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diakon)

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.

4. NOVEMBER 2018

ročník: XXVIII.

31. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" B

Sviatosti - sprievodcovia nášho života

tlač, kopírovanie, väzba

Petruška,

V dňoch 1. - 8. novembra 2018
slávime
dušičkový
týždeň.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

František

V piatok 9.11.2018 pozývame mladých
a birmovancov na celoprešovskú
mládežnícku omšu so začiatkom o 18.00
hod. v kostole Krista Kráľa na Sekčove

2018

predaj a servis tlačiarní

(dp.

45

Pozývame všetkých dospelých a
mladých (od 12 rokov) na katechézy
NEOKATECHUMENÁTNEJ CESTY.
Katechézy budú prebiehať v období
od 29.10.2018 do 16.12.2018, vždy
v pondelok a v piatok o 19.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.

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

ktoré napáchal. Boh v tejto sviatosti
nás očisťuje a tak nás sprevádza po
celý náš život svojím milosrdenstvom.
Dáva nám najavo svoju otcovskú lásku a
čaká na nás ako na márnotratného syna.
(porov. Lk 15, 11-32) Po prijatí sviatosti
zmierenia, môžeme prijímať eucharistiu,
ktorá nás sprevádza počas nášho života,
lebo sa stáva akýmsi neodmysliteľným
pokrmom na ceste do nebeskej vlasti. Tak
ako sa každý deň sýtime chlebom, ktorý
je potrebný pre naše telo, tak sa sýtime
eucharistiou, ktorá je nevyhnutná pre
našu dušu. Potom nasleduje birmovka,
ktorá nás posilňuje na našej ceste
dozrievania práve darmi Ducha Svätého,
ktoré nám sprostredkujú potrebné milosti
k rastu a nasledovaniu za Kristom. Ďalej
tu máme sviatosti ako manželstvo a
kňazstvo, ktoré nás sprevádzajú pri
voľbe nášho životného povolania. Sú to
sviatosti spoločenstva, ktoré pomáhajú
a prispievajú k rastu celého Božieho
ľudu. A nakoniec tu máme sviatosť
pomazania chorých, ktorou nás Cirkev
ako keby vyprevádza na druhú stranu
nášho skutočného života. Vidíme, že
Cirkev nás so svojimi sviatosťami
sprevádza celý náš život, vlastne je to
samotný Boh, ktorý nás sprevádza, no
Cirkev je sprostredkovateľkou, cez ktorú
Boh prichádza viditeľným spôsobom do
tohoto sveta. Prajem nám aby sme stále
viac vnikali do tajomstva jednotlivých
sviatostí a tak okúsili a presvedčili
sa, aký dobrý je Pán. (porov. Ž 34,9)

V bežnom slovníku veriaceho katolíka sa
nachádza aj slovo sviatosť. O sviatosti
počujeme stále na bohoslužbách, pri
kázňach, katechézach, či pri duchovných
rozhovoroch. Akosi toto slovo patrí
do bežného duchovného slovníčka
veriaceho človeka. Mnohokrát sa
však stáva, že hoci sa toľko o sviatosti
hovorí, len málokto vie a chápe, čo
to sviatosť vlastne je. Čo je sviatosť?
A čo jednotlivé sviatosti vyjadrujú?:
Slovo sviatosť sa odvodzuje od lat.
sacramentum. Doslova by sme mohli
slovo sacramentum preložiť ako
prenesenie určitej veci z profánneho
(svetského) do sakrálneho (posvätného)
používania. Čiže ak hovoríme o
sviatosti, hovoríme o veci, ktorá je pre
nás posvätná, ktorá je vyhradená na
posvätné účely a preto je potrebné k nej
pristupovať s úctou a bázňou. Sviatosť
je istým spôsobom symbol, no nie
hocijaký, pre nás katolíkov je to „reálny
symbol“, ktorý nie len naznačuje, ale aj
skutočne sprítomňuje. Sviatosť je akýmsi
„médiom“ čiže prostredníkom medzi
človekom a Bohom. Vďaka sviatosti
máme prístup k Bohu, čiže k prameňu
milosti a života. V nej Boh skutočne
prichádza do života veriaceho človeka.

