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Pozdrav z misii, z ďalekej Ázie

P.S. Prosím o modlitbu za našu misiu
milosrdenstva.

1. Rekonštrukciu nášho organu je
technicky možné sledovať naživo
cez livestream.com/filmasro/organ
Upozorňujeme vás na zmenu času z
letného na zimný. Udeje sa tak v noci z
27.10. na 28.10.2018, kedy si hodiny o
3.00 hod. presunieme na 2.00 hod.

3.

V sakrestii konkatedrály vám ponúkame
kalendáre
od
Sestier
Božieho
milosrdenstva na rok 2019 v cene 3 €/
kus.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
21. OKTÓBER 2018

tlač, kopírovanie, väzba

2.

2018

lacné tonery a cartridge

Miestna skupina SSV v Prešove
oznamuje svojim členom, že výdaj
kalendárov Spolku Svätého Vojtecha,
podielových kníh a DVD vo farnosti sv.
Mikuláša bude po všetkých sv. omšiach
v nedeľu doobeda 21. a 28.10.2018.
Vydávať sa bude v miestnosti na farskej
chodbe. Všetky kultúrne podujatia,
koncerty organizované O.Z. Prešovská
gotika ako aj zoznam donorov nájdete na
web stránke: www.presovskagotika.sk

43

predaj a servis tlačiarní

Ona nás po sv. omši pozvala na čaj.
Ako vyzeralo v tej dedine? Ako tu ľudia
bývajú je dych vyrážajúce. Niečo ako
naši cigáni. Akoby sa tam zastavil čas.
Samozrejme, že cestou späť sme zablúdili.
Prašné cesty, jamy, hrboľatý terén, typu
ako keby kombajn išiel cez neorané pole
bez označenia. Nezablúdiť sa ani nedalo.
Je to na dlhé rozprávanie. Polovicu dňa
kňaz precestuje kvôli siedmim dušičkám!
A u nás? Niekto býva pri kostole, sv.
omší je od rána do večera na výber a na
sv. omšu nejdú! Je to ospravedlniteľne?...
Chudoba tých ľudí volá do neba výčitkou
konzumnej západoeurópskej spoločnosti.
Kto to raz uvidí, ten musí prehodnotiť svoj
štýl života... (Z Kazachstanu pre IL sestra
Blanka Krajčíková KMBM).

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

(21. 10. misijná nedeľa)
Pozdravujem z Kazachstanu, kde som od
4. 10. na misiách v Petropavlovsku, 200
000-ovom meste na severe krajiny. Náš
misijný tím tvorí kňaz - redemptorista, má
na výpomoci klerika z Poľska, ktorý prišiel
v ten istý deň ako ja a moja spolusestra, s.
Anastazis KMBM. Na sv. omši v sobotu
o 9.00 hod., ktorá bola v poľštine, boli aj
sestry redemptoristky. Dve sú Poľky, jedna
Ruska a má prísť ešte jedna Slovenka.
Mojou úlohou je pomáhať s. Anastazis v jej
misijnej práci, pretože momentálne ostala
sama. Náš rehoľný dom je veľký, nevyužitý.
Býva s nami 6 stredoškoláčok z okolitých
dedín. Je to akoby internát. Obklopuje
nás park. Rozľahlý, ale v komunistickom
nádychu. Náš dom je bývalá nemocnica,
okolo nás je nemocničný areál, kliniky
ako onkológia a iné pavilóny. Do autobusu
"rachotiny" sa ledva zmestím, chýbajú mi
3 cm :). Keby som nebola raz v živote na
Ukrajine, tak by som prežila "komunistický
šok". Keby som nebola raz v živote v
Palestíne, tak by som prežila šok z chudoby.
A keby som nebola v Českej republike, tak
by som prežila šok z počtu veriacich. Už ma
asi nič nemôže prekvapiť.
A predsa. V nedeľu som zažila ešte jeden šok
- "misionársky". Po obede u redemptoristov
sme ja, spolusestra Anastazis, kňaz a klerik
išli do filiálky zúčastniť sa a kňaz slúžiť sv.
omšu. Skúste si aspoň trošku predstaviť:
filiálka bola vzdialená vyše 130 km! Došli
sme po vyše 2 hod. po rovinatej a jedinej
ceste, uprostred stepi, ale aj rýchlosťou 110
km/h. Široko ďaleko nebolo živej duše,
sem tam auto. Sv. omše sa zúčastnilo 7
ľudí, teda: 4 deti, ich mamka, mladý muž a
pravoslávna bábuška. Prijímala iba mamka.

ročník: XXVIII.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Posolstvo Svätého Otca Františka na
Svetový deň misií 2018

v Boha a láska k blížnemu sú najhlbšími
zjednocujúcimi faktormi.

