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Vzácna návšteva z Talianska
v našej farnosti
V minulých dňoch bol na návšteve
v našej farnosti P. Gaetano Lo Russo,
provinciál Kongregácie otcov Rogacionistov
so sídlom v Taliansku, ktorej zakladateľom
je sv. Annibale Maria di Franica.
Názov tejto rehole ROGACIONISTI,
vyplýva z charizmy ROGATE, teda
modlitby za povolania a práca s nimi
vo farnostiach, v centrách duchovného
smerovania, v misiách (Rwanda, Irak),
zdôrazňujú ľudskú dôstojnosť, pomoc
chudobným, deťom a mladým bez
rodiny, v zdravotných centrách, školách,
sirotincoch. V súčasnosti Rogacionisti

pôsobia v Európe, Amerike, Afrike a Ázii.
Preto nás oslovil P. Gaetano a ponúkol
nám možnosť otvoriť jedno takéto Centrum
pre duchovné povolania ERA aj v našej
farnosti a osobne prišiel, aby aj u nás,
už po súhlase o.arcibiskupa Bernarda
Bobera, sme aj my pomáhali v činnosti,
ktorú oni reprezentujú pre ľudí tu žijúcich
u nás, či už formou medzinárodných
stretnutí detí a mladých z Európy, pomoc
mladým pri rozhodovaní ich možnosti
zasvätiť svoj život formačnými pobytmi
v Taliansku a mnoho iných. Preto sa
modlíme, aby aj toto centrum v našej
farnosti pomohlo našim ľuďom, mladým
a deťom v spolupráci s o. Rogacionistami,
aby sme aj my vytvorili a začlenili sa
do spoločenstva univerzálnej Cirkvi.

Nový projekt milodarov na
opravu konkatedrály

•
•
•
•
•
•

Už druhý mesiac pokračujeme
v projekte s prosbou o milodar na opravu
konkatedrály mimo zbierok v kostole,
či na fare. Chceme Vás informovať,
že formou elektronickej a osobnej
komunikácie, za október nám pomohli títo
dobrodinci:
• I. Girašek, E. Fečová - 10 €,

Pozvánka do divadla na
muzikál QUO VADIS
Náš projekt sme rozšírili a v spolupráci
s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove
organizujeme na podporu generálnej
opravy
konkatedrály
predstavenie
muzikálu QUO VADIS v nedeľu 26. januára
2014 o 16:00 hod. na Veľkej scéne DJZ. Cena
vstupenky bežného predstavenia je 10 až
12 €, divadlo nás podporilo a máme cenu
vstupenky vo výške 6 €. Dohodli sme sa, že
tieto vstupenky budeme predávať v cene
9 €, teda lacnejšie ako je bežná cena a z toho

•
•
•
•

RKC, Dóm sv. Alžbety Košice - 500 €
R. Krajňák - 50 €
PaedDr. J. Smetana - 100 €
Ing. S. Kahanec -100 €
Š. Čírska - 100 €
FRAGOKOV - export, v.d. Prešov 1 000 €
Slov. pošta - 100 €
Ing. M. Kivader - 200 €
Ing. J. Hudacký- 700 €
LEKÁREŇ sv. Mikuláša - 1 000 €

3 € pôjdu na opravu našej konkatedrály.
Tým sa spoločne ako farské spoločenstvo
môžeme
zúčastniť
divadelného
predstavenia a zároveň podporíme opravu
konkatedrály. Záujemcovia sa už teraz
môžu nahlásiť v sakristii konkatedrály
a podľa záujmu sa objednajú vstupenky,
ktoré si začiatkom decembra budete môcť
vyzdvihnúť takisto v sakristii. Divadlu
však potrebujeme nahlásiť záujemcov do
konca novembra. Preto, ak máte záujem,
prosíme, aby ste nahlásili čo najskôr..

predaj a servis tlačiarní

Jozef Mihaľ (tel. 0911 487 341,
konkatedralapo@gmail.com )
lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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„Až raz vstanem zo sna,
uzriem Tvoju tvár, Pane“
Žalm 17,15-6

Pravda o večnom živote v zjednotení
s Bohom je pre mňa najdôležitejšou
pravdou, pretože je cieľom života.
Ako často o nej uvažujem? Čo cítim
vo svojom srdci, keď uvažujem o stretnutí
s Bohom vo večnosti?

Žiť a pracovať s myšlienkou na
večnosť
„Pre neho všetci žijú.“ Prosím Pána,
aby som vo svojom životnom povolaní,
nech je akékoľvek, mohol zakúsiť hlbokú
radosť z toho, že žijem pre Boha. S vierou
budem opakovať: „V tebe sa môj život
nikdy neskončí!“
Biblia sa učením o pravde vo večný
život líši od starovekých filozofov, iných
i dnešných, čo majú ťažkosť prijať učenie
Svätého písma.
V Starom zákone o mučeníckej
smrti bratov Machabejcov je dôležité
predovšetkým to, že sa v ňom už jasne
hovorí o viere v nesmrteľnosť a vo
vzkriesenie. Ľudia môžu zničiť život.
Avšak Boh má moc aj mŕtvych prebudiť
k životu (porov. 2 Mach 7,9 )
V Druhom liste Solúnčanom (2 Sol
2, 16 - 3, 5) Pavol prosí o modlitbu, aby tí,
ktorí hlásajú evanjelium, nikdy neupadli
do zmätku. Takúto modlitbu za odvrátenie
nepokoja potrebujeme i my v našich časoch.
Pán nás ochraňuje, posilňuje a odmeňuje

ročník: XXIII.

