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Do redakcie sme dostali tieto podnetné otázky
Sakristia:

Prečo

je

tam

toľko

ľudí?

Svätá

omša

a

WC

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
28. OKTÓBER 2018
Slávnosť
Všetkých
svätých
Halloween

tlač, kopírovanie, väzba

Po dlhom čase som bola na sv. omši v
konkatedrále. Bolo to na sv. omši o 12.00 hod.
Aj keď začala sv. omša, pripadala som si ako
na korze, na pešej zóne tu na Hlavnej ulici a
nie v kostole. Trvalo to počas celej omše. Ľudia
prechádzali počas sv. omše cez kostol väčšinou
z prava doľava a potom späť. Vrchol bol ten,
že to bolo aj počas vrcholu sv. omše a to cez
premenenie. Úplne ma to vyrušovalo a iste aj

V dňoch 1. - 8. novembra 2018 budeme
sláviť dušičkový týždeň.
Aj v tomto roku máte možnosť formou
združeného úmyslu nahlásiť úmysly sv.
omší za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša budú sv.
omše za zosnulých slávené nasledovne:
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00 hod.
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.

2018

lacné tonery a cartridge

Vážený pán dekan, kapláni, kostolníci. Mám
jednu otázku. Vošiel som minule do sakristie,
lebo som chcel odniesť jednu vec pre jedného
kaplána. Bol som nemilo prekvapený, sakristia
bola plná ľudí, okrem kňaza a kostolníka,
miništranta. Keďže som nechcel „osobnú
vec“ riešiť pred očami mnohých, otočil som
sa na päte a odišiel. To prečo sú tam ľudia?
Majú nejaké privilégia? Tak potom aj ja chcem
sedieť v sakristií. Nemá to byť tak, že sakristia
je „úradný priestor“? Urobte s tým poriadok.
Som z týchto ľudí, ktorí sú tam a nemajú
čo tam robiť riadne pohoršený! Na budúce
tam prídem aj ja s celou rodinou a sadnem si
tam. Som zvedavý čo urobíte. Veriaci Peter

(Našli ste sa v tom aj Vy? Na odpoveď
si, prosíme, počkajte, posunieme tieto
otázky
vyššie.
Redakcia
Infolistu)

44

predaj a servis tlačiarní

Otázky z fóra veriacich v našej konkatedrále

kňaza. Bohužiaľ, nezvládla som to, po sv. omší
som zašla do sakristie. Pochopila som, že títo
ľudia počas omše pendlovali na WC čo ma riadne
zaskočilo. Trochu som dvihla hlas na mladých
kostolníkoch s výčitkou, prečo to dovolia? Nech
zamknú sakristiu pred sv. omšou a nech nikoho
nepúšťajú. Nie tak dávno totiž prístup na WC
v konkatedrále nebol a nikto sa počas omše
neprechádzal. Tí mladí chlapci len pokrčili
plecami... Prosím vás, urobte s tým poriadok
je to strašne dehonestujúce celú sv. omšu,
Myslím, že hovorím za mnohých. Veriaca Mária

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

kresťanská rodina, ktorá by si takto mohla
vychutnávať takýto sviatok: slávením s
oslávenou cirkvou, štúdiom života tých, ktorí
odišli v milosti a získali svätosť ako odmenu
za svoj život v Bohu, s úprimnou modlitbou.
Svätý Pavol, keď píše kresťanom v Ríme,
vyzýva ich, aby jasne dávali najavo svoj
odlišný spôsob života a myslenia vzhľadom na
ich súčasníkov: „Nepripodobňujte sa tomuto
svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania,
aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,
čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2).

ročník: XXVIII.

