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(Pokračovanie zo strany 1)
Úvahy o ...
... legende: táto je založená na klamstve, že skazený človek môže byť prešibanejší ako diabol a že brány pekla sa pred
niekým uzavrú. Okrem toho sa dej rozvíja
podľa satanských praktík: žiadať od Satana
vyplnenie požiadaviek, uzavrieť zmluvu
s diablom, satanské poslanie zjaviť sa ľuďom, ezoterický rítus.
... tradícii: úkaz Halloween – v tradícii,
kostýmoch a v obchode je to zmiešanie rituálov a čarodejníckych praktík, ktoré ľudia robia, či si to uvedomujú, alebo nie.
... dejinách: dejiny nám ukazujú, že pod
Halloweenom sa skrývali satanské rituály
a obete. Vieme, že v našich dňoch satanisti
praktizujú počas tejto noci ľudské obety.
Pozor: Halloween je ezoterimus
Myslím si, že slová, ktoré vyhlasujeme,
gestá, ktoré robíme, pohľady, ktoré “hádžeme“, nie sú neutrálne, ale znamenajú
istú duchovnú realitu. Preto si dajme pozor, aké je pozadie a pôvod toho, čo hovoríme a konáme. Zbadajme sa a nepriľnime
k ezoterickému svetu skrze masové rituály,
ktoré sú nám ponúkané. Niektoré skupinové tance sú začiatkom satanistických rituálov.
Ak máte deti, dávajte pozor na to, aby
si neprivykli, alebo ešte horšie, nenaučili sa
okultizmu. Isté veršovačky, ktoré sa musia
deti naučiť, sú vzývanie ducha smrti.
Ak ste obchodníci a predavači, majte
odvahu povedať nie podporovaniu tovarov, ktoré pod rúškom karnevalu napĺňajú a utvárajú ezoterickú mentalitu. Mnohé

produkty, predávané ako spotrebný tovar,
sú amulety, alebo ich reprodukcia, používané pri čarodejníckych praktikách.
Kresťania nenechajme sa vyviesť z pravdy zdanlivými tradíciami a spôsobmi, ale
držme sa víťazstva, ktoré premohlo svet,
držme sa našej viery (porov. 1 Jn 5,4). Nezabudnime, že otrasné následky ezoterickej nákazy nie sú okamžité, bezprostredné, ale prejavia sa s odstupom rokov ako
depresie, krízy, násilia.
Písmo svedčí jasne: Hovorím vám ako
rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: Nie
je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme,
účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý
lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?
Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno
telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda
tí, čo jedia obety, účasť na oltári? Čo tým
chcem povedať? Že mäso obetované modlám
je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to,
čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu.
A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých
duchov. Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich
zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo
chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako
on? "Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží. "Slobodno všetko." Ale nie všetko buduje
(1 Kor 10, 15 – 23). Namiesto návštevy Halloween party odporúčam účasť na vigílnej
sv. omši zo Sviatku všetkých svätých.

Pieseň Svätý Mikuláš z našej
konkatedrály
vychádza
knižne
s prekladmi do 16 svetových jazykov. Okrem
iných očakávaných aj do japonského,
švédskeho, rumunského. Ruský, ale aj
ukrajinský je symbolický od toho istého
prekladateľa. Najviac rozšírený jazyk

Afriky swahilský je od „nášho kaplána“
Petra Majerníka v Tanzánii. Tvorcovia sa
už dnes tešia na ďalšie preklady. Úvodné
predstavenie knihy bude 25. októbra
2015 po latinskej sv. omši o 10:00 hod. vo
farskej pivnici u Nikodéma.

Použitý materiál:
Vietor – mesačník Koinonie Ján Krstiteľ č.
11/2004

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba
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TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Čo to vlastne slávim
Blíži sa sviatok Všetkých svätých a aj
jemu predchádzajúci sviatok Halloween.
Mnoho ľudí považuje účasť na Haloween party za úplne nevinnú zábavu. Avšak
história a význam tohto sviatku svedčia
o opaku.
Význam
Haloween je slovo prevzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, čo doslova
znamená predvečer Všetkých svätých.
Výročie
Halloween je ezoterickým výročím (ezoterizmus je realizovanie moci na niekom
inom okultným spôsobom). A ezoterický
svet ho definuje takto: „najmagickejší deň
roka, je novým rokom celého ezoterického
sveta.“ A tiež: „je to najdôležitejší sviatok
roka pre všetkých nasledovateľov Satana.“
Legenda
Stará írska legenda rozpráva o istom Jackovi, zlom kováčovi, prevrátenom a skúpom, ktorý jednej noci na Všetkých svätých
po enormnom pití vína dostal smrteľný zásah na pečeň. Diabol bol prinútený splniť
mu niektoré jeho želania, medzi ktorými je
aj to, aby ho nechal pri živote, a došlo až
k zmluve, že sa zriekne svojej duše v prospech hriechu. Jack, neuvedomujúc si dôsledky svojej choroby, zomrel o rok neskôr.
Odmietnutý v raji, Jack nenachádza miesto
ani v pekle, z dôvodu zmluvy uzatvorenej
s diablom. Na spôsob nejakého rítu úbožiak poreže repu a do jej vnútra vloží jeden
žeravý uhlík z tohto miesta večného zatratenia. S týmto lampášom sa Jack, prízrak,

