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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.

3. november 2013
Ďalšie víťazstvo v Jerichu

Kultúra pri návšteve cintorína
Milí naši bratia a sestry! Všetci cítime, že sa
„duch úcty a kresťanskej kultúry vytráca“.
Kresťan má byť kultúrnym človekom.
Preto vás chceme poprosiť, aby sme pri
návšteve cintorína zachovali dôstojnú
pietu. Praktické rady, ktoré by mali byť
samozrejmé pre každého:
• vypnutý mobil

• bez fajčenia,
• bez zbytočných rečí
• tichá alebo spoločná modlitba
Réquiem aetérnam dona eis, Domine. Et
lux perpétua lúceat eis.
Odpočinutie večné daj im,
A svetlo večné nech im svieti.

Pane.

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 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:
•
•
•

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

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.
predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

Jericho patrí k najznámejším mestám
staroveku. Je to podľa doterajších znalostí
najstaršie mesto na svete – z roku 7000
pred Kristom. Podľa rozprávania Biblie sa
práve v tomto meste odohrala tá preslávená
podivuhodná udalosť, keď Jozue so svojimi
ľuďmi obchádzali za zvukov trúb mestské
múry, ktoré sa počas tohto veľkého hluku
rozsypali a Izraeliti mohli zabrať mesto. Aj
udalosť, ktorú sme si vypočuli v evanjeliu, sa
stala práve v Jerichu.
Hlavná postava okrem Ježiša je tiež
veľmi známa, je to mýtnik Zachej, ktorému
Pán Ježiš ponúka zvesť o Božom kráľovstve.
Všetci boli prekvapení, až pohoršení, že
si ho Ježiš všimol. Zachej totiž patril podľa
pravoverných Židov k spodine, k tým ľuďom,
ktorí sa zapredali jednak Rimanom, ktorým
prisluhovali vyberaním daní a poplatkov,
a takisto sa zapredali nečestnému zisku
a peniazom. Dane totiž okrem iného slúžili
na podporu Rimanov, ktorí vtedy vládli nad
Židmi, a na kult pohanských rímskych bohov.
Kvôli týmto veciam bol Zachej takpovediac
odpísaný v očiach iných. Naviac ho jeho
súkmeňovci považovali za zradcu, keďže
tie dane vyberal od nich samých – Židov
a popritom ich aj okrádal. Nečudo, že ho
nenávideli. Okrem toho si pripomeňme, že
sám Pán Ježiš povedal: „Ľahšie je ťave prejsť
uchom ihly, ako boháčovi vojsť do nebeského
kráľovstva“ (Lk 18,25). A Zachej bol boháč.
Boháč vo vlastnom zmysle slova – mal veľmi
veľa peňazí, no boháč aj v tom zmysle slova,
že bol na svoj majetok naviazaný. Peniaze
mu boli bližšie, ako náboženstvo alebo viera.
A všetci to vedeli. Preto sa tak pohoršovali
a šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“

ročník: XXIII.

31. nedeľa v období cez rok
No tak ako slávne mesto Jericho zažilo
kedysi dávno víťazstvo veriacich Izraelitov
nad pohanmi, tak sa teraz stalo svedkom
duchovného víťazstva Božieho Syna nad
diablom, v zajatí ktorého sa nachádzal Zachej.
Znovu sa teda deje v tomto meste prevratná
udalosť, vďaka ktorej jeden zo stratených
synov Izraela nachádza cestu späť do Božieho
domu. To, že prijal Ježiša do svojho domu,
spôsobilo, že úplne zmenil spôsob života,
rozhodol sa napraviť, čo pokazil, a sám Ježiš
s radosťou hovorí: „Dnes prišla spása do
tohto domu.“ Stratený syn sa našiel. Vďaka
tomu, že sa Ježiš nedržal vtedajších obyčajov
pohŕdať určitými skupinami ľudí.
V každej spoločnosti sa nájdu ľudia,
ktorí patria k spodine, nazývame ich rôznymi
menami, väčšinou tými tvrdšími. Vyvrheli
vždy boli a sú v každom národe. Takisto aj
v Cirkvi sú ľudia, ktorí zblúdili. Dali sa na
rôzne zlé chodníčky. Dokonca aj medzi nami
sú, ba aj my sami sme často zblúdilými synmi
a dcérami Božími. Pán Ježiš s nami všetkými
však neustále ráta. Snaží sa priviesť nás na
správne cesty. Chce, aby prišla spása do
nášho domu, teda do nášho srdca. Prijmime
ho teda do svojho vnútra so všetkým, čo
hlása, čo požaduje. Možno sa budeme musieť
vzdať niektorých vecí, sklonov či návykov.
Možno to nepôjde ľahko. Nebojme sa. Keď
Ježiš požaduje, dáva oveľa viac. Dáva radosť
zo života a sľubuje večnú odmenu.
Mnoho vecí tohto sveta nás môže zlákať,
môžeme sa stať zblúdilými synmi a dcérami.
Boh nás však nezavrhol a stále na nás pamätá.
Otvorme mu svoje srdce, svoje vnútro, aby
mohol vstúpiť. Nebojme sa vzdať toho, čo nie
je dobré a rozhodnúť sa pre to, čo síce stojí
námahu, ale pred Bohom má hodnotu.
Michal Masný
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
4.11.

Liturgický kalendár

Sv. Karola
Boromejského,
biskupa

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Marián
6:15 † Emil, Veronika
7:00 † Želmíra - 1. výročie

spomienka

12:00 † Ján, Jozef, Matej, Mária, Veronika

16:00 hod. Kostol sv. Kríža (cintorín)

18:00 † Ján, Ján, Magdaléna, Vincent
5:45 † Jozef

Ut
5.11.

