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(Pokračovanie zo strany 1)
bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je
zvláštne znamenie predurčenia.
Panna Mária, Kráľovná posvätného
ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre
tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej
ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby
v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“
(z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista, Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005, str. 13–14)
Pápež Benedikt XVI., ešte ako známy teológ a kardinál J. Ratzinger, napísal vo svojej knihe o svojom osobnom
vzťahu k modlitbe ruženca, kde poukazuje, ako je táto „ľudová zbožná úcta“
základným prameňom pre dušu, ktorá
z neho čerpá vnútorný pokoj a tichosť.
Modlitba ruženca je meditačná niť.
Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu,
prenáša na ňu pokoj, kým sústredenie
sa na slová, najmä na Máriinu postavu
a na obrazy Krista, ktoré sa postupne
otvárajú pred našimi očami, zbavujú
(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
8.

Všetkých futbalových nadšencov
pozývame k spoločnému sledovaniu futbalového zápasu Slovensko - Bielorusko v sobotu 9.10. zo
začiatkom o 20:30 hod. do farskej
pivnice U Nikodéma.

9.

Farská pivnica U Nikodéma je
otvorená po každej sv. omši o 12.00
a v nedeľu po sv. omši o 10.00 hod.
Príďte na posedenie a dobrú kávu.

dušu starostí a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.
Ruženec nám v skutočnosti vracia
tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie,
že opakovanie je dôležitý komponent
modlitby a meditácie. Tento rovnaký
rytmus nás ukolíše a upokojí. Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé
slovo, ale aby sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša.
Nejde tu iba o prázdne slová, pretože
prinášajú našim očiam a našej duši veľké obrazy a videnia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista.
Tí, čo sa kedysi ruženec modlievali,
obvykle celý deň tvrdo pracovali a po
práci neboli schopní konať veľké intelektuálne modlitbové úkony. Potrebovali modlitbu, ktorá by im vrátila pokoj, aj ich trochu rozptýlila, zbavila ich
starostí a poskytla útechu a posilu.
Skúsenosť s opakovaným rytmom
zborovej modlitby ma priam unáša
a napĺňa mi dušu. Túto starodávnu
skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie
div, že sa modlitba ruženca stala takou
populárnou pre každého, pre vzdelancov aj pre jednoduchých ľudí.
Článok spracoval Viktor Baltes
10. Prosíme všetkých veriacich, ktorí
sa chystajú na sv. spoveď, aby sa
náležite pripravili dôkladným spytovaním svedomia, k čomu vám
môžu dopomôcť aj rôzne brožúrky
o sv. spovedi a spytovaní svedomia. Prosíme, aby ste prípravu na
sv. spoveď nepodceňovali a nenechávali si ju až tesne pred vyspovedaním sa v kostole. S úctou Vaši
kňazi.

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge
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DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Prečo sa modliť ruženec
Dnes sme svedkami veľkej módy
meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a žiaľ i okultných
smerov. Snažia sa u nás udomácniť
a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú
sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek
prirodzene túži po nadprirodzenom.
No často sú to smery, ktoré priamo alebo nepriamo útočia na Rímsko-katolícku cirkev. Modlitba svätého ruženca
je vzácna perla meditatívnej modlitby
Katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, či si
naberieme z jej hlbokej studnice darov.
Prísľub Panny Márie pre tých, čo
sa budú modliť ruženec:
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne
modliť môj ruženec, sľubujem
svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví
svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí
od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po
večných veciach. Tie duše sa

posvätia týmto prostriedkom.
Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad
tajomstvami, nikdy nepremôže
nešťastie, nezažije Boží hnev
a nezomrie náhlou smrťou.
Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu,
nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj
ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí,
vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše
zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna,
že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich
orodovníkov v živote a v smrti,
celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj
ruženec, sú moje milované deti,
(Pokračovanie na strane 4)
5.

tlač, kopírovanie, väzba
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Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Jozef, Vladimír, Tatiana, Jozef
s rodinami

Po
5.10.

6:15 † Mária, Jozef

Féria

7:00 † František (pohrebná)
12:00 † Alžbeta, Pavol
18:00 † Mária, Ján, Jozef, Anton, Imrich

Svätého Bruna,
Ut
6.10.

kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Ružencová záhrada V. Šebastová
o 15.00 hod.

