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Odpustky pre duše zosnulých v očistci
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých
zosnulých nábožne navštíví kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána
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). A ďalej ako 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.

V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše budú slávené v čase
od 1. do 8. novembra o 16:00 hod.
Na cintoríne začneme 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,
ale aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.

27. október 2013

Mýtnikova modlitba

foto: www.ozdany.sk

V dňoch 1.- 8. novembra 2013 budeme sláviť Dušičkový týždeň. Aj v tomto roku máte
možnosť formou združeného úmyslu v kancelárii fary nahlásiť úmysly sv. omší za vašich
zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša takto slávené sv. omše budú:
• 1. novembra o 7:45 hod.
• 2. novembra o 9:00. hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

V dnešnom evanjeliu dvaja ľudia robia
to isté – modlia sa. Ježiš však ich modlitbu
nehodnotí rovnako. Milou Bohu bola len
modlitba mýtnika.
Farizej do centra modlitby postavil
seba a svoje skutky. Predstavil Bohu katalóg
všetkých svojich čností. Bol presvedčený
o tom, že keď on sám ich vidí, musí ich vidieť
aj Boh, musí ich obdivovať a oceniť. Opak
bol ale pravdou. Pri takejto modlitbe objavil
farizej seba, ale stratil Boha. .Mýtnik nenašiel
v sebe nič okrem hriechu, a preto prosí Boha:
„buď milostivý mne hriešnemu“. Podľa
neho Boh nemal čo obdivovať na jeho živote.
Avšak práve preto, že si uvedomoval svoju
hriešnosť, svoju prázdnotu, tak Boh mohol
vstúpiť do jeho života a dať mu nový rozmer.
Hriešnik si podal ruku s pokorou a ľútosťou,
čo sú pre Boha najkrajšie ľudské prejavy,
ktoré rád odmeňuje.
Stredoveká legenda hovorí o mladej
žene, ktorá po smrti klope na nebeskú bránu.
Nikto ju však neotvára, lebo urobila počas
života mnoho zlých skutkov. Objavila sa
ale pre ňu nádej. Dostane sa do neba pod
tou podmienkou, že sa vráti na zem a nájde
tam taký dar, ktorý je Bohu najmilší.Vrátila
sa na zem a začala hľadať taký dar. Čo to
môže byť? Jedného dňa prechádzala okolo
mladého muža, ktorý položil život za vieru.
Rýchlo zobrala kvapky jeho krvi, o ktorých
bola presvedčená, že to je určite najmilší dar
pre Boha, keď niekto položí život za vieru.
Ale brána neba sa pre ňu neotvorila. Hľadala
preto ďalej. Našla unaveného misionára,
ktorému z čela tiekli kvapky potu. Povedala
si, že to bude určite najmilší Boží dar, keď

ročník: XXIII.

30. nedeľa v období cez rok
niekto obetuje svoj život službe evanjeliu.
A tak zobrala z misionárovej tváre kvapky potu
a priniesla ich k nebeskej bráne. Ale brána sa
opäť neotvorila. Vrátila sa na zem a hľadala
ďalej. Už bola nešťastná a chcela to vzdať.
Sadla si k jednej fontáne a rozmýšľala, čo
ďalej. Pri fontáne sa hrali deti a ona videla ich
pekné a nevinné tváre. Zrazu k fontáne prišiel
nejaký muž. Zoskočil z koňa a chcel sa napiť
vody. Pozrel sa však na deti a spomenul si na
vlastné detstvo. Potom sa pozrel do fontány
a videl v nej svoju zničenú tvár a spoznal, že
ako veľmi sa vnútorne zmenil, ako sa vzdialil
detskej nevinnosti, ako hriechmi zničil život,
ktorý mu dal Boh. V jeho srdci sa zrodila veľká
bolesť a po tvári mu začali tiecť slzy. Žena
vzala rýchlo jednu zo sĺz a zaniesla ju pred
nebeskú bránu, ktorá sa jej hneď otvorila, lebo
slzy hriešnika sú najmilším darom pre Boha.
Aj my si vytvárajme svoj vzťah k Bohu na báze
ľútosti a pokory. Veď aj v našom správaní je
niekedy vidieť, ako by pyšný farizej bol naším
otcom, na ktorého sa podobáme. Spomína
jeden kňaz, ako kázal o pyšnom farizejovi
a pokornom mýtnikovi. Kázal tak plamenne,
že poslucháči boli dojatí, zvlášť jeden, nazvime
ho napr. Ján. On tak isto v duchu odsúdil
farizeja a jemu podobných. Po sv. omši prišiel
Ján do sakristie poďakovať kňazovi za dobrú
kázeň a dodal: „aj ja ďakujem Bohu, že sa
nepodobám na toho farizeja“. Lenže mýtnik
takto Bohu neďakoval. On nikoho nespomínal,
on len v pokore ľutoval. Len takýto postoj
môže aj nás otvárať pre Božie milosti a dary, či
je to pri modlitbách, alebo pri sv. omši.
Aj keď sa všetci modlíme, predsa
modlitba každého z nás je jedinečná
a originálna. Spoločné pre všetkých nás by
mala byť pokora a ľútosť.
ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 za obrátenie hriešnikov a spásu sveta

Po
28.10.