Keďže Cirkev ohlasuje to, čo dostala zadarmo
(porov. Mt 10, 8; Sk 3, 6), môže sa s vami,
milí mladí, podeliť o cestu a pravdu, ktoré
vedú k zmyslu života na tejto zemi. Hovorím
vám to z vlastnej skúsenosti: vďaka viere som
našiel základ pre svoje sny aj silu uskutočniť
ich. Videl som mnoho trápenia a biedy, ktorá
skrivila tváre mnohých bratov a sestier.
Mnohí muži a ženy, mnohí mladí veľkodušne
darovali z lásky k evanjeliu seba samých v
službe bratom, niekedy až po mučenícku
smrť. Od Ježiša na kríži sa učíme Božej logike
sebaobetovania (porov. 1 Kor 1, 17 – 25) ako
hlásania evanjelia pre život sveta (porov. Jn
3, 16). Kto sa zapáli od Kristovej lásky, ten
sa stravuje, horí a umožňuje rásť, osvecuje a
zohrieva tých, ktorých miluje (porov. 2 Kor
5, 14). V škole svätých, ktorí nám otvárajú
šíre Božie obzory, vás pozývam, aby ste sa
v každej situácii pýtali: „Čo by robil Ježiš na
mojom mieste?“

Odovzdávanie viery, ktoré je srdcom
misií Cirkvi, sa teda deje prostredníctvom
„infikovania“ láskou, kde radosť a nadšenie
sú prejavom nájdenia zmyslu a plnosti života.
„Samý kraj zeme“, drahí mladí, je pre
vás dnes veľmi relatívny a vždy ľahko
prístupný. Digitálny svet – sociálne siete,
ktorými je pretkaný a ktoré ho križujú –
rozpúšťa hranice, stiera okraje a vzdialenosti,
zmenšuje rozdiely. Všetko sa zdá na dosah
ruky, všetko je také blízke a bezprostredné.
Bez toho, aby sme museli staviť svoj život,
môžeme mať nespočetne veľa kontaktov, no
nikdy nebudeme ponorení do skutočného
spoločenstva života. Misie až po „samý kraj
zeme“ si vyžadujú sebadarovanie v povolaní,
ktoré nám dal ten, ktorý nás poslal na túto
zem (porov. Lk 9, 23 – 25). Opovážim sa
povedať, že pre mladého človeka, ktorý
chce nasledovať Krista, je hľadanie a prijatie
vlastného povolania rozhodujúce.

Odovzdávať vieru až po samý kraj zeme

Misijný mesiac október, v ktorom sa koná
synoda venovaná mladým, bude ďalšou
príležitosťou, aby ste sa stávali misionármi
čoraz zapálenejšími za Ježiša a jeho poslanie,
až po samý kraj zeme. Prosím Máriu, Kráľovnú
apoštolov, svätého Františka Xaverského,
Teréziu od Dieťaťa Ježiša a blahoslaveného
Paola Mannu, aby za nás všetkých orodovali
a neustále nás sprevádzali.

Aj vy, mladí, ste sa krstom stali živými údmi
Cirkvi a všetci spoločne máme poverenie
prinášať všetkým evanjelium. Váš život je
práve v rozpuku. Keď viera, ktorú dostávame
skrze sviatosti Cirkvi, rastie v milosti, zapája
nás do prúdu generácií svedkov. Tam sa
múdrosť tých, čo majú skúsenosti, stáva
svedectvom a povzbudením pre tých, ktorí
sa otvárajú budúcnosti. A novosť mladosti sa
zasa stáva oporou a nádejou pre tých, ktorí
sú už blízko cieľa svojej cesty. V spolužití
osôb rôzneho veku vytvára poslanie Cirkvi
medzigeneračný most, v rámci ktorého viera

Vo Vatikáne 20. mája 2018, na sviatok
Zoslania Ducha Svätého.

(pápež František, skrátená verzia)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
22. 10.

Ut.
23. 10.

Str.
24. 10.

Št.
25. 10.

Pia.
26. 10.

So.
27. 10.

Ne.
28. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätého Jána Pavla II., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Svätého Jána Kapistránskeho,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Svätého Antona Máriu Clareta,
biskupa
(spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Michal, Mária, Mária

6:15

+ Štefan, Mária, Jozef, Štefan

7:00

+ František - 1. výročie

12:00

+ Mária, Juraj, Ondrej, František

18:00

+ Karolína a Anna

5:45

+ Zuzana

6:15

+ Alžbeta, Jozef, Ida, Tibor

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

ZBP Mária s rod. (60 r. života)

18:00

ZBP Jana (ž), Alžbeta, Ján

5:45

+ Brigite (ž)

6:15

+ Ján, Anna, Katarína, Imrich, Štefan,
Anton

7:00

+ Mária - 1. výr.

