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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
6. OKTÓBER 2019
MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Tvoja misia
Misie v nás vyvolávajú predstavu
ďalekej a chudobnej krajiny, kde
misionár šíri kresťanstvo a pomáha
ľuďom aj v ich chudobe. Žijeme
však na Slovensku a nie každý má
príležitosť ísť do misijných krajín.
Misionármi však môžeme byť aj tu a
teraz: doma, v škole, v práci, na ulici, v
prírode. Misia dáva príležitosť druhým
rásť vo viere. Vychádzame pri tom z
toho, že každý človek je jedinečný a v
každom človeku je Boží obraz a sloboda daná Bohom. Misia je prinášaním
živého Ježiša tam, kde sme. Ak ide misionár do ďalekej krajiny je potrebná
príprava a nadšenie. Misionár potrebuje
spoznať ľudí, jazyk, kultúru, zvyky.
Musí hovoriť jazykom ľudí, ku ktorým
je poslaný, aby mu rozumeli, a hlavne
nemôže používať nátlak. Musí prijať
ich mentalitu správania. To sa vyžaduje
aj od každého z nás, ktorí sme prijali
krstom poslanie hlásať evanjelium.
Ježiš nám dáva dve silné prirovnania – soľ a svetlo. Máme byť soľou a
svetlom. Soľ dáva chuť a je potrebné
správne dávkovanie, inak je soľ sama
o sebe odporná. Asi by nikto nezjedol
lyžicu soli. Dajme si pozor, aby sme
svoju evanjelizáciu nepresolili. Máme
dávať ľuďom chuť prežívať radosť

ročník: XIX.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA

aj napriek ťažkostiam ich života, tak
ako dáva soľ v správnej miere chuť
jedlu. A máme byť svetlom - máme
Svetlo Ježiša, z ktorého čerpáme silu.
Svetlo prežiari akúkoľvek temnotu.
Proti temnote nebojujeme len tým,
že stále o nej hovoríme, ale tým, že
zažneme svetlo. Svetlo nemáme na
to, aby sme iných oslepovali, ale aby
sme im pomáhali svietiť na cestu.
Potrebujeme
poznať
Boha,
aby sme mali radosť a ňou získavali
iných
pre
evanjelium.
Rovnako potrebujeme byť vďační za
každého človeka, ktorého stretneme,
a je jedno, či je to Rwande, v Rakúsku
alebo v obchode, či na pracovisku.
Misionár sa pozerá na druhých ľudí
očami lásky, ktorá neprestáva vidieť
dobro v každom človeku a každého
človeka hodného dobra. Misionár má
rád ľudí aj napriek tomu, že ho nevítajú
s otvorenou náručou. Misionár prináša
radosť, nádej, zmenu, nový závan.
Misionár je náročný na seba a láskavý k
iným. Je si vedomý darov, ktoré dostal
od Boha, a naplno ich využíva v službe
pre druhých. Rád počúva a menej
hovorí, je citlivý na drobné služby
a pomoc druhému. Poslanie byť
misionárom dostal každý z nás pred
tým, ako sme začali chodiť či rozprávať
– bolo to v okamžiku nášho krstu.
(Podľa webu www.misijnediela.sk.)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Peter

Po
7.10.

6:15 ZBP Mária (70 rokov)

Ružencovej Panny Márie
(spomienka)

7:00 + Alžbeta - 5. výročie
12:00

ZBP Eva, Peter (60 rokov)

18:00 + Pavol, Anna, Pavol
5:45 + Peter

Ut
8.10.

Utorok 27. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Jozef a Magdaléna
7:00
12:00

+ Emil

18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 + Matúš, Štefan, Ondrej

Str
9.10.

Streda 27. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Peter
7:00 + Mária - pohrebná
12:00 ZBP Marta (50 rokov) s rod.
18:00 ZBP rod. Grejtáková

Št
10.10.

Štvrtok 27. týždňa v
Cezročnom období
18:45 Adorácia

5:45 + Hubert
6:15 + Michal, Katarína, Veronika
7:00
12:00 + Paulína, Alexander, Alžbeta
18:00 Za uzdravenie pre Adama
5:45 ZBP František, Mária

Pi
11.10.