Sv. Imricha,

ľubovoľná spomienka
16:00 hod. Kostol sv. Kríža (cintorín)

6:15 † Michal, Mária
7:00 † Želmíra - 1. výročie
12:00 † Ladislav
18:00 † Imrich - 1. výročie
5:45 † Michal, Žofia

St
6.11.

6:15 † Ján, Mária, Milan, Ladislav, Jozef

Féria
16:00 hod. Kostol sv. Kríža (cintorín)

7:00 † Dezider - pohrebná
12:00 † Štefan, Alžbeta, Ján, Mária, Mária
18:00 † Imrich
5:45 † Jozef, Pavlína

Št
7.11.

6:15 † Alexander, Anna

Féria
16:00 hod. Kostol sv. Kríža (cintorín)

7:00 † Alexander - 1. výročie
12:00 † Imrich
18:00 † Andrej, Alžbeta, Juraj, Anna
5:45 † Jozef

Pi
8.11.

6:15 † Michal, Terézia, Pavol, Peter

Féria
16:00 hod. Kostol sv. Kríža (cintorín)

7:00 † Jozef - 1. výročie
12:00 † Vasiľ, Mária, Michal, Terézia, Ján
18:00 † Marián

So
9.11.

Ne
10.11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
sviatok

5:45 ZBP Tatiana, Peter, Marek s rod.
6:15 † Ján - pohrebná
18:00 † Marián, Anna, Mikuláš

32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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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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1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznámy 100 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 50 €, Lenka a Emka 50 €,
bohuznámy 50 €, bohuznámy 100 €,
bohuznámy 10 €, bohuznáma na
farby na kostol 20 €, bohuznáma 5 €,
bohuznáma 20 €, p. Patrik Tomič 100 €.
Na rádio Lumen:
bohuznáma 10 €.

2.

Prosíme o zvýšenú pozornosť
v konkatedrále, nakoľko prebiehajú
stavebné
práce,
aby
nedošlo
k zbytočným úrazom.

7.

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.

Vo štvrtok 7.11.2013 po sv. omši o 18:00
hod. bude vyložená Sviatosť oltárna
ku adorácii spojenej s modlitbami za
duchovné uzdravenie. (dp. Jozef Heske)

8.

V piatok 8. novembra 2013 o 18:00
v kostole Krista Kráľa - Sekčov bude
celoprešovská mládežnícka sv. omša
z cyklu: Kresťanská osobnosť na pozadí
biblických postáv. Téma: Jakub - otec.
Sv. omšu celebruje Mgr. Štefan Kaňuk,
školský kaplán. Srdečne ste všetci
pozvaní.

9.

Klub
kresťanských
pedagógov
uskutoční duchovnú obnovu na
Gymnáziu sv. Moniky v Prešove dňa 14.
11. 2013. Začiatok sv. omše je o 16:00 hod.
Duchovnú obnovu vedie Mgr. František
Petro, kaplán.

3.

4.

Obnovený výdaj podielových kníh
pre členov SSV sa začal v pondelok
28.10.2013 v čase 10:00-11:30 hod a 16:0017:30 hod. Výška členského príspevku je
5 €.

5.

Katolícka univerzita v Ružomberku,
Teologická fakulta v Košiciach, otvára
aj v tomto roku prednášky Univerzita
tretieho veku. Prednášky sa konajú
v priestoroch Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77 v Prešove vo štvrtok od 16:00
hod. Srdečne ste pozvaní.

6.

Všetci dobre vieme, aká je dôležitá
sv.
spoveď
v
živote
kresťana
katolíka. Sviatosť zmierenia sa skladá
z niekoľkých častí. Aby sme mali čo
najlepšie duchovné ovocie z tejto
sviatosti, pristavme sa pri spytovaní
svedomia. Je to dôležitá časť prípravy
pred samotným vyznaním svojich
hriechov. Nemožno vojsť do spovednice
nepriravený,
zadychčaný,
zisťovať,
či tam vôbec niekto je. Tu ide o veci
svedomia. Ide o pravdivé uvedomenie
si a vyznanie stavu svojho vnútra.
Vďakabohu dnes si už môžeme
zadovážiť spytovania svedomia - či
spovedné zrkadlá - v rozličnej podobe.
Sú určené pre rozličné životné stavy,
pre deti, mládež, manželov, kňazov
i rehoľníkov, laikov i zasvätených.

Možno sa pripravovať podľa spytovania
zameraného na Desatoro Božích
prikázaní, podľa životného stavu, podľa
svojho vzťahu k Bohu, blížnemu a sebe.
Nezanedbajme túto prípravu. K samotnej
príprave pomáha aj každodenné
spytovanie svojho svedomia - večer, keď
si prejdeme celý svoj deň, svoje vzťahy,
reakcie i správanie. Pomáha nám to rásť
vo viere, osobnostne i vo vzťahu k Bohu.
Neopomeňme si teda spytovať vlastné
svedomie aj denne. JCDr. Martin Šimko,
kaplán

10. Od novembra je znovu k dispozícii
farská knižnica v Katolíckom kruhu na
Jarkovej ulici, v stredu a piatok od 17:00
hod. do 18:00 hod., mimo prikázaných
a štátnych sviatkov. Pre všetkých, ktorí
majú záujem, je tu bohatá ponuka kníh
a videokaziet. Tešíme sa na vás. Cecília
a Anna
11. Oznam: Lístky na koncert Lucie Bílej,
ktorý bude 27.11.2013 v konkatedrále,
si môžete zakúpiť u p. ekonómky.
Cena 30 €.

Krsty 26.10.2013 a 27.10.2013

Adela Stankovičová, Matej Belák, Tamara
Kováčová, Elin Karabinošová

Sobáše 26.10.2013

Mlatiček - Hatalová, Medvec - Kapitančiková

