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K získaniu úplných odpustkov je potrebné,
aby veriaci robili pravé pokánie a splnili
obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.
ČO SÚ ODPUSTKY?

Čiastočné odpustky znamenajú, že sa jedná
o odpustenie niektorých škôd, ktoré sme svojimi
hriechmi počas svojho života urobili. Závisí
to však na našej duchovnej disponovanosti,
teda čistote a ochote nášho srdca. Jedna z
podmienok na získanie odpustkov je vyhýbať
sa aj najmenšiemu hriechu. Boh však vo svojej
láske pozerá na ochotu nášho srdca a aj keď
máme problémy, určite nám pomáha, ak vidí
úprimnú snahu. Preto, ak sa posnažíme, môžeme
sa s dôverou spoľahnúť a dôverovať jeho láske a
odpustenie týchto škôd za hriechy získať.
Nepremárnime preto tento milostivý čas.
Zdroj: http://www.farastupava.sk

2. júl 2017

S platnosťou od 1. júna 2017 Apoštolská
penitenciária, na základe fakulty jej zverenej
Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje
úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa
kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých
podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické
prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho
Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre
duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva
pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne
vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku
v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na
území Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite,
v združení veriacich a všeobecne, keď sa viacerí
veriaci zhromaždia za nejakým poctivým
cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej
modlitby šírenej prostredníctvom televízneho
alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým
spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou
oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na
to ustanovený kňaz.
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného
vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom,
pomodlia sa Korunku Božieho milosrdenstva,
dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a
blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za
obvyklých podmienok.
V ostatných
čiastočné.

ročník: XXVI.

13. nedeĽa v roku A

ODRIEKANIE KORUNKY BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA

tlač, kopírovanie,

Logicky by sme povedali, že s tým zasklením
je to skutočne spravodlivé, pretože deti okno
rozbili. Tak isto aj v nadprirodzenom svete alebo
povedzme svete duchovnom, ktorý nevidíme
telesnými očami, existuje táto spravodlivosť,

Úplné odpustky   znamenajú,   že   sa   jedná
o odpustenie všetkých škôd, ktoré sme svojimi
hriechmi počas svojho života urobili.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery

Podobne sa to deje aj s hriechom, ktorý človek
spácha. Vinu nám Boh odpustí vo sviatosti
zmierenia, ale to, čo sme hriechom spôsobili,
musíme nahradiť. Nahrádzame to modlitbou
a pokáním, často rôznymi utrpeniami. Ak toto
vynahradenie nie je dostatočné tu na zemi, musíme
tieto škody spôsobené hriechom vynahradiť v
očistci, aby sme sa mohli dostať do neba. Cirkev
však ponúka prostriedok, pomoc cez odpustky,
kedy nám tieto škody môžu byť odpustené
(jednoducho, ak by pani suseda odpustila deťom
aj to, aby jej okno museli zaskliť a ona by si to
dala urobiť na svoje vlastné náklady).

2017

predaj a servis

Predstavme  si  deti,  ktoré  sa  hrajú na  ulici
s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do
susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde
na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k
deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie
im však, že bude dobré, aby škodu nahradili, teda
cez svojich rodičov sa postarali o to, aby jej okno
znovu zasklili.
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„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred
Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa
týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci
v Krista za istých a stanovených podmienok
pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka
vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje
poklad zadosťučinení Krista a svätých.“*79
„Odpustky sú čiastočné alebo úplné, podľa toho,
či oslobodzujú od časného trestu za hriechy
čiastočne alebo úplne.“ „Každý veriaci môže
odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať
za zosnulých.“ Zdroj: Katechizmus Katolíckej
Cirkvi