V staroveku nebol ešte presne určený
počet sviatostí. Samotný Augustín
spomína 312 sviatostí, s tým, že krstu
a eucharistii pripisuje mimoriadne
postavenie. Počet 7 sviatostí (krst,
birmovanie, zmierenie, eucharistia,
manželstvo,
kňazstvo,
pomazanie
chorých) sa ustálil až v 12 stor. pod
vplyvom Petra Lombardského a Tomáša
Akvinského. Hoci o 7 sviatostiach
hovorí už Florentský koncil, predsa až
Tridentský koncil verejne vyhlásil, že
Cirkev pozná 7 sviatostí. (DS 1601)
Samotné číslo 7 (plnosť) chce vyjadriť
myšlienku, že v nich nájdeme a máme
všetko potrebné pre náš život. Nič viac
nepotrebujeme ani vymýšľať a ani
hľadať. Sviatosti nás vlastne sprevádzajú
po celý náš život, od narodenia až po
smrť. Náš život začína znovuzrodením
v krste. Tam sa spájame osobitným
spôsobom s Ježišom Kristom a Božím
ľudom, sme jedno telo, telo Cirkvi.
Stávame sa teda Božími deťmi a patríme
do Božej rodiny. Po krste, v čase, keď
sa pripravujeme na prvé sv. prijímanie,
prvýkrát prijímame sviatosť zmierenia.
Je to čas, kedy si človek už uvedomuje
sám seba a dokáže sa rozhodovať v
prospech dobra alebo zla. Človek je teda
už zodpovedný za svoje konanie, s čím
prichádza aj zodpovednosť za hriechy,
pokračovanie na str. 4

Deň

Po.
5. 11.

Ut.
6. 11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 16:00

Utorok 31. týždňa v Cezročnom
období
združený úmysel - faustínum o
18.00 hod.
Cintorín 16:00

Str.
7. 11.

Št.
8. 11.

Streda 31. týždňa v Cezročnom
období
Cintorín 16:00

Štvrtok 31. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia po sv. omši o 18.00
hod.
Cintorín 16:00

Pia.
9. 11.

So.
10. 11.

Ne.
11. 11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky,
(sviatok)

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

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Imrich

6:15

ZBP sr. Maristella - 63 rokov

7:00

+ Ladislav - 7. výr.

12:00

+ Imrich - 6. výr.

18:00

+ Imrich, Anna, Júlia

5:45

+ Mária, Ján, Veronika, Matej, Jozef,
Apolónia, Mária

6:15

+ z rod. Bačkovskej

7:00

+ Magdaléna - pohrebná

12:00

+ Ján, Filip, Anna, Cecília

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ Andrej, Mária, Dorota, Ján, Anna, Pavlína

6:15

+ z rod. Petrušková, Sedláková, Grusová

7:00

+ Monika - pohrebná

12:00

ZBP Terézie - 70 r. života

18:00

ZBP Agáta

5:45

+ Andrej

6:15

+ Emília, Imrich, Alžbeta, Zuzana,
Imrich, Helena

7:00

+ Helena - pohrebná

12:00

+ Juraj, Anna

18:00

ZBP Marta s rod.

5:45

ZBP Marek s rodinou

6:15

+ Anton, Helena

7:00

+ Ružena - 1. výr.

Infolist

Infolist

12:00

+ Michal, Anna, Michal, Mária, Michal, Barbora

18:00

+ Pavlína, Alžbeta a Ondrej

5:45

+ František, Regina, Jozef, Helena, Ján, Anna

6:15

ZBP Danky s rodinou

18:00

+ Jolana, Milan, Tomáš

32. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK "B"
5.45 (+ Peter), 6.30 (+ Žofia, Andrej, Jozef), 7.45, 10.00 (na úmysel), 11.30 (ZBP Jana - 50
r. života), 15.00 (+ Mária, Ján), 18.00 (+ Martin - kňaz); 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.

strana 2

Oznamy

1.

Milodary: Na konkatedrálu: z pohrebu
Cyrila Huňadyho na kostol 274€. Na
organ: bohuznáma 5000 €.

2.

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

3.

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

4.

Stretnutie a katechéza pre rodičov
a prvoprijímajúce deti bude v stredu
7.11.2018 o 17.30 hod. na farskom
úrade.
Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na web
stránke: www.presovskagotika.sk

5.

6.

V pondelok 5.11.2018 sa v priestoroch
Cirkvi bratskej uskutočnia spoločné
ekumenické
modlitby
za
mesto
so začiatkom o 19.00 hod. Vrelo
odporúčame účasť na tejto duchovnej
akcií.

7.

V utorok 6.11.2018 sa v našej
konkatedrále od 8.00 hod. bude sláviť
rekolekčná sv. omša za účasti kňazov
siedmich dekanátov. Hlavný celebrant
bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup
- metropolita.

8.

Vo štvrtok 8.11.2018 vás pozývame
do konkatedrály na adoráciu po
večernej sv. omši spojenú s osobitným
požehnaním. Adoráciu obetujeme za
našu farnosť i za celé mesto Prešov.

9.

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
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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. V utorok 6.11.2018 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 8.11.2018.
11. V utorok 6.11.2018 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. bude
stretnutie združenia FAUSTÍNUM.
12. 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.
13. 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 zhruba rok.
14. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým
spoločenstvám a skupinám, ktoré v
mesiaci októbri prispeli k modlitbe sv.
ruženca v našej konkatedrále. (dekan)