32. nedeľa v období cez rok
darom poznania, aby sme sa sami nechali
neustále viesť láskou a vytrvalosťou
v dobrom.
Ježiš napriek tomu, že pozná úmysel
saducejov (Lk 20, 34-3), trpezlivo im hovorí
pravdu o zmŕtvychvstaní. Popri nej všetko
ostatné na zemi, aj šťastie manželského
života, má iba relatívnu hodnotu.
Šťastie v nebi presahuje akékoľvek
iné šťastie na zemi. Najväčším šťastím pre
človeka je prebývanie v blízkostí nášho
Otca.
Preto Boh má mať prvé miesto
v mojom živote, ktoré presahuje do
večnosti. Máme nosiť vo svojom srdci aj
ľudí, ktorí sú nám zverení.
V
mnohých
charitatívnych
organizáciách sa štedrí darcovia nazývajú
„anjelmi“. Premýšľaj v tomto kontexte
doma alebo vo svojom spoločenstve, kde
si volaný byť anjelom: v svojom povolaní,
pomoci, alebo ochrane tých, ktorí to
potrebujú.
Mgr. sr. Mária Slováková
SPŠE, SSOŠ Prešov

Obrázok: Paulína Štulrajterová

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Martin, kňaz

Po
11.11.

Sv. Martina z Tours,
biskupa

spomienka

6:15 † Anton, Helena
7:00 † Ľudovít - 1. výr.
12:00 ZBP Martin, kňaz
18:00 † Tomáš, Juliana, Anna, Andrej, Anna
5:45 † Marián

Ut
12.11.

Sv. Jozafáta,

biskupa a mučeníka
spomienka

6:15 † Jozef, Anna
7:00 † Peter - pohrebná
12:00 † Pavol, Štefan, Anna, Alžbeta, Mária,
Mikuláš
18:00 ZBP Ján, 70 r. + Faustínum
5:45 † Michal, Pavlína

St
13.11.

Féria

6:15 za obrátenie Milana

Kňazské rekolekcie 9:00 hod.,
saleziáni

7:00 † Michal - výročná
12:00 † Andrej, Anna, Alžbeta, Andrej
18:00 † Stanislav
5:45 ZBP Helena

Št
14.11.

6:15 † Ladislav, Gabriela

Féria

7:00
12:00 ZBP Jozef a Mária, 38 r. manželstva
18:00 † Marta
5:45 na česť umučenia Pána Ježiša

Pi
15.11.

Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

6:15 † Vojtech
7:00 † Marta - pohrebná
12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 † Anna, Jozef

So
16.11.

Ne
17.11.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Samuel, Ema, Mikuláš
6:15
18:00 † Miroslav, Ján, Hermína

TRIDSIATA TRETIA 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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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.

Deň

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

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznámy 100 €
• bohuznáma rodina 100 €
• rod. Kmecová 50 €
• bohuznámy 50 €
• bohuznáma 20 €
• bohuznáma osoba 100 €
• J. Figeľ 200 €
• Mária s rodinou 50 €
Ružencové bratstvo venovalo:
• na konkatedrálu 100 €
• na fresku Áron 100 €
• na rádio Lumen 45 €
• na TV LUX 45 €

7.

Vo štvrtok 14.11.2013 bude sv.
omšu o 16:30 hod. v kostole sv.
Jozefa (františkáni) celebrovať
ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta,
PhD., prešovský arcibiskupský
exorcista. Po sv. omši o 17:30
hod. bude prednáška s názvom
„Duchovný boj - 3. časť. Viera, či
povera“. O 18:30 hod. bude blok
otázok a odpovedí.

8.

V stredu 13.11.2013 budú kňazské
rekolekcie, ktoré sa začnú sv.
omšou o 9:00 hod. u saleziánov na
Bottovej ulici. Farská kancelária
bude v ten deň zatvorená. Pohreby
a iné vážne udalosti hláste po sv.
omšiach v sakristii konkatedrály.

9.

V utorok 12.11.2013 na sv. omši
o 18:00 hod. bude slávený
združený úmysel. Úmysly za
zdravie a na iný dobrý úmysel,
ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho milosrdenstva
v konkatedrále - najneskôr do
poludnia 12.11.2013.

Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2.

O týždeň bude predpísaná
zbierka na Katedrálu sv. Alžbety
v Košiciach.

3.

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

4.

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.

5.

Obnovený výdaj podielových
kníh pre členov SSV prebieha
od pondelka 28.10.2013 v čase
10:00 - 11:30 hod. a 16:00 - 17:30 hod.
Výška členského príspevku je 5 €.

6.

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.
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10. Dňa 27.11.2013 o 19:00 hod. sa
v našej konkatedrále na základe
súhlasu ABÚ v Košiciach uskutoční
koncert Lucie Bílej. Predpredaj
vstupeniek u ekonómky. Cena
30 €. V ten deň sv. omša o 18:00
hod. nebude. Prosíme toho, kto
mal vtedy plánovaný úmysel, aby
kontaktoval niektorého kňaza.
Dohodneme náhradný termín.
11. Už teraz dávame do pozornosti
televíznu sv. omšu dňa 8.12.2013.
V ten deň (nedeľa) sv. omša
o 11:30 hod. nebude z dôvodu
priameho prenosu sv. omše z našej
konkatedrály na STV o 10:00 hod.