30. nedeľa v období "cez rok" B
vs,

Mnohí z nás sa v týchto dňoch nechajú viesť
vlnou „inovácie“ a kreslia si rôzne strašidelné
symboly na tváre, odevy i domy. Naše obchody,
naše ulice, televízne obrazovky a miesta nášho
spoločenského života sú plné čarodejníkov
a kadejakých démonov. Ako sa vyznať v
tom, čo sa nám ponúka a aký postoj zaujať?
Pozrime sa najskôr do novembra v 9. storočí
na Sviatok Všetkých svätých. Bol ustanovený
vtedy, keď bol v Ríme vysvätený pohanský
chrám Pantheon, postavený v roku 27 pred
Kristom ako chrám pre všetkých rímskych
bohov. Cisár Fokas daroval tento chrám
pápežovi Bonifácovi IV., ktorý ho upravil na
kresťanské bohoslužby, dal do neho preniesť
relikvie mučeníkov a posvätil ho ku cti Matky
Božej a všetkých mučeníkov. Pre celú Cirkev
ho ustanovil pápež Gregor IV. v roku 840,
pričom tento sviatok pomenoval sviatkom
„Všechsvätých“ a jeho slávenie preložil na
1. november. Halloween sa pokladá za čisto
americký sviatok, no v skutočnosti pochádza
z keltskej kultúry z oblasti celých Britských
ostrovov. Kelti oslavovali 1. novembra Nový
rok a všeobecne sa verilo, že duše mŕtvych
v tomto dni prechádzali do podzemia práve
v noci pred týmto sviatkom. Mohli byť zlé a
vrátiť sa pomstiť svojim nepriateľom alebo
ich rodinám. Mnohí kresťania sú priťahovaní

šialenstvom, svetovými sviatkami a svetom
duchov, vecí mágie a kúziel, ktoré sú im bližšie
ako bezpečnosť u Pána Boha a teplo jeho
lásky. Čím viac je človek pod vplyvom týchto
negatív, tým viac sa deformuje kresťanský
duch v ňom. Čo sa deje v tomto období v roku,
je proces normalizácie diabolských symbolov
v zmysle, že sa to zdá byť prirodzené,
zábavné alebo dokonca užitočné!!! A pritom
nikto netuší, že je to obyčajná pasca pre ľudí.
Mali by katolíci oslavovať Halloween?
Otec Gabriele Amorth odpovedal jasne:
„Oslavovať Halloween je ako oslavovať
diabla.“ Otec Gabriele Amorth odsúdil oslavy
Halloweenu a varoval pred nebezpečenstvom
pre mladých ľudí kvôli nárastu okultnej
aktivity. „Psychiatrické a psychologické
štúdie ukazujú, že deti nemôžu spať, sú
rozrušené, depresívne, posadnuté, so
samovražednými sklonmi. Často radil, že
už v samotnej rodine začína boj proti zlu.
„Halloween je naozaj duchovné zhromaždenie
prezentované ako forma hry a to je ekvivalent
spievania
oslavnej
piesne
diablovi.“
Nie je tak ťažké prežívať toto „obdobie
Halloweenu“ ako kresťan. Všetko, čo
potrebujete, je vedomie veriaceho, že
všetky tie kostýmy hrôzy môžete nahradiť
jednoducho krásnym oblečením. A prečo sa
teda nemôžete obliecť za nejakého svätca?
A mohla by to byť napríklad naša tradičná
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
29. 10.

Ut.
30. 10.

Str.
31. 10.

Št.
1. 11.

Pia.
2. 11.

So.
3. 11.

Ne.
4. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom
období

Utorok 30. týždňa v Cezročnom
období

Streda 30. týždňa v Cezročnom
období

PRIKÁZANÝ SVIATOK
– Všetkých svätých,
(slávnosť)
15:00 (+ Pavol, Anna, Jozef);
Cemjata 10:15; Cintorín 16:00

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Gabriela

6:15

+ Dagmar - 3. výr.

7:00

+ Jozef - 1. výročie

12:00

+ Elena

18:00

+ Ján, Mária

5:45

+ Anna, Ján, Július, Mária

6:15

ZBP Janky (ž)

7:00

+ Mária (1. výročie), Viliam

12:00

+ Margita, Ján, Ondrej, František

18:00

+ Viktória, Ján, Oto

5:45

+ Anna

6:15

+ Simeon, Albert, Mária, Pavol

7:00

+ Alžbeta - pohrebná

12:00

+ Pavlína

18:00

+ Margita - 10. výročie

5:45

+ Marián

6:30

+ Mária, Juraj

7:45

združený úmysel

10:00

+ z rod. Ondušovej a Falatovej

11:30

+ Ján, Jozef, Mária, Zuzana, Ján, František

18:00

+ Pavlína, Alžbeta a Ondrej

Všetkých verných
zosnulých, (spomienka)