12:00

+ Marta, Viktor, Viktória, František

18:00

+ Matúš a František

5:45

+ Ján, Zlatica

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom
období

6:15

ZBP Samko, Dorotka

7:00

+ Jozef - pohrebná

Adorácia po večernej sv. omši

12:00

+ Štefan, Helena, Andrej, Mária, Ján

18:00

+ Andrej, Gizela, Ján

Piatok 29. týždňa v Cezročnom
období

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45

+ Martin - kňaz

6:15

ZBP Agnesa s rod.

7:00

+ Tomáš

12:00

Poďakovanie za 50 r. spol. života Andrej, Mária

18:00

+ Ján

5:45

ZBP Danky s rodinou

6:15

+ Elena - 1. výr.

18:00

Infolist

Infolist

+ Mikuláš

30. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" B
5.45 (ZBP Ivana, sr. Blanka - obe 40 r. života), 6.30 (+ Marcela), 7.45, 10.00 (+ Natália),
11.30 (ZBP pre rod. Šimkovičovú), 15.00 (+ Anton, Mária, Imrich, Mária, Albert), 18.00
(+ Juraj, Filoména); Cemjata 10.15; Kalvária 16.30 (ZBP Jozef, Naďa)

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

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma 10 €, bohuznámi
manželia 200 €. na organ:
bohuznáma 100 a 50 €, bohuznámi
1000 € p. Klobušovská 150 €.
V dnešnú misijnú nedeľu máme pri
sv. omšiach zbierku na katolícke
misie. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Pozývame vás na prvé slávnostné
spievané vešpery za účasti o.
kanonikov do konkatedrály v nedeľu
21.10.2018 o 16.00 hod.
Blíži sa oktáva Dušičiek. Na cintoríne
budeme sláviť sv. omše o 16.00
hod. (predtým Korunka k Božiemu
milosrdenstvu a ruženec), ako je to
zvykom (1.11. - 8.11.2018). Môžete
prísť a nahlásiť úmysly za svojich
zosnulých, tak vo farskej kancelárii
ako aj v sakristii konkatedrály.
SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania
sms na telefónne číslo (tvar sms
správy je: DMS ORGAN na číslo
877). Oslovte všetkých priateľov a
známych, aj osobne, aj cez sociálne
siete, aby cez sms zahlasovali.
Hlasovanie a možnosť poslať sms v
uvedenom tvare bude trvať rok.
Srdečne pozývame predovšetkým
manželov na kurz symptotermálnej
metódy prirodzeného plánovania
rodičovstva. Termín: 23.10.2018 o
18.00 hod. Miesto: Centrum Mary
Ward (Ústav Sancta Maria).
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali
na
Celoprešovskom
večeradle i krásnej púti do Ružencovej
záhrady (dekan)
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UPC pozýva všetkých na tematický
večer "Počať alebo nepočať" 22. 10.
o 19.00 hod. na Jarkovej 77. Hosťom
je MuDr. F. Orlovský.
Aj tohto roku sa organizuje futsalový
turnaj v Hale Hotelovej akadémie
(dňa 27.10.2018), ktorého víťaz
v kategórii starší postupuje na
celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční
18.11.2018. Záujemcovia nech sa
hlásia cez http://www.premladez.
sk/index.php/aktivity-acm/futsal/
futsal-2018.
Pozývame všetkých miništrantov z
našej farnosti, osobitne z Cemjaty
na miništrantské stretnutie, ktoré sa
uskutoční na fare 27.10. čiže v sobotu
o 10.30 hod. Tešíme sa na vás.
Sv. omše na Kalvárii budeme sláviť
ešte 28.10.2018. Potom začíname od
Veľkonočnej nedele 21.4.2019.
Dňa 28.10.2018 (nedeľa) bude v našej
farnosti slávit sv. omše páter Jozef
Humeňanský, misionár z Konga a
Rwandy a to pri sv. omšiach o 6.30,
7.45 a 10.00 hod. Jeho dielo môžete
aj hmotne podporiť.
Dňa 22.10. 2018 o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
Kláštore Sancta Mária.
V sakristii si môžete zakúpiť novú
knihu o živote a diele kardinála Jozefa
Tomka. Cena knihy je 35 €.

