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mama by to neurobila pre svoje dieťa –
a o čo viac naša Nebeská mama. Možno sa
Vám tieto slová zdajú až príliš „sladké“, či
veľmi citovo zafarbené, ale skúsenosť moja
i mnohých ľudí je reálna a pravdivá.

Infolist
našej milovanej mamy – Panny Márie
s ružencom v ruke – a Ona pre nás vyprosí
možno pre nás „nemožne veci“ u svojho
Syna. Nebojme sa jej dôverovať a uvidíme
zázraky v našich životoch.

Ak držíme ruženec v ruke nikdy
nezablúdime v labyrintoch nášho života.
Začína mesiac október, keď trochu viac
upriamime pozornosť na modlitbu
posvätného ruženca a zvlášť aj v roku
storočnice fatimských zjavení. Je pre nás
veľkou príležitosťou vrhnúť sa do objatia

Ružencová Panna Mária, modli sa za nás
prihováraj sa za nás u Svojho Syna, aby
sme boli vernými a radostnými kresťanmi
v tomto svete a prinášali pokoj, lásku
a radosť všade tam kde budeme aj skrze
modlitbu posvätného ruženca.

O.z. Prešovská gotika a farnosť sv.

Mikuláša v Prešove vyjadruje srdečné
poďakovanie Prešovskému večerníku,
ktorý je najstarším denníkom na
Slovensku a PaedDr. Patrikovi Tomičovi,
MBA, rodákovi z Prešova za pomoc
a propagovanie aktivít farnosti a o.z.
Prešovská gotika pri oprave organa.
6.

Začali sa BIBLICKÉ STRETKÁ, najbližšie
stretnutie bude v stredu 11.10. o 18.45 na
fare. Pozývame všetkých nahlásených aj
nových záujemcov.

tlač, kopírovanie, väzba

5.

Ruženec – ako evanjeliová modlitba

lacné tonery a cartridge

V utorok 10.10.2017 pri sv. omši o 18.00
bude slávený združený úmysel - faustínum.
Úmysly za zdravie a iný dobrý úmysel (nie
za zosnulých!!!) vhadzujte do schránky
pod obrazom Božieho milosrdenstva v
konkatedrále do poludnia 10.10.2017.

8. OKTÓBER 2017

predaj a servis tlačiarní

4.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

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

V mesiaci október sa modlíme ružencové
pobožnosti pred večernou sv. omšou so
začiatkom o 17.15 hod. Všimnite si rozpis
na výveskách.

2017

Kristian KARCH, diakon
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3.

41
Ruženec je evanjeliová modlitba
a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti
duchovní pastieri a vedeckí pracovníci.
Veď v ruženci sa príhodne po poriadku
uvažuje o základných spasiteľných
udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi,
od panenského počatia Božieho slova
a tajomstiev, Ježišovho detstva až po
vrcholné veľkonočné udalosti, to jest
požehnané umučenie a slávne vzkriesenie,
a ich účinky rodiacej sa Cirkvi na
Turíce i v samej Panne Márii, keď po
tomto
pozemskom vyhnanstve bola
s telom i dušou vzatá do nebeskej vlasti.
Ruženec sa teda opiera o evanjelium
a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia
a ľudského vykúpenia. Preto je to
vonkoncom kristologická modlitba. Veď
najvlastnejšia zložka ruženca – litániové
opakovanie anjelského
pozdravenia
Zdravas Mária – premieňa sa na
neprestajnú Kristovu chválu.
Na Krista ako najvyššiu métu sa vzťahuje
anjelovo posolstvo a pozdrav Krstiteľovej
matky: Požehnaný plod tvojho života.
Ba opakovanie Zdravas Mária je akoby
osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia
tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína
v každom Zdravase, je ten istý, ktorého
po poriadku pripomínajú tajomstvá
ako Syna Božieho a Syna Panny Márie,
ktorý sa narodil v betlehemskej jaskyni,
ktorého matka v chráme obetovala,
predkladajú ho ako chlapca, ktorému
záleží na tom, čo patrí jeho Otcovi:
predkladajú ho ako vykupiteľa ľudí
v smrteľných úzkostiach v Getsemanskej