5:45

+ Anna, Štefan, Irenka, Ľudka, Laco

6:15

+ Mikuláš

9:00 - Združený úmysel; 16:00 + Miroslav, Pavol, Pavol, Anna,
Valent, Anna ; Cemjata 17:00;
Cintorín 16:00

7:00

+ Jozef - 1. výročie

Sv. Martina de Porres, rehoľníka
(ľubovoľná spomienka)
Cintorín 16:00

12:00

+ Ján, Františka, Alžbeta, František (m)

18:00

+ Júllia, Michal, Michal, Anna

5:45

+ Jozef - 3. výr., Veronika, Mária, Marta,
Jozef, Viera

6:15

ZBP ružencové bratstvo

18:00

Infolist

Infolist

+ Gustáv - 10. výročie

31. nedeľa v období "cez rok "B"
5.45 (ZBP Karol s rod.), 6.30 (+ Juraj), 7.45, 10.00 (+ z rod. Tobášovej), 11.30 (za duše
v očistci), 15.00 (+ Marta, Anton), 18.00 (+ Michal, Mária, Štefan); Cemjata 10.15;
Cintorín 16.00

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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1.

Milodary: Na konkatedrálu: z krstín
14.10.2018 80 €, p. Štefaniková 10 €,
z pohrebu Gabriely 100 € Na organ:
bohuznáma 10 €, bohuznámy 30 €,
bohuznáma Alžbeta 100 €, bohuznáma
100 €, bohuznáma 100 €, bohuznámy 80
€, bohuznáma Tereza 20 €, bohuznáma
Gabriela 1000 €.

2.

Zbierka na misie bola: konkatedrála
3205,27 €, Kalvária 44,29 €, Cemjata
81 €, saleziáni 1140,46 €, františkáni
2068,40 €, jezuiti 760,95 €, FNsP 160
€, bohuznáma 5 €.

3.

Máme prvý piatok v mesiaci - spovedať
budeme ako obvykle a chorých v piatok
2.11.2018 od 8.00. V sobotu 3.11.2018
vás pozývame na fatimskú sobotu od
6.15 hod.

4.

V utorok 30.10.2018 máme jednorázový
štátny sviatok - sv. omša o 12.00 hod.
bude. Farská kancelária bude zatvorená
na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2018.
Pohreby a iné udalosti hláste kňazom pri
sv. omšiach.

5.

Počnúc slávnosťou Všetkých svätých
až do Veľkonočnej nedele 2019 sv.
omše v kaplnke na Kalvárii o 16.30
nebudú.

6.

Blíži sa dušičková oktáva. Na cintoríne
budeme sláviť sv. omše ako je to zvykom.
Môžete prísť a nahlásiť úmysly za svojich
zosnulých vo farskej kancelárii alebo aj v
sakristii konkatedrály.

7.

Spoveď na Cemjate pred Dušičkami:
štvrtok 1.11.2018 od 9.30 hod.

8.

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

9.

Odpustky

pre

duše

zosnulých

v

očistci. Veriaci, ktorý v deň Spomienky
na všetkých zosnulých (2.11.) 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 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.
10. Rekonštrukciu nášho organu je
technicky možné sledovať naživo cez
livestream.com/filmasro/organ
11. V sakrestii konkatedrály vám ponúkame
kalendáre
od
Sestier
Božieho
milosrdenstva na rok 2019 v cene 3 €/ks.
12. Stretnutie a katechéza pre rodičov
a prvoprijímajúce deti bude v stredu
7.11.2018 o 17.30 hod. na farskom
úrade.
13. Pozývame vás na Dušičkovú modlibovú
vigíliu 2.11.2018 so sv. omšou o 15.15
hod. v Nemocničnej kaplnke sv. G.
Moscatiho a následnou modlitbou sv.
ruženca o 16.00 hod.
14. Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na web
stránke: www.presovskagotika.sk

