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lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojím oltárom: Tvoji sme a tvoji
chceme zostať. Aby sme sa mohli s
tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z
nás sa dnes dobrovoľne zasväcujeme
tvojmu
Najsvätejšiemu
Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,

48

predaj a servis tlačiarní

Predpísaná modlitba potrebná k
získaniu plnomocných odpustkov
na
slávnosť
Krista
Kráľa:
Zasvätenie ľudského pokolenia
Božskému Srdcu:

mnohí pohŕdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi,
dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni
k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď
kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa
nikdy neopustili, ale aj márnotratným
synom a dcéram; daj, aby sa čím
skôr vrátili do otcovského domu a
nezahynuli hladom a biedou. Pane,
buď kráľom i tým, ktorých od teba
odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery, aby bolo jedno
stádo a jeden pastier. Daruj svojej
Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým
národom poriadok a pokoj; nech zo
všetkých končín zeme zaznieva jeden
hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám
prinieslo spásu; jemu česť a chvála
naveky. Amen.

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

prázdny život bez zmyslu.
Ježišom Kristom, naším Kráľom, sme
pozvaní, aby sme mali účasť na Jeho
kráľovskom úrade a službe. On nám to
ukázal svojou službou. Tak prijmime
pozvanie a dajme sa na službu. Majme
srdce otvorené. Buďme v láske tvoriví.
Neseďme na pohovke, ale vstaňme a
choďme slúžiť. Ľudia nás potrebujú. A
potom budeme vidieť, aký je krásny,
hodnotný a kráľovský náš život.
Neoľutujeme.
Jozef Heske

Infolist

SLUŽBA KRÁĽA!

ročník: XXVII.

34. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" A - KRISTA

V časoch pred Druhým vatikánskym
koncilom viac dominoval obraz
Krista Vládcu (Pantokrator), čo sa
prejavovalo aj v živote cirkevných
spoločenstiev. Dával sa dôraz na
triumfálnosť a dokonalosť. Koncil však
priniesol nový obraz Krista Sluhu,
ktorý slúži. Službou ukazuje svoju
moc. Kraľovať znamená slúžiť. Časy,
ktoré žijeme majú byť časom Krista
Sluhu. Táto myšlienka má prenikať do
každej oblasti života Cirkvi. Aj my ju
máme prijať a s Božou pomocou začať
ju aj realizovať.
Kráčame po ceste viery, ktorá má
tri etapy duchovného rastu: detstvo,
dospievanie a dospelosť. Etapa detstva:
ľudia nám slúžia. Chceme, aby aj nás
Boh „obskakoval“ a nám slúžil. Boh je
akoby „automat“, ktorý nám má slúžiť

... Etapa dospievania: mali by sme sa
odrážať od detskej viery. Chceme byť
samostatnými. Nech sa nikto do nás
nestará. Všetkému chceme rozumieť.
Čomu nerozumieme, to odmietame.
Myslíme iba na seba. Egocentrizmus
v plnej paráde. Tu na tejto etape sa
stáva, že sa viera dokonca stráca.
Sme pod vplyvom veľkých emócii
... Etapa dospelosti: na tejto etape by
sme sa mali stretnúť s Bohom, ktorý je
tajomstvo. Do tohto tajomstva môžeme
vstupovať. Tu nestačí viera v Boha, ale
viera Bohu. Viera nie je príkaz. Viera je
osobným vzťahom s Bohom. Vzťah, do
ktorého vkladáme svoje srdce a svoju
lásku. Má nás to viesť k duchovnej
zrelosti a zodpovednosti, ktorá sa
prejavuje v ochote slúžiť.
V koncilovom dokumente Radosť
a nádej sa píše, že plnosť života
nájdeme iba vtedy, keď sa staneme
darom pre druhých. Teda ak budeme
v postoji služby. Vtedy môžeme
nachádzať zmysel a hodnotu svojho
života. Môžeme byť aj slobodnými,
nemusíme byť v manželskom či
duchovnom stave, ale keď slúžime, tak
žijeme plnohodnotne a zmysluplne.
No na druhej strane môžeme byť
v duchovnom stave, kňazskom, či
rehoľnom, alebo žiť v manželskom
živote, ale keď nebudeme v pozícii
služby, v pozícii daru, tak žijeme
pokračovanie na strane 4

Deň

Po.
27. 11.

Ut.
28. 11.

Str.
29. 11.

Št.
30. 11.

Pia.
1. 12.

So.
2. 12.

