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Celoslovenské stretnutie členov,
dobrovoľníkov a sympatizantov
Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum
Prešovské združenie Faustínum sa
zúčastnilo 21. septembra 2019 1. celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov,
členov a sympatizantov Združenia
apoštolov
Božieho
milosrdenstva
Faustínum v Bazilike navštívenia
Panny Márie na Starých Horách. Program sa začal privítaním pútnikov
predsedníčkou združenia Faustínum sr.
Miriam Janiec z Krakova. Prednášku
na tému : „Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete" mal o. Milan Supek. Spestrením bolo hudobné pásmo
„Túžim sa premeniť" v podaní zboru z
Nižného Hrušova. Vyvrcholením stretnutia bolo slávenie svätej omše vdp. Arturom Ciepelskim, ktorý zdôraznil, že
stretnutie je práve v Bazilike navštívenia
Panny Márie, ktorá je úžasná matka
milosrdenstva a je našou dôverníčkou
a sprievodkyňou na ceste spásy.
Popoludňajší program vyplnila prezentácia jednotlivých skupín. Prezentovalo
sa 14 skupín z celého Slovenska. Mali
sme možnosť vypočuť si ako hlásajú,
vyprosujú a preukazujú milosrdenstvo
a čo im formačné stretnutia dávajú.
Skupiny sa stretávajú raz mesačne pri
formačných prednáškach duchovných
otcov a sestričiek z KMBM, pri sv. omši
a modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Oboznamujú sa s myšlienkami sv.
sestry Faustíny a šíria v každodennom
živote milosrdenstvo slovom, skutkom a modlitbou, v rodinách, na pracoviskách, v nemocniciach. Zdieľanie
nás veľmi obohatilo. V Hodine milosrdenstva sme sa pred Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou spojili v modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.

Infolist

Po modlitbe za sv. otca, sme prijali
záverečné požehnanie so Sviatosťou
Oltárnou. Bolo to požehnané stretnutie, za ktoré ďakujeme predovšetkým
Pánu Bohu. Sme vďační aj duchovným
otcom a sestričkám z KMBM za jeho
prípravu a priebeh. Srdečná vďaka patrí
aj nášmu duchovnému otcovi Jozefovi
Heskemu a sestričke Ľudmile z KMBM
Nižný Hrušov, ktorí nás formačne vedú.
Zo stretnutia sme odchádzali naplnení
dotykom Božej lásky a milosrdenstva.
Združenie Faustínum Prešov
V dňoch 1. - 8. novembra 2019
budeme sláviť dušičkový týždeň.
Aj v tomto roku máte možnosť
formou združeného úmyslu 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 Kaplnke 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.
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MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC
Z posolstva Svätého Otca Františka
na Svetový deň misií
Slávenie tohto mesiaca nám v prvom
rade pomôže znovu nájsť misijný zmysel nášho spojenia s Ježišom Kristom
vo viere, ktorú sme v krste dostali ako
nezaslúžený dar. To, že prináležíme
Bohu ako jeho deti, nikdy nie je len individuálnou záležitosťou, ale vždy ide
o cirkevnú skutočnosť: zo spoločenstva
s Bohom – Otcom, Synom a Duchom
Svätým – sa rodí nový život, na ktorom
máme účasť spolu s mnohými inými
bratmi a sestrami. A tento Boží život
je bohatstvom, ktoré treba ďalej
darovať, deliť sa oň a hlásať ho: to
je zmysel misií. Zadarmo sme tento
dar dostali a zadarmo sa s ním podeľme
s každým, nikoho nevylučujúc. Boh
chce, aby všetci ľudia boli spasení,
keď spoznajú pravdu a zakúsia jeho
milosrdenstvo prostredníctvom Cirkvi.
Cirkev plní svoje misijné poslanie
vo svete: viera v Ježiša Krista nám
umožňuje hľadieť na svet Božími
očami a srdcom, aby sme všetky veci videli v správnej perspektíve; nádej nás
otvára večným perspektívam Božieho
života, na ktorom sa reálne podieľame;
láska, ktorej predchuť zakúšame vo
sviatos-tiach a bratskej láske, nás pobáda ísť až na kraj zeme. Cirkev, ktorá
„vychádza“ až do najodľahlejších kútov sveta, si vyžaduje neustále a trvalé

ročník: XIX.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

misionárske obrátenie. Koľko svätých,
koľko žien a mužov viery nám svedčí
a ukazuje, že takáto bezhraničná
otvorenosť, toto milosrdné vychádzanie
na naliehavý popud lásky a jej vnútornej
logiky daru, obety a bezodplatnosti, je
možné a uskutočniteľné! Ten, kto hlása Boha, musí byť Božím človekom!
Toto misijné poslanie sa nás osobne
dotýka: ja som vždy misiou, ty si vždy
misiou; každý pokrstený a pokrstená je
misiou. Kto miluje, je vždy v pohybe;
je hnaný von zo seba, je priťahovaný a
priťahuje druhých, daruje sa druhému a
buduje vzťahy plodiace život. Pokiaľ ide
o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný
či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je
plodom Božej lásky. Od večnosti je
každé jeho dieťa určené mať účasť
na jeho božskom a večnom živote.
Tento život dostávame v krste, ktorý nám
zaisťuje vieru v Ježiša Krista, víťaza
nad hriechom a nad smrťou, obnovuje
nás na Boží obraz a podobu a zapája
nás do Kristovho tela, ktorým je Cirkev.
V tomto zmysle je teda krst skutočne
nevyhnutý na spásu, pretože nám garantuje, že sme vždy a všade synovia a
dcéry, nie siroty, cudzinci alebo otroci
v Otcovom dome. Misionárom a misionárkam, všetkým, ktorí sa z moci svojho
krstu akýmkoľvek spôsobom podieľajú
na misionárskom poslaní Cirkvi,
udeľujem zo srdca svoje požehnanie.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + František, Pavol

Po
14.10.

