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Niekto to dokáže krásnymi textami,
iný obrazom, ďalší hudbou – aj
umenie a kultúra nám ponúkajú
množstvo príležitostí na ohlasovanie
radostnej zvesti. A napokon dnešné
evanjelium nás pozýva, aby sme boli
nielen vytrvalí a neochvejní, ale aby
sme stáli na strane najslabších.
Vo východoafrickej Rwande pôsobí
už šiesty rok slovenský misionár
Vlastimil
Chovanec
z
rehole
rogacionistov, rodák z Abrahámoviec
neďaleko Bardejova. Páter Vlasťo
každý večer prechádza po jednotlivých
domoch, kde deti bývajú, pýta sa ich,
ako sa im cez deň darilo, a zaželá im
dobrú noc. V jazyku kinyarwanda sa
to dá viacerými spôsobmi a jedným z
nich je nádherný pozdrav Urote imana
– Nech sa ti sníva o Bohu! Deti sa
naučili na oplátku tento pozdrav v
slovenčine a každý večer sa ním takto
lúčia. Urote imana by mohlo byť
reklamným sloganom pokrstených
a poslaných – teda nás. Pozýva nás
robiť všetko preto, aby sa iným
snívalo o Bohu, aby po ňom túžili a
tešili sa na nebo.
Želám vám, milí veriaci, aby ste
s odvahou vykročili na vlastnú
misionársku cestu. Nech sú vám na
nej – najmä vo chvíľach pochybností
– majákom slová svätého Oscara
Romera, salvádorského arcibiskupa,
ktorý vo svojom živote prežil osobné
obrátenie a rozhodol sa stáť na strane
najchudobnejších z chudobných až
po obetu vlastného života: „Keď nás
opúšťa nádej, keď sa nám zdá, že už
nemáme kam ísť, kresťan hovorí:
Veď sme len začali. Božia milosť je
predsa stále s nami.“
Ivan Šulík,
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha

Infolist

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.
Miestna
skupina
Spolku
Sv.
Vojtecha v Prešove oznamuje svojim
členom, že kalendáre a podielové
knihy sa budú vydávať v predajni
SSV, Hlavná 80, od 22.10.2019 v
dňoch: Ut, St a Št; do 28.11.2019; od
10.00 do 12.00 a 14.00 do 16.00 hod.
Upozorňujeme
Vás
na
zmenu
času z letného na zimný v noci
z 26. na 27.10.2019. O 3.00 hod.
letného času posúvame hodiny na
2.00 hod. stredoeurópskeho času.
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ročník: XIX.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA - MISIJNÁ NEDEĽA

MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Sv. Terézia z Lisieux sa stala
patrónkou misií napriek tomu, že
nikdy neopustila klauzúrny kláštor, v
ktorom žila. Keď táto obľúbená svätica
vo veku 24 rokov zomierala, jedna
staršia spolusestra jej povedala: „Aké
je to smutné, že si po vás, takú mladú,
príde smrť.“ Terézia jej na to odvetila:
„Po mňa si nepríde smrť, ale Pán
Ježiš – a to je obrovský rozdiel.“
Po Druhom vatikánskom koncile sme
akoby zabudli na to, že medzi priority
ohlasovania patrí putovanie do
Božieho kráľovstva, pretože dôraz sa
začal klásť na vydávanie svedectva.
Pri ohlasovaní evanjelia však musí
vydávanie svedectva kráčať ruka v
ruke s tým, čo je prvoradým cieľom
nášho putovania na zemi – a to je
konečný domov v nebi.
Pápež František nás v tomto
Mimoriadnom misijnom mesiaci
október osobitne vyzýva, aby sme
prežívali radosť z misie a svedčili
o evanjeliu v prostredí, kde žijeme
a pracujeme, ale aj aby sme láskou,
konkrétnou pomocou a modlitbou
podporovali misionárov, ktorí sa vydali
do sveta ohlasovať Krista. Pomôcť nám
v tom majú aj svedectvá mučeníkov
či svedkov misií. Mnohí ľudia sú
presvedčení, že byť misionárom je
úlohou vybraných mužov a žien, ktorí
odchádzajú do ďalekých krajín. Ako

to však zdôrazňuje pápež František,
misionárom má byť každý pokrstený
človek – študentka, ktorá sa ako
dobrovoľníčka venuje deťom; mladý
muž, ktorý nemá problém odviezť
babku k lekárovi; starý otec, ktorý
ochotne vodí vnučku na krúžky;
vnímavá matka, ktorá sa o čerstvo
upečený koláč podelí s kamarátkou,
ktorej pečenie nejde; uznávaný
manažér, ktorý si na diaľku adoptoval
niekoľko študentov v Indii; nevládna
stará žena, ktorá sa oddane každý deň
modlí za kňazov.
Povzbudenie, aby sme mali odvahu
byť tvoriví a vybrali si nejakú činnosť
za svoju, nájdeme aj v čítaniach
dnešnej nedele. V prvom čítaní sme
počuli, ako Boh podržal Mojžiša
v jeho poslaní priviesť izraelský
národ do zasľúbenej zeme. Boh
vypočul jeho modlitby a zázračným
spôsobom mu pomohol. Jednou našou
službou môže byť teda každodenná
modlitba na konkrétny úmysel. Ale
pozor, ako hovorí český evanjelický
teológ Alexandr Flek, „modlitba je
vec nebezpečná, pretože Boh môže
splniť to, o čo ho prosíme“, tak
ako to spravil v prípade Mojžiša.
V Druhom liste Timotejovi sme čítali
slová, ktoré jednoznačne hovoria
o celoživotnom poslaní kresťana:
„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod,
usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so
všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.“
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Imrich

