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Púť do Gaboltova
K dlhodobému programu Klubu
kresťanských pedagógov v Prešove patrí
aj organizovanie pútí a spoznávanie
duchovného, kultúrneho a prírodného
dedičstva Slovenska.
V
sobotu
11.
októbra
sme
navštívili Mariánske pútnické miesto –
Gaboltov, kde sme s naším duchovným
sprievodcom p. kaplánom Františkom
Telvákom v kostole sv. Vojtecha slávili
sv. omšu, ktorú sme obetovali za zdravie
a Božie požehnanie našich blízkych.
Po sv. omši nás páter Tomáš
Regeš oboznámil s históriou chrámu
a kresťanskou tradíciou púti ku cti Panny
Márie Karmelskej.
Po krátkej adorácii v kostole Krista
Kráľa sme sa presunuli do Bardejova. Pán
kaplán nás sprevádzal po historických
miestach, ktoré dobre pozná, pretože tu
v meste pôsobil rok.
Bazilika sv. Egídia, tento neskorogotický chrám, na nás zapôsobila svojou
krásou a bohatosťou architektonických

tvarov. Hlboký dojem v nás zanechala
prehliadka
unikátneho
súboru
jedenástich gotických krídlových oltárov
z rokov 1440 – 1520 tvoriacich jedinečnú
kolekciu zachovanú na jednom mieste
takmer v pôvodnom rozmiestnení.
Uvažujúc nad majstrovstvom tvorcov
sakrálneho umenia sme sa presunuli do
Šarišského múzea s jedinou samostatnou
expozíciou
ikonopisných
pamiatok
východného obradu na Slovensku.
Pani lektorka nás pútavou formou
oboznámila s históriou a vývojom
ikonopiseckej tvorby karpatských ikon.
Obdivovali sme maľby na dreve od 16.
do polovice 19. storočia - ikony na plátne
s tematikou Posledného súdu, vyšívané
cirkevné rúcha a cirkevný mobiliár.
Naplnení duchovnými zážitkami
z bohato prežitého dňa sme ešte
popoludníe prežili v prírode pod teplým
slniečkom v parkoch Bardejovských
kúpeľov.
Agáta Jurtinusová
predsedníčka KKP

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, v sakristii konkatedrály,
ale aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.
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SPOMIENKA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Nedopovedané
Ján Sarossy

Smútime no snažíme sa očistiť myšlienky neviny
a kyticu chryzantém
kladieme na hrob s ospravedlnením,
že mohlo to byť aj inak ...
Trasúcimi rukami zapaľujeme sviečku,
no vietor zakaždým sfúkne plamienok,
akoby nám pripomenul nedopovedané
slová.
V ponížení hľadíme na hrob,
pri modlitbe si utierame slzu hanby
a v duchu spomíname na bolesť,
ktorú nosíme v sebe až po hrob ...

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.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
3.11.

Ut
4.11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Martina Porresa
rehoľníka
ľubovoľná spomienka

Sv. Karola Borromea
biskupa
spomienka

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Ján, Mária, Matej, Veronika, Jozef
6:15 † Emil, Veronika
7:00 † Jolana - pohrebná
12:00 † Margita, Karol, Pavlína, František
18:00 † Ján, Mária
5:45 † Eugen, Andrej, Mária, Ján, Anna,
Dorota
6:15 † Anna, Ján, Vladimír
7:00 † Alica - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Zuzana, Ján, Ján
5:45 † Ján, Helena, Ján

St
5.11.

Sv. Imricha
ľubovoľná spomienka

6:15 † Ján, Mária, Milan, Ladislav, Jozef
7:00 † František - pohrebná
12:00 † Imrich - 2. výr.
18:00 ZBP Agáta, Mária, Marián, Martin
s rod.
5:45 † Imrich

Št
6.11.

6:15 † z rod. Petruškovej, Sedlákovej,
Grusovej

Féria

7:00 † Peter, 1. výr.
12:00 ZBP Renáty s rod.
18:00 † Margita
5:45 ZBP Marty s rod.

Pi
7.11.

6:15 † Michal, Terézia, Pavol

Féria
Cemjata 17:00 hod.

