
Joseph Kenney z USA 410 €, rod.
Wintnerová 50 € Na organ: Jozef
Dujčák 50 €, bohuznáma 100 €,
bohuznáme Mária a Gabriela
2000 €.
Zbierka
na
misie
bola:
konkatedrála 2864,67 €, Kalvária
142,10 €, Cemjata 85 €, saleziáni
1050 €, františkáni 955 €, jezuiti
1292,67 €, FNsP 100 €.
Máme prvý piatok v mesiaci spovedať budeme ako obvykle a
chorých v piatok 3. 11. od 8.00.
V sobotu 4. 11. vás pozývame na
fatimskú sobotu od 6.15 hod.
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
Počnúc
slávnosťou
Všetkých
svätých až do Veľkonočnej nedele
2018 sv. omše v kaplnke na Kalvárii
o 16.30 nebudú. Sv. omše tam však
ešte budú slávené 1.11. a 2.11.2017,
vždy o 16.30 hod.
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.
Spoveď na Cemjate pred Dušičkami:
streda 1. 11. od 9.30 hod.
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

9.
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Odpustky pre duše zosnulých
v očistci. Veriaci, ktorý v deň
Spomienky na všetkých zosnulých
(2.11.) nábožne navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa
Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha),
môže získať úplné odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci. Okrem tohto
odpustkového úkonu sa žiada
splniť tri podmienky: sv. spoveď
(krátko predtým alebo potom), sv.
prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
a modlitba na úmysel Svätého Otca
(stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva).
Ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
aj k všednému. Tieto odpustky
možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa, až do
polnoci určeného dňa. Veriaci,
ktorý nábožne navštívi cintorín
a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci, raz denne od 1.
novembra do 8. novembra. Treba
splniť aj ďalšie podmienky. Jedna
sv. spoveď však stačí na všetky
odpustky.
10. Pozývame vás na slávnostnú
sv. omšu v nedeľu 12.11.2017 o
10.00 hod. v našej konkatedrále
spojenou s oslavami 770. výročia
mesta Prešov. Sv. omšu celebruje
Mons. Bernard Bober. Sv. omša
v nedeľu 12.11.2017 o 11.30 hod.
nebude a úmysel z nej sa odslúži
pri sv. omši o 10.00 hod.