ročník: XXVI.
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záhrade, bičovaného a korunovaného
tŕním, krížom obťaženého a zomierajúceho
na Kalvárii, ako vzkrieseného z mŕtvych,
vystupujúceho do Otcovej slávy, aby zoslal
dary Ducha Svätého.
Ak prejdeme od Ježišovho detstva,
skrytého života v Nazarete k jeho
verejnému životu, naše rozjímanie nás
privedie k tajomstvám, ktoré môžeme
nazvať
tajomstvami svetla. Vskutku
najväčším tajomstvom Krista je to, že
je „svetlom sveta“. No táto pravda sa
objavuje najmä počas rokov jeho verejného
účinkovania.
Vidíme, drahí bratia a sestry, všetci
čitatelia nášho infolistu, krásnu dynamiku
modlitby posvätného ruženca. Na úvod
sme si pripomenuli že táto modlitba nie
je len akýmsi nezmyselným opakovaním
Zdravasov, ale že je to hlboká modlitba
- modlitba Cirkvi, ktorá slovami
evanjelia a prostredníctvom Panny Márie
demonštruje a chváli nášho Boha Otca, za
nesmierne dielo, ktoré vykonal na svojom
Synovi Ježišovi Kristovi. Skrze modlitbu
posvätného ruženca, nielen rozjímame o
Kristovom živote a o „veľkých veciach“,
ktoré Boh urobil v živote Panny Márie
ale je tu aj príležitosť, aby sme skrze
modlitbu posvätného ruženca pocítili
a vnímali starostlivosť a lásku Panny Márie
a jej Syna, v našich konkrétnych životoch
i okolnostiach v ktorých sa nachádzame.
Skrze túto modlitbu môžeme získať
pravý pokoj ale i istotu, že Panna Mária
kráča s nami, spolu so svojim Synom,
pretože nás miluje a chce, aby sme sa jej
zverili. Ona jediná nás dokáže pochopiť,
posilniť, možno aj utrieť slzu – veď ktorá

Deň

Po.
9. 10.

Ut.
10. 10.

Str.
11. 10.

Št.
12. 10.

Pia.
13. 10.

So.
14. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom
období

Utorok 27. týždňa v Cezročnom
období

Svätého Jána XXIII., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom
období
Po večernej sv. omši poklona
sv. krížu

Piatok 27. týždňa
v Cezročnom obdob

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Vasiľ, Michal, Anna

6:15

+ Mária, Andrej, Agnesa, ján

7:00

+ Rudolf - pohrebná

12:00

+ František, Mária, Karol, Mária

18:00

+Andrej

5:45

+ Hubert

6:15

+ Margita, Vojtech, Peter

7:00

+ Štefan - pohrebná

12:00

+ Mária

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ Štefan, Anna, Mária, Jozef

6:15

+ Anna, Ján, Mária, Július

7:00

+ Jozef - 1. výročie

12:00

+ Imrich

18:00

+ Štefan, Helena, Ivan, Václav, Agnesa,
František

5:45

+ Anna, Oldřich, Anna

6:15

+ Milan

7:00

+ Magdaléna - pohrebná

12:00

ZBP Andrea, Emma, Ján

18:00

ZBP pre Bohuznámu rod.

5:45

ZBP Erika

6:15

+ Slávka

7:00

+ Marcela - pohrebná

12:00

+ Irena

18:00

+ Oľga, Marta, Alžbeta a ich rodičia

5:45

ZBP Karolínka - poďak. za 60 r. života

6:15

+ Michal, Barbora, Ján

18:00

+ Jozef

28. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
Ne.
15. 10.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP a dary DS Anna a Júlia s rod.), 6.30 (ZBP Danka s rod.), 7.45,
10.00 (+ za rodičov Jozefa a Júliu a syna Jozefa),
11.30 (+ Alžbeta), 15.00 (+Mária, Imrich, Mária, Albert), 18.00 (+ Jozef, Magdaléna);
Cemjata 10.15; Kalvária 16.30

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

1.
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
konkatedrálu:
bohuznámy 1000 €, bohuznámy
Michal 1000 €, bohuznáma Lucia 350
€; na organ: bohuznámy Milan 1000 €,
bohuznámy Michal 1000 €, Ružencové
bratstvo pri konkatedrále 200 €, rod.
Rybnická 20 €, bohuznáma 20 €. NA
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TV Lux: Ružencové
konkatedrále 30 €,

2.

bratstvo

pri

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. kaplánov.
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