5:45 † Andrej, Zuzana, Paulína, Štefan,
Mikuláš
6:15 † Jozef
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Alexander, Valéria, Karol, Hedviga
18:00 Faustnínum - združený úmysel
5:45 † Jozef, Mária, Ján, Marián

St
7.10.

Ružencovej Panny Márie
(spomienka)

6:15 † Pavol, František, Pavol, Anna,
Františka (ž)
7:00 † Emília (1.výročie)
12:00 † Imrich, Mária, Jozef, Emília
18:00 ZBP Martin a Marta s rod.
5:45 ZBP Mária

Féria
Št
8.10.

Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši
Výročie konsekrácie konkatedrály

6:15 † Viliam, Anna, Marta
7:00 † Rozália (pohrebná)
12:00 † Anna, Ondrej, Anna
18:00 ZBP Martin a Štefan s rodinami
5:45 † Magdaléna, Margita, Imrich,
Ondrej, Anna

Pi
9.10.

Féria

6:15 † Michal, Sabina, Mária
7:00 † Jiří (pohrebná)
12:00 ZBP Mária a za odpustenie
a zmierenie pre bohuznámu rodinu
18:00 ZBP Štefan a Elena s rodinami

So
10.10.

Ne
11.10.

Féria

5:45 ZBP pre rod. Rybárovú a Timkovú
6:15 † Hubert (1.výročie)
18:00 ZBP Marián s rod.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Dávid, Mária), 7:45, 10:00 (ZBP Katarína a Vladimír 40 r. spoloč. manž. života), 11:30 († Andrej), 18:00 († Agnesa, Martin),
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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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1.

2.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• Zbierka
konkatedrála 4 595 €,
Kalvária 96,60 €,
Cemjata 78,51 €
• Zbierka a dar farnosť Sekčov:
4 200 €,
• Bohuznámi darcovia: 100 €,
100 €, 10 €, 30 €, 50 €, 20 €, 5 €,
10 €, 50 €, 100 €, 20 €, 5 €, 10 €,
5 €, 40 €
Milodary na Kalváriu:
• bohuznámy 50 €
• p. Tomková 50 €,
• p. Maníková 100 €,
• z pohrebu Františka 50 €,
• z pohrebu Margity Weberovej
150 €,
Zbierka na rádio Lumen:
• konkatedrála 1 188 € ,
• saleziáni 468 €,
• františkáni 720 €,
• p. Bilanovičová 5 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
Stretnutie rodičov všetkých prvoprijímajúcich detí našej farnosti (Konkatedrály sv. Mikuláša)
bude 6.10.2015 (utorok) o 19:00
hod. v konkatedrále. Prosím, aby
ste na stretnutie doniesli vyplnenú prihlášku. Prihlášku vaše dieťa
dostalo v škole, alebo si ju môžete
čo najskôr vyzdvihnúť v kancelárii
farského úradu. Prihláška musí byť
vyplnená celá a stretnutie je pre
všetkých povinné.
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3.

V utorok 6.10.2015 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 6.10.2015.

4.

V mesiaci október sa modlíme
spoločne sv. ruženec - začíname
o 17:15 hod. Srdečne pozývame
rodiny a všetkých veriacich. Rozpis skupiniek, ktoré budú viesť
modlitbu sv. ruženca, nájdete na
výveske kostola a na farskej internetovej stránke.

5.

V nadchádzajúcom roku 2016 plánujeme vydať farský nástenný kalendár vo formáte A4 s fotografiami konkatedrály. Predbežná cena
bude 4.50 €, čím získate pekný kalendár a prispejete k obnove strechy konkatedrály.

6.

V dňoch 9. až 11. októbra sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici pri
Sabinove, seminár s prešovským
eparchiálnym exorcistom o. Jozefom Marettom. Téma seminára
„Zbav nás Zlého“. V prípade záujmu sa môžete registrovať na stránke www.vyveska.sk, alebo na tel.
čísle - 0905 635 380.

7.

Dňa 6.10. 2015 pozývame Vás na
„púť do Ružencovej záhrady vo
Vyšnej Šebastovej“ so začiatkom
o 15.00 hod. Začíname spoločnou
modlitbou sv. ruženca a po jej skončení bude slávenie Eucharistie.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
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