7:00 † Peter
12:00 † František, Helena
18:00 † Štefan, Vilma

So
8.11.
Ne
9.11.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Andrej, Anna
6:15 † Helena, Ján
18:00 † Anna, Jozef

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Anton, Helena), 7:45 , 10:00 - latinská, 11:30,
18:00 (ZBP Cecília 90 r.); 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: 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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6.

Oznamy

Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 30 €, bohuznáma 20 €,
z krstov 26.10.2014 venovali 46 €,
Alexander Ernst a Patrik Tomič z akcie
„Kotlík Open 2014“ 100 € .
Jezuiti - zbierka na rádio Lumen: 480 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V dňoch 1.-8.11.2014 budeme sláviť
Dušičkový týždeň. Aj v tomto roku
máte možnosť formou združeného
úmyslu v kancelárii fary a v sakristii
nahlásiť úmysly sv. omší za vašich
zosnulých.
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, spovedáme a chorých
navštívime, ako je to zvykom. Na
Cemjate spovedáme od 16:00 hod. a sv.
omša bude o 17:00 hod.
Vo štvrtok 6.11.2014 bude v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00 hod.
sv. omša spojená s modlitbami za
vnútorné uzdravenie a oslobodenie
s
eucharistickou
pobožnosťou.
Zabezpečuje hnutie Svetlo - Život.
Až sobotu 8.11.2014 slávime ako
fatimskú, nakoľko 1.11.2014 je slávnosť
Všetkých svätých. Prosíme členov RB
o prípravu modlitby sv. ruženca i celej
pobožnosti.
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.

7.

URGENCIA: Členovia SSV. Vyberte si
svoje podielové knihy. Už tri týždne sa
vydávajú v priestoroch farského úradu.
Výška členského príspevku je 5 €.

8.

Na mládežníckych sv. omšiach
o 18:00 hod. v rámci príhovoru kňaza
budú zaznievať pravidelné katechézy.
Najbližšie vás pozývame na sv. omšu
v piatok 7.11.2014, kedy zaznie
katechéza na tému Anjeli.
Kresťanské cirkvi a spoločenstvá
v meste Prešov vás pozývajú vo

9.
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štvrtok 13.11.2014 o 18:00 hod. na
modlitby a chvály za mesto Prešov.
Vyučovanie na tému: Mesto sa dvíha
požehnaním statočných (Prísl. 11,11)
bude mať evanjelizátor Peter Lipták
zo spoločenstva Maják. Stretnutie
sa uskutoční v modlitebni Cirkvi
bratskej, Slovenská 34, Prešov. Príďte
sa prihovárať k Bohu za voľby v našom
meste! (J. Bakalár, M. Jurčo, J. Dronzek,
D. Galajda)
10. Milé deti, príďte rozvíjať svoje talenty
na akciu „(vy)Tvor s eRkom“ v stredu
5.11.2014 o 16:30 hod. V priestoroch
Katolíckeho kruhu (Jarkova 77) budeme
nielen tvoriť, ale budeš sa môcť stať
členom detskej organizácie eRko.
11. Fórum pre kultúru pozýva na
neformálnu diskusiu v rámci podujatia
Hanusove dni 2014 Prešov/Spišská
Kapitula s názvom November 89: 25
rokov po. Začiatok je v piatok 7.11.2014
o 14:00 hod. pri Soche slobody,
následná potulka po miestach pamäti
a o 16:30 hod. a neformálny diskusný
večer pod záštitou Andrey Turčanovej.
12. V prešovských mestských farnostiach
bude Kríž svetových dní mládeže
17.11.2014 od 8:30 hod. do 22:00 hod.
V konkatedrále bude kríž od 16:00 hod.
a o 17:00 hod. začne slúžiť sv. omša.
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.
Krsty 25.10. a 26.10.2014
Klaudia Horvátová, Jasmína Horvátová,
Oliver Namešpetra, Branko Čiernik,
Joachim Baloga
Sobáše 11.10.2014
Bilišňanský - Adamová, Harkabus - Niemieć,
Jenča - Benčová, Cerula - Bartková

