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Október, mesiac ruženca

Infolist

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch.
Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej
prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžeme pokojne
aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.
Trocha z histórie ruženca: Začalo to už v stredoveku, keď sa modlili žalmy. V 15. storočí
Dominik Pruský predložil veriacim mariánsku podobu žaltára (modlitieb 150 žalmov),
ktorá pozostávala z 50 modlitieb Zdravas Mária. Postupom času sa k tajomstvám pridali
úryvky Ježišovho života z evanjelií. Neskôr sa zo stoviek pasáží z evanjelia vybralo 15
a za pontifikátu pátra Pia sa táto modlitba ponúkla celej Cirkvi. V roku 1917 sa na základe
Fatimských mariánskych zjavení pridala na záver desiatku modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám
naše hriechy…” a v roku 2002 bol pridaný ešte ruženec svetla pápežom Jánom Pavlom II.
Milovaní naši farníci, bratia a sestry
Denno-denne sa zamýšľam nad stavom našej farnosti a uvažujem, čo všetko by som mal
urobiť, aby viera v nej stále rástla, nie aby sa vytrácala z našich prejavov, z našich sŕdc, či zo sŕdc
iných. Spolu s kaplánmi sa potom vážne zamýšľame, aké nové pastoračné formy ponúknuť
nášmu farskému spoločenstvu. Výsledkom toho je určite to, čo sme si všimli za posledný čas.
Zaviedli sa pravidelné adorácie spojené s modlitbami za uzdravenie, zaviedli sa adorácie
Taizé. Deň milosrdenstva, Deň Jána Pavla II., Noc kostolov... Pripravuje a realizuje sa nová
forma prípravy na prijatie sv. prijímania, či sviatosti birmovania. Niekedy sme v „koncoch“
s nápadmi, nedokážeme vždy možno adekvátne reagovať na potreby veriacich, možno aj
z toho dôvodu, že máme - na rozdiel od iných kňazov pôsobiacich v našej farnosti povinnosti v kancelárii, na cintoríne, v škole. Preto tu je prvá výzva: Príďte a dajte návrh,
čo by sme mohli ponúknuť.
Veľkou výzvou pre nás všetkých je budúci rok 2015, kedy si pripomenieme 500 rokov od
dokončenia výstavby našej konkatedrály, ktorá v roku 1515 bola dostavaná do dnešnej podoby
a v tom istom roku bola aj požehnaná. Preto by to mal byť pre nás „jubilejný rok“, v rámci
ktorého by sme v našej farnosti radi pripravili a realizovali niekoľko duchovných projektov.
Iste, ostanú tie, ktoré si už našli svoje miesto, ale mohli by pribudnúť aj nové, ktoré by ste
mohli aj vy navrhnúť. Do konca októbra by bolo dobre zozbierať návrhy, aby sme ich mohli
zaplánovať do pastoračného plánu na rok 2015. Napíšte a príďte na konzultáciu za kňazmi
našej farnosti. Chceme vytvoriť špeciálnu pastoračnú radu, ktorá by pracovala na celkovom
programe a pomáhala by ho počas celého roku 2015 realizovať. Môžu to byť nápady, návrhy,
projekty z oblasti duchovnej, kultúrnej, sociálnej... Pravdaže, vždy v kontexte s vierou
a Kristovým posolstvom. Vyvrcholením by bola sv.omša 8.10.2015, v deň, ktorý si naša
farnosť pripomína ako deň konsekrácie konkatedrály, ktorú máme v živej pamäti.
Chcem vyjadriť nádej, že nám takéto jubileum pomôže posilniť našu vieru a cez naše
osobné svedectvo posilniť vieru pochybujúcich a osloviť hľadajúcich. Nech nám v tomto
našom úsilí pomôže orodovanie sv. Mikuláša, patróna našej farnosti, a sv. Jozefa, patróna
nášho mesta.
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ročník: XXIV.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA - ROK A

Obraz Božieho ľudu Izraela ako vinice bol Ježišovým poslucháčom
známy. Zvlášť nápadné sú paralely s dnešným čítaním z Iz 5,1-7.
Sadenie vinice predpokladá dlhú, trpezlivú a cieľavedomú prácu.
Výraz vysadiť vinicu predstavuje súhrn Božej činnosti pre vyvolený
ľud od patriarchov po sudcov. Vinicou je samotný izraelský ľud.
Izrael je ako prvorodený, ktorého si Boh vyvolil zo všetkých
národov za svoje vlastníctvo. Nevybral si ho preto, že by to bol
národ čestnejší a silnejší, paradoxne spomedzi národov je najmenší
a slabý. Boh chcel, aby v ňom zažiarila jeho otcovská láska a Izraeliti
sa stali svetlom pre ostatné národy. Po toľkej starostlivosti Pán
očakával plody, t.j. spravodlivosť. Ale Izrael sklamal očakávania Pána
a neodpovedal vernosťou na tak pozornú Božiu starostlivosť.
Boh sa s láskou stará o svoju vinicu: On nie je pán, ktorý necháva
pracovať druhých, aby si potom od nich mohol vziať plody - ako to
robia páni tohto sveta. On pracuje osobne, na svoje náklady, a bez
výhod. Starostlivo sadí vinicu, ker po kry, aby každý niesol plody
podľa jeho srdca; obháňa ju plotom, ktorý ju chráni, hĺbi v skale lis,
aby mohol požívať jej plody; stavia vežu, aby nad ňou bdel a strážil
ju; odcestuje preč, aby jej dal slobodu byť ako on. Boh prejavuje svoju
lásku skutkami, aby sme ju pochopili a mohli prinášať to ovocie, ktoré
nás činí podobné jemu.
dp. Michal Škulka, diakon

PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan - farár

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
6.10.