vráti do sveta živých.
Tradícia
Íri postihnutí morom migrovali okolo
r. 1590 do Ameriky. Pristáli v novej zemi
a našli obrovské množstvo tekvíc, ktoré
boli, na rozdiel od malej a úbohej repy, oveľa väčšie a dostatočne veľké na to, aby boli
vyrezávané a zbavené dužiny. A tak tekvice
nahradili repu a stali sa lampášom Jacka.
Používajú sa v noci na Všetkých svätých,
pretože sa predpokladá, že nepokojné duše
mŕtvych, ktoré sa pokúšajú, tak ako Jack,
vrátiť domov, budú sa držať ďaleko.
Deti sa dnes preobliekajú za nekľudných duchov, ktorí nenachádzajú “pokoj“
ani v pekle, ani v nebi, a navštevujú rodiny
vedené tekvicovým lampášom a dostávajú
sladkosti výmenou za ich “náklonnosť“.
Trick-or-treat, je používané pre “sladkosť
alebo žartík“. “Trick-or-treat“ doslovne
znamená “biliard alebo zábava“, “úskok
alebo pôžitok“, ale má to svoj pôvod - “prekliatie alebo obeta“.
Historické fakty
Pochmúrna legenda o Jackovi ukrytá
v historických faktoch je pripomínanie si
pamätného dátumu. Niekoľko storočí pred
Ježišom Kristom mala jedna tajná sekta
pod svojou vládou keltský svet. Každý rok
31. októbra slávila na pamiatku svojich pohanských božstiev festival smrti. Starší sekty chodili z domu do domu pýtať obety pre
ich boha a stávalo sa aj to, že požadovali
ľudské obete. V prípade odmietnutia prorokovali smrť nad tým – ktorým domom.
Odtiaľto sa zrodil trick or treat.
(Pokračovanie na strane 4)
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Úmysly sv. omší

5:45 † Andrej, Zuzana, Jozef, Jolana

Po
26.10.

6:15 ZBP Tadeáš - 18 r. života

Féria

7:00 † Imrich (pohrebná)
12:00 † Oľga, Mária, Karolína, Andrej, Ján
18:00 † Mária
5:45 † Štefan, Štefan, Margita, Jozef

Ut
27.10.

6:15 † Jozef

Féria

7:00 † Eduard (pohrebná)
12:00 † František
18:00 ZBP Beáta a Martin (25 r. manželstva)
5:45 † Július

St
28.10.

Svätých Šimona a Júdu,
apoštolov
sviatok

6:15 ZBP Dorota a Samuel
7:00 † Anna (pohrebná)
12:00 † Ján, Karol, Mária
18:00 ZBP Ladislav (kňaz)

Št
29.10.

5:45 † Rudolf

Féria
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

6:15 † Júlia
7:00 † Filip (pohrebná)
12:00 † Viera, Marta, Ladislav
18:00 ZBP Veronika (za obrátenie)
5:45 † Anna

Pi
30.10.

6:15 † Anton

Féria

7:00 † Štefan (pohrebná)
12:00 † Helena, Jozef
18:00 † Gabriela

So
31.10.

Ne
1.11.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 † z rod. Tomkovej a Valijaškovej
6:15 † Jozef (pohrebná)
18:00 † Simeon

PRIKÁZANÝ SVIATOK – VŠETKÝCH
SVÄTÝCH
(slávnosť)

Sv. omše: 5:45 († Mária), 6:30 (ZBP Denisa s rod.), 7:45 (Združený úmysel),
10:00 († Vladimír, Johana, Ján, František), 11:30, 18:00 († Igor),
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00,
Kostol Sv. kríža (cintorín) 16:00 hod. (Združený úmysel)

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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2.

Oznamy

Minulo-týždňová zbierka na misie
činila:
• Konkatedrála 1546,86 €,
• Kalvária 134,22 €,
• Cemjata 82 €,
• FNsP (kaplnka) 90 €,
• DSS Veselá 105 €,
• františkáni 813 €,
• saleziáni 813 €,
• jezuiti 884,88 €.
Milodary:
Na opravu konkatedrály / strechy:
• bohuznámi darcovia:
300 €, 50 €, 100 €, 50 €, 20 €, 30 €,
30 €, 50 €, 30 €, 20 €, 100 €
• bohuznáma Eva 100 €,
• bohuznámi darcovia spolu 780 €
• p. Kokoruďová 90 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!
Vidíte, že práce na streche finišujú.
Poprosíme o pomoc pri zbierke,
ktorá bude na budúcu nedeľu.
Pán Boh zaplať!

3.

4.

5.
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Blíži sa čas ,,DUŠIČIEK". Určite
im chceme pomôcť. Najistejší
prostriedok nám ponúka Cirkev, cez
sv. prijímanie, modlitbu , sv. omšu.
Každé prijímanie sviatosti je spojené
so sviatosťou zmierenia, ktorú
budeme vysluhovať v tomto týždni
viacerí kňazi. V našej konkatedrále
spovedáme ako v prvopiatkovom
týždni.
Cemjata:
Sv. zmierenia pred Dušičkami bude
v nedeľu od 9:15 hod. Sv. omša bude
o 10:15 hod.
Výdaj podielov SSV bude od 19.10.
2015 do 30.11.2015 v čase od 10:00
hod. do 11:30 hod., 12:30 hod. - 14:30
hod. v mládežníckej miestnosti
na fare (vstup z Hlavnej ul. - za
presklennými dverami smerom na dvor,
dvere napravo)

V dňoch 1. - 8. novembra 2015 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 budú sv. omše za zosnulých slávené nasledovne:
• 1. novembra o 7:45 hod.
• 2. novembra o 9:00 hod.
V Kostole 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.
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Viktor Baltes, 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