Ne.
3. 12.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom
období

Utorok 34. týždňa v Cezročnom
období

Streda 34. týždňa v Cezročnom
období

Sv. Ondreja, apoštola
(sviatok)
Po večernej sv. omši adorácia

Piatok 34. týždňa v Cezročnom
období
Cemjata 17.00

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
fatimská sobota

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Milan, Emil

6:15

+ Andrej, Gizela

7:00

+ Anton - 1. výročie

12:00

+ z rod. Hardoňovej, Tomčákovej

18:00

+ Alžbeta, Jakub

5:45

ZBP Peter s rod.

6:15

ZBP Juraj

7:00

+ Margita - 1. výr., + Karol

12:00

ZBP Terézia, Jozef, Michal, Júlia

18:00

+ Terézia, Aurélia

5:45

+ Mária, Andrej

6:15

+ Štefan - 30. výr.

7:00

+ Ján - 1. výročie

12:00

ZBP Anna - 85 r. života

18:00

Judita - poďakovanie za 50 r. života

5:45

+ Andrej Kall

6:15

ZBP Peter s rod.

7:00

+ Ján - pohrebná

12:00

+ Viktor

18:00

+ Anton, Terézia, František, Regina

5:45

ZBP Marián, Rudolf s rodinou

6:15

ZBP Marta - 68 r. života

7:00

+ Mikuláš - 1. výročie

12:00

+ Ján, Mária, Štefan

18:00

za živých a zosnulých členov bohuzn.
rod. a uzdrav. rod. koreňov

5:45

+ Marta

6:15

ZBP ružencové bratstvo

18:00

+ Jozef, Magda, Marián

Infolist

Infolist

1. ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B
5.45 (ZBP Peter s rod.), 6.30 (+ Marián), 7.45, 10.00 (+ Milan), 11.30 (+ Eduard), 15.00
(ZBP a poďakovanie za 75 r. života - Magdaléna), 18.00 (+ František - 1. výr.); 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: Dar na kostol - Cemjata:
p. Gumanová 100 €, bohuznámi 50 €,
veriaci z Cemjaty 500 €. Dobrovoľná
zbierka sv. Alžbety : saleziáni 274 €,
z pohrebu Jozefa Karniša 50 €.

2.

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.

3.

Na 1. adventnú nedeľu 3.12. budeme
mať pri sv. omšiach tradičnú zbierku
na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.

4.

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, olej, cukor.
Môžete ich priniesť do kláštora Sancta
Maria na Konštantínovu 2 alebo na
farský úrad.

5.

V
sakristii
konkatedrály
vám
ponúkame na predaj knihu Petra
Ščecinu Platidlá spomínané v Biblii v
cene 10 €/ks.

6.

Mestská časť Spolku svätého Vojtecha
oznamuje svojim členom, že vydaj
kalendárov SSV, podielových kníh a
DVD sa začne od pondelka 13.11.2017.
Vydávať sa bude v miestnosti na farskej
chodbe (sleduj šípky): pondelok,
stredu a v piatok od 10:30 do 11:45
a od 12:30 do 14:00 hod. Kalendáre
SSV, podielové knihy a DVD sa budú
vydávať až do piatku 15.12.2017. Po
tomto termíne sa informujte v predajni
SSV. Kto by chcel urobiť nejaké zmeny,
alebo sa stať členom miestnej časti SSV
môže sa prísť nahlásiť.

7.

Dnes máme nedeľu Krista Kráľa,
ktorá je spojená s pobožnosťou pri
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vyloženej Oltárnej sviatosti. Pri
recitovaní
predpísanej
modlitby
môžeme získať plnomocné odpustky.
Pobožnosť bude po sv. omši o 6:30,
7:45 a 18:00 hod.

8.

V
sakristii
konkatedrály
vám
ponúkame na predaj stolové kalendáre
s tematikou Božieho milosrdenstva v
cene 2,50 €/ks.

9.

Na 1. adventnú nedeľu pri všetkých
sv. omšiach budeme požehnávať
adventné vence. Prosíme, aby ste ich
pred začiatkom sv. omše uložili na
miesto pod oltárom. Farský veniec
budeme žehnať pri večernej sv. omši
2.12.2017 o 18:00 hod.

10. V tomto týždni máme prvopiatkový
týždeň. Chorých budeme spovedať v
piatok 1.12.2017 od 8:00 hod. V piatok
1.12.2017 bude sv. omša na Cemjate o
17:00 hod. Pozývame vás na fatimskú
sobotu 2.12.2017 o 6:15 hod. do
konkatedrály.
11.

Dňa 2.12.2017 sa uskutoční duchovná
obnova pre farských spolupracovníkov
(lektori, rozdávatelia sv. prijímania,
kantori, žalmisti, animátori, kostolníci,
kurátori, latinský zbor) o 15:00 u
sestier CJ na Ulici Tarasa Ševčenka..