pretože hriech spôsobuje škodu, ktorú nevidíme,
ale ju môžeme cítiť (cítime to vo svedomí,
nepokoji, smútku, nevraživosti atď.). To všetko
nezaťažuje iba nás, ale duchovne aj prostredie, v
ktorom žijeme a zaťažuje to všetkých ľudí. Tak
napríklad i človek, ktorý žije sväto nepomáha
iba sebe, ale duchovne pomáha mnohým ľuďom,
pretože to dobré, čo urobí (zásluhu), Boh
vezme ako náhradu a pomoc pre niekoho, kto
to potrebuje, napríklad na druhom konci sveta
(spomeňme si napríklad na pátra Pia). Preto je
také dôležité, aby sme sa snažili zbavovať sa
svojich hriechov. Cirkev nám ponúka pomoc vo
forme odpustkov, keď škody našich hriechov
(zasklenie), nám Boh odpustí. Nepomýľme si
však spoveď - sviatosť zmierenia, v ktorej nám
Boh odpustí vinu, ktorá sa týka večných trestov
(ak by sme zomreli v neoľutovanom ťažkom
hriechu, museli by sme dostať rozsudok večného
zatratenia, teda peklo) a odpustky, v ktorých nám
Boh odpúšťa škody za hriechy (teda to, čo by sme
mali nahradiť za naše hriechy tu na zemi alebo v
očistci). Inak povedané, jedna vec je to, že pani
suseda deťom odpustí a nebude sa na nich hnevať
a prijíme ich do svojho domu (to činí Boh vo sv.
spovedi) a druhá vec je to, ak pani suseda deťom
odpustí aj zasklenie (to činí Boh prostredníctvom
odpustkov).

prípadoch

odpustky

budú

Aj počas storočnice fatimských
zjavení je možné získať celý rok
úplné odpustky
Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu
prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských
zjavení, v období od 27. novembra 2016 do
26. novembra 2017, obdaroval úplnými
odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu
tí, ktorí:
1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s
úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby
ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče
náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať
Pannu Máriu Fatimskú;
2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny
Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená
k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu
alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných
dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája
až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej
slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí
sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude
vzývať Pannu Máriu Fatimskú;
3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu
alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať,
robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s
predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri
podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou
soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých
dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája
až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami
jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje
modlitby a bolesti, alebo obety svojho života
skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
3. 7.

Ut.
4. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Tomáša, apoštola
(sviatok)

Utorok 13. týždňa v cezročnom
období
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov

Str.
5. 7.

Št.
6. 7.

(slávnosť)

So.
8. 7.

5:45

ZBP Mária s rod.

6:15

+ Matej, Margita, Vincent, Štefánia,
súrodenci

12:00

ZBP Tadeáš a Gabriela - ž.

18:00

+ Maria, Štefan

5:45

Za duše v očistci

6:15

ZBP Ondrej, Anton s rodinami

12:00

+ Ján, Paulína

18:00

+ Mária, Ján, Paula, Dušan, Helena,
František

5:45

ZBP a uzdravenie - Marek

6:30

---

7:45

---

15:00

---

Konkatedrála: 19:00 oslavy sv.
Cyrila a Metoda

18:00

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom
období

Piatok 13. týždňa v Cezročnom
období
Cemjata 17.00, spoveď od
16.00
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

+ Ján

5:45

+ Jozef, Anna

6:15

+ Mária - 1. výročie

12:00

+ Milan

18:00

+ Rastislav, Miroslav

5:45

Za živých a zosnulých členov rodiny
(bohuznáma rod..) - uzdravenie
rodových koreňov

6:15

+ Mária - 1. výročie

12:00

+ Ján - 25. výročie

18:00

+ Oľga, Jolana, František

5:45

ZBP František - 70 r. života

6:15

+ Vincent, Štefánia, Žofia, František,
Mária, Anna, Margita

18:00

+ Jolana

14. nedeľa v Cezročnom období
Ne.
9. 7.

1.

Úmysly sv. omší

Cemjata: 10.15

1. piatok v mesiaci
Pia.
7. 7.

Čas

Infolist

Infolist

5.45 (+ Júlia, Alexander), 6.30 (+ Mária, Alžbeta, Ján, sr. Evila), 7.45 (+ Jozef),
10.00 (ZBP Ján a Anna - 50. výročie sobáša), 11.30 (Za živých a zosnulých členov
rodiny - bohuznáma rod.. - uzdravenie rodových koreňov), 15.00 (ZBP Helena),
18.00 (+ Andrej, Cecília, Štefan, Anna);
Kalvária 16.30, Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, 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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Oznamy

Milodary: na kostol bohuznáma 10 €, Michal
Majcher (USA) 100 €, z krstu Adela Lalka
50 €. Na kostol na Cemjate: bohuznámi
3000 €, 100 €, 50 €, p. Michal 100 €, rod.
Madziková 50 €,. Zbierka na Dobročinné
diela sv. Otca: FNsP 52 €, františkáni 790 €.
Úprimné Pán Boh zaplať a vynahraď.

