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tlač, kopírovanie, väzba

Aj v tomto roku máte možnosť formou
združeného úmyslu nahlásiť úmysly sv.
omší za vašich zosnulých.
V Kaplnke sv. kríža (na cintoríne) budú sv.
omše slávené v čase od 1. do 8. novembra
o 16.00 hod.
Na cintoríne začne 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 a pred samotnými sv.
omšami na cintoríne. Úmysly týchto
modlitieb a sv. omší sú slúžené za duše v očistci,
na vaše úmysly, ktoré predkladáte formou
združeného úmyslu, i za tie duše, na ktoré si nik
nespomína, a za tie duše, ktoré najviac potrebujú
Božie milosrdenstvo.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

V dňoch 1. - 8. novembra 2017 slávime
dušičkový týždeň.

2017

predaj a servis tlačiarní

im na hrob kvety a zapálime im sviečku na
znak toho, že na nich myslíme. Určite sa z nich
nevysmievame ako sa to robí pri Halloweene
a nevyrežeme im strašidelnú tekvicovú tvár a
nevložíme do nej sviečku s tým, že to sú oni.
Vyrezávané tekvice so sviečkou totiž zobrazujú
duše tých, ktorí išli do pekla. Halloween
oslavuje zlo, zlých duchov a tých, ktorí boli na
zemi zlí a po smrti išli do pekla. Nemajú radi
ľudí, lebo ľudia žijúci na zemi ešte môžu ísť do
neba a oni už nie.Tak ako existuje Boh, existuje aj
zlý duch (diabol), ktorý Boha nenávidí a bojuje
proti Nemu. Nemá rád nikoho, ani deti. Diabol
závidí deťom, že sú čisté a nevinné a teší sa, ak
deti oslavujú jeho sviatok Halloween. Ježiš sa
neteší, ak sa jeho deti preobliekajú za smrtky,
čertov, duchov či strigy. Hneď na druhý deň
po Halloweene je sviatok Všetkých svätých.
Deti majú k svätým najbližšie. Preto by sa mali
radšej prezliekať za svätých alebo za anjelov a
robiť dobré skutky, aby sa dostali do neba. U nás
sa Halloween predtým neslávil, prišiel k nám z
iných krajín, zo západu. Nemusíme opakovať
všetko zo západu, hlavne ak je to zlé. My máme
dobrý sviatok Dušičiek a Všetkých svätých.

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

halloweenskej noci? V októbri 2014 sa v Ríme
konala prvá oficiálna konferencia 300 exorcistov
z celého sveta, po tom, čo bola oficiálne schválená
Vatikánom v júni 2014. Exorcisti Katolíckej
Cirkvi prítomní na konferencii vyzvali, aby bol
Halloween vyradený (vyhodený do odpadkov)
a nahradený "Holyween-om" - nocou, v ktorú
sa deti oblečené za svätých zúčastnia na
modlitebných vigíliách. Otec Aldo Buonaiuto
z Medzinárodnej asociácie exorcistov uviedol,
že v období Halloweenu prijíma tiesňová linka
organizácie stovky volaní, približne 40 denne,
zvlášť od rodičov, ktorí sa obávajú, že ich dieťa
bolo uvedené do okultizmu. Zároveň je vždy v
období okolo 31. októbra zaznamenaných viac
zlých rituálov, obetovaní zvierat, znesvätení
cintorínov a krádeží svätých ostatkov. Nedávno
zosnulý 91-ročný známy exorcista, otec
Gabriele Amorth, podal na otázku, či môžu
katolíci oslavovať Halloween jednoduchú a
veľmi jasnú odpoveď: "Oslavovať Halloween
je ako oslavovať diabla. Halloween je skutočne
duchovné zhromaždenie prezentované formou
hry a je rovnocenné spievaniu Hosanna
diablovi. Halloween je zlý, pretože oslavuje
smrť a zlých duchov a kedysi sa pri oslavách
tohto sviatku zabíjali zvieratá aj ľudia. Vtedy
ľudia ešte nepoznali Pána Boha a prinášali obety
pohanským bohom. Potom však prišli misionári
a povedali ľuďom, že existuje len jeden dobrý
Boh, ktorý všetkých miluje a nepáčia sa mu
takéto strašné oslavy, lebo všetci sme bratia a
sestry a nemôžeme si navzájom ubližovať ani
sa zabíjať. Zo smrti sa robí zábava. Smrť je však
vážna vec. Veď kto by sa tešil, keby mu zomrel
niekto blízky? Určite by nemal švandu, keby mu
zomrela napr. babka či dedko, ktorých ľúbi. A
preto aj teraz má z týchto osláv radosť diabol.
Keď už pre nič iné, ľudia na neho pri tomto
sviatku myslia viac ako inokedy. Ježišovi/Bohu
sa to nepáči, ak deti oslavujú smrť, lebo On im
dal život a chce im len dobre. A smrť prišla po
tom, čo ľudia v raji zhrešili. A zhrešili preto,
že diabol im závidel, že sú kamaráti s Bohom
a oklamal a zviedol ich na hriech. Aj teraz ich
klame a to tak, že im hovorí, že Halloween je
len neškodná zábava. Všetci dúfame, že naši
zosnulí, ktorých sme mali radi a ktorých sme
poznali, išli do neba (pradedko, prababka,
starí rodičia ...) a nemajú dôvod nás strašiť. Ak
veríme, že s našimi zosnulými blízkymi sa raz
stretneme v nebi, kam išli priamo po smrti alebo
sú ešte v očistci, modlíme sa za nich, donesieme

ročník: XXVI.

31. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A

Mesiac október sa skončil a o chvíľu začne
dušičkové obdobie. Mnohí sa v tomto období
chystáme navštíviť cintoríny, aby sme si
modlitbou a zapálením sviečky uctili pamiatku
našich zosnulých. Upravujeme hroby, kladieme
na ne vence a kvety a veríme, že naši príbuzní sú
už v nebi a raz sa tam s nimi po smrti stretneme
aj my. A aj tí z nás, ktorí neveria v Boha, majú
nádej, že ich drahí zosnulí odpočívajú v pokoji.
Do tohto pietneho obdobia však zasahuje niečo
temné a ohavné - Halloween. A bohužiaľ, aj
mnohí kresťania si neuvedomujú, že tento
sviatok je nezlučiteľný s kresťanskou vierou
v Ježiša Krista a preberajú zo západu oživenú
starodávnu pohanskú tradíciu osláv smrti,
diabla a zatratených duší ako niečo cool a in.
Veľmi populárnymi sa stávajú halloweenske
večierky pre deti v základných či dokonca
už v materských školách. Rodičia obliekajú
svoje ratolesti do kostýmov a masiek, ktoré
znázorňujú čarodejníkov, bosorky, duchov,
kostlivcov, zombie, upírov a čertov a posielajú
ich takto na halloweensky karneval. Možno sú
namieste tieto otázky: Chceli by ste, aby vaše
dieťa zomrelo? Nie? Tak prečo ho obliekate do
čierneho overalu s vyobrazenou bielou kostrou
a tak z neho robíte umrlca? Chceli by ste, aby
raz vaše dieťa skončilo v pekle? Ak nie, tak
prečo ste mu kúpili čertovské rožky na hlavu
a trojzubec do ruky alebo ho pomaľovali ako
blúdiacu dušu bez tela, ktorá nenachádza po
smrti pokoj? Chceli by ste, aby sa vaše dieťa
zaplietlo so satanistami a ako čarodejník či
čarodejnica slúžilo diablovi? Ak nie, tak prečo
potom to čarodejnícke oblečenie a strigônska
čiapka na jeho hlave? Akým hodnotám chcete
naučiť svoje dieťa, keď ho takto oblečiete na
karneval, kde sa zabáva s duchmi a strašidlami?
Prečo vediete svoje deti k tomu, aby sa počas
Halloweenu vysmievali z mŕtvych? Dotklo by
sa vás, keby sa niekto cudzí takto vysmieval z
nás, vašich príbuzných, ktorých ste poznali a

milovali. Kto sú potom tí mŕtvi, z ktorých sa
robia počas morbídneho karnevalu žarty? Nebol
každý mŕtvy kedysi niekoho otcom, matkou,
synom, dcérou, sestrou, bratom, ujom či tetou?
A nezaslúži si každý mŕtvy bez rozdielu úctu?
Zvláštne, že sa za nás modlíte, aby sme prišli
do neba a aj vy sami hovoríte, že chcete ísť po
smrti do neba, ale keď príde Halloween, nemáte
problém zabávať sa s dušami a zlými duchmi z
pekla. Dokážete nám to rozumne vysvetliť? Stačí
si uvedomiť náboženský význam použitých
symbolov a postáv v rámci halloweenskeho
večierka, ktorý je známy aj neveriacim:
- zlí duchovia sú padlí anjeli, ktorí spolu s
diablom - Luciferom odmietli slúžiť Bohu
(non serviam), a preto boli vyhnaní z neba
- diabol a jeho služobníci zvádzajú ľudí na hriech,
aby podobne ako oni, boli naveky odlúčení od Boha
- duše zosnulých, ktoré sú v nebi, nemajú
dôvod chodiť na zem strašiť ľudí, lebo sú
šťastné v nebi pri Bohu a orodujú za nás
- peklo je miesto, kde je absolútna
neprítomnosť Boha a preto je tam len
nekonečné utrpenie, nenávisť a spoločenstvo
s diablom, a teda tam nie je žiadna zábava
- diabol je zosobnením zla, nenávisti,
zákernosti a smrti a ako povedal Ježiš,
je klamárom a vrahom od počiatku
Boh
je
lásky,
šťastia,

zosobnením
radosti
a

dobra,
života.

Po tejto krátkej úvahe jasne vidíme, že Halloween
a Pamiatka zosnulých sú dva diametrálne
odlišné sviatky. Jeden oslavuje diabla a smrť,
druhý vychádza z nádeje vo večný život
plynúci z kríža a zmŕtvychvstania Ježiša Krista,
ktorý diabla porazil. Ak nás teda Ježiš takým
bolestným spôsobom vykúpil z moci diabla,
nie je rúhaním sa Bohu, ak teraz dobrovoľne a
len tak zo zábavy koketujeme s diablom počas
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Deň

Po.
6. 11.