Sv. Jána XXIII., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Irena, Ladislav, František, Blanka,
Štefan
7:00
12:00 ZBP Žofia (70 rokov)

So
12.10.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

18:00 + Imrich

5.45 (+ František - 1. výročie), 6.15 (+ Jozef, Mária, Štefan, Gizela), 18.00 (ZBP
Helena a Emil s rod.)

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
13.10.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Mária a Peter - 40 rokov manželstva), 6.30 (ZBP Janka /ž/),
7.45, 10.00 (+ Filoména), 11.30 (+ Andrej), 15.00 (ZBP Slávka a Jozef - 10
rokov manželstva), 18.00 (+ Irena); Kalvária 16.30 (+ Agnesa, Bartolomej),
Cemjata 10.15, Surdok 9.00 (ZBP bohuznáma osoba)

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma osoba 5€, z pohrebu
Františka Adama 160€. Na
organ: bohuznáma osoba 100€,
bohuznáma osoba 50 €. Na TV
LUX: bohuznáma osoba 20€.
2. V mesiaci október sa modlíme
ružencové
pobožnosti
pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Všimnite si rozpis na
výveskách.
3. Stretnutie
členov
združenia
Faustinum bude v utorok 8.10. o
16.00 hod. v Katolíckom kruhu.
4. V utorok 8.10.2019 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na iný
dobrý úmysel (nie za zosnulých!),
ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále najneskôr do
poludnia 8. októbra.
5. Dejiny Šariša v Pivnici U
Nikodéma.
Rozhovory
U
Nikodéma privítajú v utorok
8.10.2019 o 19.00 hod. otca
Daniela Boleša, ktorý priblíži
zaujímavosti z histórie nášho
regiónu. Otázky tradične môžete
položiť i vy. Srdečne pozývame!
6. Prvé stretnutie a katechéza pre
rodičov a prvoprijímajúce deti
bude v stredu 9.10. o 17.30 hod.
Zraz bude na chodbe farského
úradu, Hlavná 81, Prešov.
7. O.z. Prešovská gotika vás
pozýva na 4. ročník festivalu
Svätomikulášsky
organ
10.
októbra 2019 v Kostole sv.
Jozefa o 18.00 hod. Vstupné 5 €.
Výťažok z koncertov bude použitý
na rekonštrukciu organa.

strana 3

8. Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a
sympatizantov na púť do Noweho
Saczu. Program: sv.omša v
Bazilike sv. Rity, prehliadka
Bazilky Sv. Margaréty, návšteva
Galicyjského skanzenu. Odchod
autobusu : 12.10. - v sobotu o
6.00 hod. zo zastávky pred žel.
stanicou - smer mesto. Kontakt :
p. Špesová (0915 930572).
9. V nedeľu 13.10.2019 pri sv.
omšiach budeme mať zbierku
na farské potreby. Ďakujeme za
každý váš milodar!
10. V nedeľu 13.10.2019 sa pri
príležitosti zavŕšenia fatimských
posolstiev na prešovskej Kalvárii
po svätej omši o 16.30 hod.,
uskutoční Celomestské večeradlo
modlitby s Pannou Máriou,
ktorého súčasťou bude aj procesia
s jej milostivou sochou spojená
s požehnaním obyvateľov mesta
Prešov. Srdečne ste všetci na tieto
modlitby pozvaní.
11. V piatok 18.10.2019 odporúčame
zapojiť deti do celosvetovej
iniciatívy Milión detí sa modlí
ruženec za jednotu a pokoj vo
svete. Na webovej stránke https://
millionkidspraying.org/sk/ je k
tomu vytvorená podstránka.
12. Srdečne Vás pozývame na
detské sväté omše pre všetky
deti, nielen pre prvoprijímajúce,
v konkatedrále každú nedeľu o
11.30 hod.
13. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18.00 hod. v
konkatedrále. Srdečne pozývame
mládež, birmovancov a všetkých
veriacich.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dávid Sovák.
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