2.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť v nedeľu
2.7.2017 na Surdoku ku cti sv. apoštolov
Petra a Pavla o 10.30 hod.

3.

Príprava
na
sviatosť
birmovania
v nasledujúcom školskom roku. Mladí
a dospelí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať sviatosť
birmovania alebo sviatosť krstu (u dospelých
sa udeľujú všetky tri sviatosti naraz - pokiaľ
nie sú pokrstení), nech si v kancelárii
farského úradu vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu na sviatosť birmovania môžu začať
študenti stredných škôl, ktorí v tomto
šk. roku končia 1. ročník strednej školy
a starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na
farskom úrade do 27. augusta 2017.

4.

V tomto týždni 5.7. máme štátny sviatok
sv. Cyrila a sv. Metoda. Pozývame vás
na Cyrilometodské slávenie - duchovný
program v konkatedrále od 18.00.
Program (sv. omša - vdp. Jozef Dronzek,
hudobný program z Proglasu po sv. omši)
chystajú Matica slovenská, mesto Prešov
a Farnosť sv. Mikuláša, Prešov.

5.

5.7 na slávnosť sv. Cyrila a Metoda ,bude mať
sv. omšu o 15.00 o. Peter Majerník. Po sv.
omši bude video prezentácia jeho pôsobenia
v Tanzánii, do ktorej sa vracia v septembri.
Srdečne vás pozýva. Ak by ste chceli podporiť
jeho misijnú činnosť, budete tak môcť tak
urobiť v zbierke počas a po sv. omši. Pan Boh
zaplať!

6.

Tento týždeň je prvopiatkový. Ku chorým
domov pôjdeme až v septembri. Vyloženie
Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.

7.

V kancelárii môžete nahlasovať úmysly
sv. omší na mesiace september až december
2017.

8.

V mesiacoch júl a august nebude sv. omša
o 7.00, funkciu tejto sv. omše (rezervácia pre
pohrebné a výročné sv. omše) preberá sv. omša
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o 6.15. Kancelária ostáva tak, ako bola.

9.

V mesiacoch júl a august nebude spovedná
služba od 10.00 do 12.00 hod.

10. Združenie kresťanských seniorov pozýva
na púť seniorov do Levoče - 5.7. Odchod
autobusu je o 5.30 hod. z parkoviska pri
hádzanárskej hale na Okružnej ulici.
11. Pozývame vás na Veľkošarišský odpust vo
svetle 100. výročia fatimských zjavení - 7. 9. júl. Slávnostná sv. omša bude 9.7. o 10.30
hod. v kostole sv. Jakuba vo Veľkom Šariši,
hlavný celebrant: Mons. Marek Forgáč,
pomocný biskup.
12. Pri upratovaní kancelárie pri nemocničnej
kaplnke sme medzi knihami našli veľký
album s poštovými známkami. Chceli by sme
ho darovať zberateľovi známok. Kto by mal o
to záujem, nech sa nahlási na t. čísle 0950 698
648. Prvý volajúci záujemca dostane album
do daru.
13. Gréckokatolícka charita Prešov HĽADÁ
OCHOTNÉHO DOBROVOĽNÍKA, môže
byť aj na dôchodku, ktorý by mal chuť
pomôcť a vyplniť svoj voľný čas ŠITÍM
TAŠIEK alebo darčekových predmetov Z
LÁTOK. Radi prijmeme aj zvyšné látky,
ktoré by ste mohli a chceli darovať. MÁTE
ZÁUJEM? ZAVOLAJTE NÁM: 0910 842
404 alebo 051/77 23 970. Kontaktná osoba:
Janka Švecová Adresa: Centrum GKCH,
Hlavná 2, Prešov
14. V našej farnosti bude službu diakona
vykonávať dp. Kristián Karch, rodák z
farnosti Žalobín. Pripojte ho do svojich
modlitieb.