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
sviatok

6:15 ZBP Agáta
7:00
12:00 † Michal
18:00 ZBP Milan a Gabriela (20. výr. manž.)
5:45 † Rudolf

Ut
29.10.

Féria

6:15 † Imrich, Margita
7:00
12:00 † Ján
18:00 úmysel p. dekana
5:45 † Ján, Anna, Filip

St
30.10.

6:15 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rod.

Féria

7:00 úmysel p. kaplán Šimko
12:00 † Albert, Mária
18:00 † Rastislav (1. výr.)
5:45 za najopustenejšie duše v očistci

Št
31.10.

Féria

6:15 † Július, Mária, Veronika
7:00
12:00 † Stanislav
18:00 † Valent, Mária, Gizela, Imrich

Pi
1.11.

So
2.11.

Ne
3.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

slávnosť - prikázaný sviatok (účasť na sv. omši ako v nedeľu)
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45 - združený úmysel, 10:00, 11:30, 18:00;
Kostol sv. kríža (cintorín) 16:00 - združený úmysel; Cemjata 10:15; Kalvária 16:00

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 9:00 (združený úmysel), 12:00, 16:00, 18:00;
Kostol sv. kríža (cintorín) 16:00 - združený úmysel; Cemjata 10:15; Kalvária 16:00

31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15; Kalvária 16:00
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1.
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Zbierka na Misijné diela:
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za
vaše milodary!
Vyzbieralo sa takto:
• Konkatedrála 2 617 €
• Kalvária 93 €
• Cemjata 87 €
• Veselá 58,70 €
• Jezuiti 814 €
• Saleziáni 328 €
• Františkáni 750 €
• FNsP 81 €
Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• novomanželia Michalíkovi 20 €
bohuznámy 300 €
• bohuznáme z Michaloviec 200 €
• bohuznáma 50 €
• bohuznáma 20 €
• bohuznáma Emília 200 €
• bohuznáma 10 €
• bohuznáma 10 €
• bohuznáma na opravu Kalvárie 50 €
Prosíme o zvýšenú pozornosť
v konkatedrále, nakoľko prebiehajú
stavebné
práce,
aby
nedošlo
k zbytočným úrazom.
V rámci Roka viery sa modlíme ranné
chvály v utorok po rannej sv. omši
o 7:30 hod. a posvätné čítanie v nedeľu
o 9:30 hod. Srdečne ste pozvaní.
V mesiaci október sa sv. ruženec
modlíme vždy pred sv. omšou o 17:15
hod.
Obnovený výdaj podielových kníh
pre členov SSV sa začne v pondelok
28.10.2013 v čase 10:00-11:30 hod
a 16:00-17:30 hod. Výška členského
príspevku je 5 €.
Budúci týždeň je prvopiatkový.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať
až do štvrtka 31.10.2013. Keďže
v piatok je prikázaný sviatok Všetkých
svätých, spovedať sa NEBUDE!!!
Neodkladajte si sv. spoveď až na
štvrtok, využite ostatné dni v týždni.
Ku chorým pôjdeme v stredu
30.10.2013 ráno.
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9.

Posledné tohtoročné sv. omše na
Kalvárii budú v dňoch 1.11. a 2.11.2013
o 16:00 hod. Ďalšie sv. omše na Kalvárii
sa začnú až vo Veľkonočnom období
2014.
10. Prosba o naliehavú modlitbu kňazov,
zvlášť školských dekanov a kňazov,
ktorí majú vo svojich farnostiach verejné
štátne školy, za oslobodenie našich detí
od diabolských praktík, ktoré majú
priamo v škole a jedna z nich je táto:
Blíži sa slávnosť Všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých. Na mnohých
školách sa pri tejto príležitosti koná
deň alebo noc zábavy pod názvom
Halloween alebo Strašidelná škola...
Deti sú vyzvané, aby sa poobliekali
za rôzne príšery, a tak sa deti
predbiehajú, kto bude strašidelnejšia
kostra, striga, čarodejnica, upír,
alebo iná príšera. Mnohí rodičia im
zabezpečujú drahé kostýmy. Učitelia
sú oblečení v čiernom a neraz pani
riaditeľka tiež používa metlu na
"lietanie". Cieľom tohto projektu je
presvedčiť deti, že peklo neexistuje
a zasmiať sa nad sviatkom Všetkých
svätých i zosnulých, čím sa vlastne,
pod pohanskými názormi, peklo
vytvára priamo v škole. Neviem,
prečo sa potom v médiách urobí veľká
senzácia z toho, že niekto zneuctí
cintorín, keďže deti sú v podstate
k tomu vedené už na základnej škole.
A sú to veľmi často naše deti, deti
našich katolíckych rodín. Preto vás
znovu naliehavo prosím o modlitbu,
aby nám Pán Boh odpustil a dal
všetkým učiteľom i rodičom zdravý
rozum. Ľubomíra Cehuľová

Krsty 19.10.2013
Tereza Petrubová, Simona Ceperková,
Alex Huba (františkáni)

Sobáše 19.10.2013
Lukáš Michalík - Tatiana Sabolová

