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Odpustky pre duše
zosnulých v očistci
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na
všetkých zosnulých nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa
Modlitbu Pána 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.
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Láska a povinnosť

foto: TASR/Oliver Ondráš

V dňoch 1.- 8. novembra 2014 budeme sláviť Dušičkový týždeň. Aj v tomto roku
máte možnosť formou združeného úmyslu v kancelárii fary nahlásiť úmysly sv.
omší za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša takto slávené sv. omše budú:
• 1. novembra o 7:45 hod.
• 2. novembra o 7:45. hod.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše budú slávené v čase
od 1. do 8. novembra o 16:00 hod.
Na cintoríne začneme 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,
ale aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.

Rozprávali sa dvaja kamaráti. „Dozvedel
som sa, že si sa v sobotu oženil.“ „Áno.“ „No,
to musíš byť šťastný, čo?“ „No, to musím.“
Tento jednoduchý vtip možno nábožensky
parafrázovať. „Počul som, že si veriaci kresťan
katolík.“ „Áno, som.“ „No, to musíš byť šťastný,
že? Chodiť do kostola, modliť sa, zažiť vo svätej
spovedi odpustenie...“ „No, to musím.“
Je rozdiel medzi láskou a povinnosťou.
Ak sa dvaja ľudia majú radi a vzťah ich teší
a napĺňa, potom má svadba zmysel. To isté platí
aj o náboženstve. Ak viera je prežívaná ako
osobný vzťah človeka k Bohu, prináša zmysel
a napĺňa ho radosťou. Bohužiaľ, väčšinou
je to u nás tak, že naša viera je založená len
na povinnosti ísť do kostola, modliť sa,
vyspovedať sa a na iných náboženských
úkonoch. Výrok: „musím byť šťastný“ –
prezrádza, že niečo nie je v poriadku. Vždy
vo svete boli ľudia povrchní a tú povrchnosť
vidno. Ak svoje náboženstvo beriem tak, že
musím, potom je moja viera pre mňa príťaž.
Musím ísť do kostola, modliť sa, dodržiavať
prikázania. A odzrkadľuje sa to aj na tom,
že zrádzam svoju vieru, svoju náboženstvo.
Dokážem ísť za vešticami, verím na povery,
oslavujem halloween... Nás katolíkov vo
svete vnímajú tak, že koľkokrát môžeme,
toľkokrát svoju vieru zaprieme. To by žid,
mohamedán, evanjelik, pravoslávny alebo iný
nikdy neurobil. Oni sú hrdí na svoju vieru, na
svoje náboženstvá. My sa mnohokrát chceme
podobať všetkým dookola, len nie tomu,
k čomu nás povoláva naše náboženstvo. Aj na
tebe je vidno, aký si kresťan katolík. Komu sa
podobáš?
Bol piatok večer a všetci sa chceli vrátiť
domov na víkend. Meškali. Ich let už bol hodnú

ročník: XXIV.

30. nedeľa v období cez rok
chvíľu ohlásený. Utekali letiskovou halou
s kufríkmi, lístkami a pasmi v rukách. Zrazu
sa dvaja nechtiac potkli o stánok s ovocím
a vrazili do košíka s jablkami. Košík sa vysypal
a jablká sa rozkotúľali po zemi. Mladíci bežali
ďalej. Ani sa nezastavili a neobzreli, aby stihli
nastúpiť do lietadla. Všetci okrem jedného.
Posledný z nich zo súcitu k majiteľke
stánku zastal. Zakričal svojim priateľom, aby
šli bez neho a zavolal manželke, že pocestuje
nasledujúcim lietadlom. Vrátil sa k terminálu
a videl, že všetky jablká sú ešte stále na zemi.
Bol prekvapený, keď zistil, že majiteľka stánku
je slepé dievča.
Dievča plakalo, veľké slzy mu stekali
po lícach. Ohmatávalo podlahu, márne sa
snažilo pozbierať jablká. Prechádzalo tadiaľ
množstvo ľudí, no nikto sa nezastavil, akoby
nikomu nezáležalo na tom, čo sa stalo. Muž
si pokľakol k dievčaťu, pozbieral jablká do
košíka a pomohol dať pult na miesto. Všimol
si, že veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak
vybral peňaženku a opýtal sa dievčiny: „Si
v poriadku?“ Ona s úsmevom prikývla. Muž
jej vložil do ruky sto eur so slovami: „Vezmi
si ich, prosím. To je za tú škodu, ktorú sme ti
spôsobili. Dúfam, že sme ti úplne nepokazili
deň“. Mladík odchádzal, ale dievča za ním
zakričalo: „Pane...“ Zastal, otočil sa a zahľadel
do jej slepých očí.
Vtom sa dievča spýtalo: „Ty si Ježiš?“
Zostal nehybne stáť, niekoľkokrát sa
váhavo otočil, až potom pokračoval smerom
k lietadlu. V duši mu rezonovala otázka: "Ty
si Ježiš?"
A čo ty, správaš sa tak, aby si ťa ľudia
mohli pomýliť s Ježišom? Žime svoje
náboženstvo tak, aby si nás stále pomýlili
s Ježišom.
Mgr. František Telvák.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Juraj, Jana
6:15 ZBP a obrátenie Andrej s rod.

Po
27.10.

7:00 † Eva - pohrebná

Féria

12:00 ZBP Pavlína (70 r.), Ľubomír s rod.,
Marián s rod.
18:00 ZBP Oľga
5:45 † Jozef

Ut
28.10.

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
sviatok

6:15 ZBP Štefan s rod.
7:00 † Aurélia - pohrebná
12:00 ZBP Marta a Jozef s rod.
18:00 ZBP a dary Ducha Sv. Natália,
Vladimír (obaja 40 r.)
5:45 † Rudolf

St
29.10.