Ut.
7. 11.

Str.
8. 11.

Št.
9. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 16:00

Utorok 31. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 16:00

Streda 31. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 16:00

Výročie posviacky Lateránskej
baziliky
(sviatok)
Po večernej sv. omši adorácia

Pia.
10. 11.

So.
11. 11.

Ne.
12. 11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi
(spomienka)

Sv. Martina z Tours, biskupa
(spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Ján, Mária, Milan, Ladislav, Jozef

6:15

+ z rod. Bačkovskej

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

na úmysel kňaza

18:00

+ Viera

5:45

+ z rod. Gajdošovej

6:15

za uzdravenie rodových koreňov bohuznámej
rodiny

7:00

+ Vladimír - pohrebná

12:00

+ Ján, František, Jozef

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ František, Regina, Jozef, Ján, Helena

6:15

+ Filip, Ján, Anna, Cecília

7:00

+ Štefan - pohrebná

12:00

+ Ján, Žofia, Mikuláš, Anna

18:00

ZBP Marta s rod.

5:45

+ Jozef, Mária, Miroslav, Lýdia, Ján, Katarína

6:15

+ Anton, Helena

7:00

+ Helena - pohrebná

12:00

+ Ladislav

18:00

+ Danka, Štefánia

5:45

+ Imrich

6:15

+ Rudolf

7:00

+ Imrich, Slavomír - 1. výročie

12:00

+ Mária

18:00

+ Anna, Michal, Apolónia, Mikuláš, Helena, Margita

5:45

+ Ľudovít, Mária

6:15

+ Dagmar

18:00

Infolist

Infolist

+ Martin - kňaz

32. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A
5.45 (+ Milan), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 10.00 (+ Viliam), 11.30 (+ Ján, Veronika - bude o
10.00), 15.00 (ZBP Stanislav a Darina s rod.), 18.00 (+ Ivan); Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, 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

1.

Milodary:
Na
konkatedrálu:
p.
Kopčíková 20 €. Na organ: bohuznáma
rodina 100 €, bohuznáma Gabriela 1000 €.

2.

O.z. Prešovská gotika ďakuje všetkým,
ktorí sa zúčastnili Svätomikulášskych
organových koncertov a prispeli na
záchranu vzácneho nástroja v Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove.

3.

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. Zborovského

4.

Počnúc slávnosťou Všetkých svätých až do
Veľkonočnej nedele 2018 sv. omše v kaplnke
na Kalvárii o 16.30 nebudú.

5.

Prežívame dušičkovú oktávu. Na cintoríne
slávime sv. omše ako je to zvykom o 16.00
hod. do 8.11.2017. Môžete prísť a nahlásiť
úmysly za svojich zosnulých vo farskej
kancelárii alebo v sakristii konkatedrály.

6.

Milí veriaci, chceme vás informovať, že do
konca roka sú všetky úmysly obsadené.
Ak by niekto potreboval súrne sv. omšu,
môžete kontaktovať osobne niektorého z
kňazov

7.

Odpustky pre duše zosnulých v očistci.
Veriaci, ktorý od 1.11. do 8.11. nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí
sa Modlitbu Pána (Otče náš) 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). Ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k
všednému. Tieto odpustky možno získať
od poludnia predchádzajúceho dňa, až
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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.
8.

V utorok 7.11.2017 pri sv. omši o 18.00 hod.
združený úmysel - faustínum. Úmysly za
zdravie a Božie požehnanie a iné dobré
úmysly (nie za zosnulých) vhadzujte
do schránky pod obrazom Božieho
milosrdenstva v konkatedrále do poludnia
7.11.2017.

9.

Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu
v nedeľu 12.11.2017 o 10.00 hod. v našej
konkatedrále spojenou s oslavami 770.
výročia mesta Prešov. Sv. omšu celebruje
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskupmetropolita.. Sv. omša v nedeľu 12.11.2017
o 11.30 hod. nebude a úmysel z nej sa
odslúži pri sv. omši o 10.00 hod.

10.

MAGIS, o.z., sa obracia na vás s prosbou
o predvianočnú potravinovú zbierku pre
rodiny v núdzi v období 6.11. - 15.12.2017.
Zbierajú trvanlivé potraviny, napr. múku,
cestoviny, strukoviny, olej a pod. Môžete
ich priniesť do kláštora Sancta Maria na
Konštantínovu 2 alebo na farský úrad.

11.

Biblické stretnutia budú každé dva
týždne, vždy v stredu. Najbližšie stretnutie
bude 8.11.2017 o 18.45.

12.

Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
stretnutie vo štvrtok 9.11.2017 o 16.00 hod.
do Katolíckeho kruhu. Hosťom stretnutia
bude sr. Helena Torkošová, ktorá pôsobí na
misiách v Kazachstane.

13.

Stretnutie spoločenstva Faustínum bude v
utorok 7.11.2017 o 16.00 hod. v Katolíckom
kruhu.