Sv. Kalixta I., pápeža,
mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Ernest, Mária
7:00 + Tomáš - 5. výročie
12:00

+ Jozef

18:00 + Jozef a Alžbeta
5:45 + Margita

Ut
15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny 6:15 + Karol a Terézia
a učiteľky Cirkvi
7:00 + Michal - 1. výročie
(spomienka)
12:00 + Ladislav
18:00 + Ján

Str
16.10.

Sv. Margity Márie Alacoque,
panny
(ľubovoľná spomienka)

5:45 ZBP Peter, Margita (35 rokov
manželstva) s rod.
6:15 + Stanislav - 5. výročie
7:00 + Pavlína Jurkovská
12:00 + Michal, Miroslav, Jozef, Ľubomír
18:00 + Mária

Št
17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
(spomienka)
18:45 Adorácia

5:45 + Ján
6:15 + Michal, Jana (ž), Ivana (ž)
7:00
12:00 + Anton
18:00 + Jozef
5:45 + Ondrej, Gizela, Ondrej

Pi
18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu
(sviatok)

6:15 + Michal, Žofia, Michal, Daniela (ž),
Džesi, Viera
7:00
12:00 + Anton

So
19.10.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

18:00 ZBP rod. Feťková

5.45 (+ Július), 6.15 (+ Karol, Františka /ž/), 18.00 (ZBP Lukáš s rod.)

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
20.10.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP bohuznáma osoba), 6.30 (ZBP Danka /ž/ s rod.), 7.45,
10.00 (+ Matej, Anna), 11.30 (+ Jana /ž/), 15.00 (+ Anna, Ján, František,
Jozef), 18.00 (+ Anna, Bartolomej); Kalvária 16.30 (ZBP bohuznáma osoba),
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:
bohuznámy 20€. Na organ:
Ružencové
bratstvo
pri
Konkatedrále 200€, bohuznámy
20€. Na kvety: bohuznáma10€.
2. V mesiaci október sa modlíme
ružencové
pobožnosti
pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Všimnite si rozpis na
výveskách.
3. V dnešnú nedeľu pri sv. omšiach
máme zbierku na farské potreby.
Ďakujeme za každý váš milodar!
4. Budúca nedeľa 20.10.2019 je
misijná. Pri sv. omšiach bude
celosvetová zbierka na misie. Na
Slovensku bude zvlášť obetovaná
farnostiam v Rwande, ktoré sú
skúšané genocídou a chudobou.
Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
5. V nedeľu 20.10.2019 Vás
pozývame na spievané vešpery
v konkatedrále so začiatkom cca
15.45 hod. za účasti o. kanonikov.
6. V stredu 16.10.2019 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov mesto so začiatkom sv. omše o
9.00 hod. v konkatedrále. Farská
kancelária bude preto dopoludnia
zatvorená.
7. Srdečne Vás pozývame na detské
sv. omše pre všetky deti každú
nedeľu o 11.30 hod.
8. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18.00 hod. v
konkatedrále. Srdečne pozývame
najmä mládež a birmovancov.
9. Spoločenstvo Hnutie na pomoc
rozvedeným kresťanom Vás
pozýva na pravidelné mesačné
stretnutie dňa 15.10.2019 o 17.00
hod. v Katolíckom kruhu,

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Jarkova 77 v Prešove. Téma Ruženec:aktuálna modlitba aj
pre dnešného človeka. Stretnutie
povedie Martin S. Kolivoška, OP.
O.z. Prešovská gotika vás
pozýva na 4. ročník festivalu
Svätomikulášsky organ 17.10.2019
v Evanjelickom chráme sv.
Trojice o 18.00 hod. Vstupné 5 €.
V piatok 18.10.2019 odporúčame
zapojiť deti do celosvetovej
iniciatívy Milión detí sa modlí
ruženec za jednotu a pokoj vo
svete.
Blíži sa oktáva Dušičiek. Na
cintoríne budeme sláviť sv. omše
o 16.00 hod. (predtým Korunka
k Božiemu milosrdenstvu a
ruženec), ako je to zvykom (1.11. 8.11.2019). Môžete prísť a nahlásiť
úmysly za svojich zosnulých, tak
vo farskej kancelárii, ako aj v
sakristii konkatedrály.
Srdečne Vás pozývame na
pravidelné mesačné stretnutia
- Biblické večery s témou:
Putovanie
s
Abrahámom.
Stretnutia budú v Centre Márie
Wardovej na Konštantínovej
2 vždy stredu o 19.00 hod.
Prvé stretnutie sa uskutoční
23.10.2019. Doneste si so sebou
vlastné Sväté písmo.
Pozývame Vás zastaviť sa pred
Eucharistickým Kristom každý
utorok od 16.45 do 17.45 v
kaplnke Centra Márie Wardovej.
Keďže prvý piatok v mesiaci november pripadá na 1.11.2019 kedy slávime Slávnosť všetkých
svätých - ku chorým pôjdeme vo
štvrtok 31.10.2019 od 8.00 hod.
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