6:15 † Ján a Mária

Féria

7:00 † Gabriela - pohrebná
12:00 za nenarodené deti
18:00 ZBP Margita (70 r.)
5:45 † Mária

Št
30.10.

Féria

6:15 † Anna (Rachvalová)
7:00 † Magdaléna - pohrebná
12:00 † Veronika, Vincent, Štefan
18:00 † Ján, Anna
5:45 † P. Aurel, kňaz a Anna

Pi
31.10.

Féria

6:15

ZBP Rudolf (86 r.)

7:00 † Emília - pohrebná;
12:00 † Andrej (2. výr.)
18:00 † Eliška

So
1.11.

Ne
2.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

slávnosť - prikázaný sviatok (účasť na sv. omši ako v nedeľu)
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45 - združený úmysel, 10:00, 11:30, 18:00;
Kostol Sv. kríža (cintorín) 16:00 - združený úmysel; Cemjata 10:15; Kalvária 16:00

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45 (združený úmysel), 10:00, 11:30, 18:00;
Kostol Sv. kríža (cintorín) 16:00 - združený úmysel; Cemjata 10:15; Kalvária 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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1.

Zbierka na Misijné diela:
• konkatedrála 2 350,80 €
• Kalvária 211 €
• Cemjata 56 €
• jezuiti 1 038 €
• saleziáni 473 €
• františkáni 700 €
• FNsP 83,19 €
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za
vaše milodary!

2.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• novomanželia Macejoví 100 €,
• bohuznáma 20 €, bohuznáma 50 €
Na kaplnku sv. Ondreja - Vydumanec:
• bohuznáma 10 €
Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
adorácie
po
večernej
sv.
omši
v konkatedrále. Ide o moderovanú
adoráciu za sprievodu spevu našej
mládeže.
Adorácia
je
spojená
s individuálnym požehnaním. Adorácie
budú teda v našej konkatedrále každý
štvrtok s tým, že prvý štvrtok v mesiaci
je vyhradený adorácii pod vedením
spoločenstva hnutia Svetlo-Život.
Mesiac október - mesiac sv. ruženca,
ktorý sa modlíme vždy pred sv. omšou
o 17:30 hod. K modlitbe sv. ruženca sme
pozvali deti, birmovancov, spoločenstvá,
aby sa zapojila celá farnosť. Rozpis si
všimnite na nástenke, alebo v sakristii.
Modlíme sa vždy s kňazom, alebo
diakonom.
Pokračuje výdaj podielových kníh
pre členov SSV v čase 10:00-11:30 hod
a 16:00-17:30 hod. Výška členského
príspevku je 5 €. Prosíme o urýchlené
prevzatie si podielových kníh.
Budúci týždeň sviatosť zmierenia
budeme vysluhovať až do piatka
31.10.2014. Dopoludňajšia spovedná
služba bude taktiež posilnená. V sobotu
1.11..2014 je prikázaný sviatok Všetkých
svätých, spovedať sa NEBUDE!!!
Neodkladajte si sv. spoveď až na piatok,
využite ostatné dni v týždni.
V nedeľu 26.10.2014 o 7:45 hod. bude
slávená sv. omša z príležitosti mesiaca
úcty k starším. Všetci seniori z našej
farnosti sú srdečne pozvaní.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

Posledné tohtoročné sv. omše na
Kalvárii budú v dňoch 1.11. a 2.11.2014
o 16:00 hod. Ďalšie sa začnú sláviť až vo
Veľkonočnom období 2015.
9. V prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša
bude Kríž svetových dní mládeže
17.11.2014 od 8:30 hod. do 22:00 hod.
O 14:00 hod. sa pôjde s krížom na Kalváriu
v Prešove. Po návrate z prešovskej
Kalvárie sa o 17:00 hod. začne slúžiť sv.
omša v Konkatedrále sv. Mikuláša. Po jej
skončení nasleduje hudobno - dramatické
pásmo Ivety Haburajovej a mladých zo
Sniny - Premenená bolesť. Hudobno
- dramatické pásmo zobrazuje sedem
bolestí Panny Márie a bolesti súčasného
sveta.
Po
skončení
záverečných
obradov pocestuje kríž do Bratislavskej
arcidiecézy. Prosíme o porozumenie pri
výnimočnej jednorazovej zmene času
večernej sv. omše, aj darcu omšového
úmyslu.
10. Srdečne
pozývame
všetkých
na
mládežnícke sv. omše, ktoré sa
budú sláviť v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále (okrem druhého piatku
v mesiaci, kedy bude celoprešovská
mládežka). Na mládežníckych sv.
omšiach v rámci príhovoru kňaza
budú zaznievať pravidelné katechézy.
Najbližšie vás pozývame na sv. omšu
v piatok 31.10.2014, kedy zaznie
katechéza na tému Svätá Trojica.
11. V nemocničnej kaplnke Fakultnej
nemocnice s poliklinikou bude sv.
omša za život v stredu 5.11.2014 o 15:15
hod. Po sv. omši o 16:30 hod. bude
zhromaždenie pred starou pôrodnicou
spojené s modlitbou Korunky Božieho
milosrdenstva.
12. V noci z 25.10. na 26.10.2014 sa mení
čas. O 3:00 hod. letného času posúvame
hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho
času.

Krsty 18.10.2014

Vivien Krajňáková, Anna Sedláková

Sobáše 18.10.2014

Macej - Frajtová, Priputen - Stankovičová,
Foltýn - Andrejová, Labun - Pribulová,
Šoltys - Košalová