Ut
7.10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Bruna,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Ružencovej Panny
Márie,
spomienka
Cemjata 17:00 hod.

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 † Mária, Miroslav, Lýdia

6:15 ZBP Alexandra (ž) a manžel
7:00 † Vojtech - pohrebná
12:00 † Jozef
18:00

† František, Alžbeta, Júlia, Jozef, Eleonóra

5:45 za duše v očistci

6:15 ZBP Helena a Emil
7:00 † Jiří - pohrebná
12:00 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45

St
8.10.

Infolist

ZBP a oslobodenie Viliam st., Matilda, Viliam ml.

6:15 † Anna

Féria

7:00 † Magdaléna - pohrebná
12:00 † Vincent
18:00 † Ivan -10. výr.

Sv. Dionýza,
Št
9.10.

biskupa a spoločníkov,
mučeníkov
ľubovoľná spomienka

5:45 † Slavomír,Ján
6:15 † Helena, Michal, Marta, Pavol
7:00 † Marta - pohrebná
12:00 ZBP Vladimír, Zita, Adamko, Emka
18:00 † Mária, Ladislav, Anna, Andrej, Mária
5:45 † Štefan, Mária, Jozef, Helena, Rudolf

Pi
10.10.

Féria

6:15 ZBP Ján
7:00 † Milan - pohrebná
12:00 † Bibiana
18:00 ZBP rod. Virbová

So
11.10.

Ne
12.10.

5:45 † Daniela, Mária, Michal, Mária
6:15 † Anna - 15. výr.
18:00 † Marta

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30 ( † Viliam - 9. výr.), 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00 (†
Margita)
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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Infolist
1.

Oznamy

Milodary:
Na konkatedrálu:
bohuznáma 100€, bohuznáma 100€,
bohuznáma 10€
Zbierka na rádio Lumen:
konkatedrála: 1208€, františkáni: 820€,
saleziáni: 309€, Kalvária: 62€, bohuznáma
100€, bohuznáma 20€, bohuznáma 20€.
Na TV Lux: bohuznáma 20€, bohuznáma
20€
Na opravu kostola na Cemjate: veriaci
z Cemjaty: 1800 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

V stredu 8.10.2014 máme výročie
konsekrácie Konkatedrály sv. Mikuláša.
Pripomenieme si ho na sv. omši o 12:00 hod.

3.

Mesiac október - mesiac sv. ruženca, ktorý
sa začneme modliť 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.

4.

V utorok 7.10.2014 na sv. omši o 18:00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel, ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále - najneskôr do
poludnia 7.10.2014. Združenie Faustínum
bude mať stretnutie v Katolíckom kruhu
v utorok 7.10.2014 o 16:00 hod.

5.

V utorok 7.10.2014 bude sv. omša o 17:00
hod. aj na Cemjate, spojená s duchovnou
prednáškou o 16:00 hod. Srdečne ste
pozvaní.

6.

V piatok 10.10.2014 bude u saleziánov
v Prešove o 18:00 hod. celoprešovská
mládežnícka sv. omša s témou: Čistý rok Čistota - pocit domova. Patrón témy: Bl. sr.
Zdenka Schelingová. Sv. omšu celebruje don
Imrich Horváth SDB. Pozývame všetkých
mladých.

7.

Klub kresťanských pedagógov organizuje
pravidelné
stretnutia
v
Katolíckom
kruhu každý druhý štvrtok v mesiaci. V
rámci nášho programu Vás pozývame
dňa 11.10.2014 na púť do Gaboltova,
Bardejova a Bardejovských kúpeľov.
Poplatok 10 €. Odchod autobusu
o 7:30 hod. z Jarkovej ulice. Výbor KKP
Prešov, tel.: 051/3917924.

8.

Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
adorácie
po
večernej
sv.
omši
v konkatedrále. Ide o moderovanú
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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.
9.

Pozývame birmovancov a mládež našej
farnosti na víkendovku - formovačku
a rozbíjačku, ktorá sa uskutoční v termíne
10. - 12.10.2014 na fare vo Veľkom Šariši.
Témou víkendovky je motto: Boh, ktorý
mení. Vyrážame v piatok 10. októbra
po mládežníckej sv. omši. Záujemcovia
prosím nech sa nahlásia v sakristii alebo
u p. kaplána Viktora.

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 17.10.2014,
kedy zaznie katechéza na tému V čo a koho
verím.

11.

Oznam pre birmovancov:
Prosíme birmovancov, aby sa po účasti na
štvrtkovej adorácii zapisovali v sakristii.
Zároveň pripomíname, že prvé stretká
v skupinkách sa uskutočnia v týždni od 6.10.
do 10.10.2014. Jednotlivých birmovancov
budú cez sms kontaktovať vedúci skupiniek,
v akom čase sa uskutoční stretko.

12.

V roku Sedembolestnej Panny Márie,
Vás pozývame v piatok 10.10.2014
o
18:00
hod.
zamyslieť
sa
nad
tajomstvom
bolesti,
utrpenia,
kríža
a zmŕtvychvstania v centre Marie Wardovej
v Sancta Mária. Hosťom je taliansky
profesor Massimo Grilli s témou prednášky:
Biblia pred otázkou utrpenia.

Krsty 27.9.2014
Sofia Bozogaňová, Matej Kubáň, Daniel
Kudzaishe Munyawiri

Sobáše 26.9. a 27.9.2014
Velgos - Semančínová, Markovič Ďuranová, Kopčák - Lešková, Tarbaj Martonová