Po
21.10.

6:15 ZBP Dorotha a Samko

Pondelok 29. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Gizela, Emil
12:00

ZBP Verona

18:00 + Anna
5:45 + Margita

Ut
22.10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

6:15 Za uzdravenie rodových koreňov
bohuznámej rodiny
7:00 + Filip Baláž - pohrebná
12:00

ZBP a dary DS rod. Švaralová

18:00 ZBP rod. Cecílie
5:45 + Milan

Str
23.10.

Sv. Jána Kapistránskeho,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Michal
7:00 + Jozef
12:00 ZBP Mária s rod.
18:00 + Gabriela - 1. výročie

Št
24.10.

Sv. Antona Máriu Clareta,
biskupa
(ľubovoľná spomienka)
18:45 Adorácia

5:45 + Štefan, Anna, Mária
6:15 + Helena - 10. výročie
7:00 + Zuzana
12:00 + František, Alžbeta
18:00 ZBP Marek s rod. a priateľmi
5:45 + Stanislav

Pi
25.10.

So
26.10.

Sv. Maura, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Andrej - 20. výročie
7:00 + Emília Červenková - pohrebná
12:00 + Jozef, Helena, Vladimír, Anton

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

18:00 ZBP Rudolf s rod.

5.45 (+ Zuzana, Johana, Andrej, Jozef), 6.15 (+ Cyril - 1. výročie), 18.00 (+ Ružena,
Alžbeta, Karol, Mariška)

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
27.10.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Ľudovít, Mária, Ľudovít), 6.30 (ZBP Anastázia - 70 rokov),
7.45, 10.00 (ZBP Štefan - 70 rokov s rod. a Latinský zbor), 11.30 (ZBP
novomanželia Patrik, Martina), 15.00 (ZBP a dary Ducha Sv. Patrik),
18.00 (+ Helena); Kalvária 16.30 (ZBP Viliam - 50 rokov), Cemjata 10.15,
Surdok 9.00 (Za uzdravenie Adama)

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 10€, z krstu S.
Talpaša 20€, bohuznáma 200€,
rodiny Lejková a Ürgeová
100€, bohuznáma osoba 10€,
zo svadby Mikuľákových 50€.
Na organ: bohuznáma rodina
50€. Na Kalváriu: bohuznáma
rodina 50€, bohuznáma 200€. Na
kvety: bohuznáma osoba 10€. Na
rádio Lumen: Mária Kušnirová
20€. Zbierka na farské potreby:
konkatedrála 2249,74€, Surdok
88€, Cemjata 115€, Kalvária 87€.
2. V mesiaci október sa modlíme
ružencové
pobožnosti
pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Všimnite si rozpis na
výveskách.
3. Dnes po sv. omšiach je celosvetová
zbierka na misie. Na Slovensku
bude zvlášť obetovaná farnostiam
v Rwande, ktoré sú skúšané
genocídou a chudobou. Za vaše
milodary Pán Boh zaplať.
4. V nedeľu 20.10.2019 Vás
pozývame na spievané vešpery
v konkatedrále so začiatkom cca
15.45 hod. za účasti o. kanonikov.
5. Srdečne Vás pozývame na detské
sv. omše pre všetky deti každú
nedeľu o 11.30 hod.
6. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18.00 hod. v
konkatedrále. Srdečne pozývame
najmä mládež a birmovancov.
7. Vo štvrtok 31.10.2019 o 18.00 hod.
Vás srdečne pozývame do konkatedrály na svätú omšu a po nej na
adoráciu spojenú s modlitbami za
oslobodenie a uzdravenie, ktoré
bude viesť exorcista Košickej arcidiecézy o. Imrich Degro.
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8. 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.
9. 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.
10. Pozývame Vás zastaviť sa pred
Eucharistickým Kristom každý
utorok od 16.45 do 17.45 v
kaplnke Centra Márie Wardovej.
11. 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.
12. Sv. omše na Kalvárii budeme sláviť ešte 27.10.2019. Potom začíname od Veľkonočnej nedele
12.4.2020.
13. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s
Hnutím na pomoc rozvedeným
kresťanom v Prešove ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených
a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch
v penzióne Augustineum v dňoch
29.11.–1.12.2019. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk alebo na plagáte.
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