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Odpustky pre duše zosnulých v
očistci.
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na
všetkých zosnulých (2.11.) nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a
pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče
náš) a urobí vyznanie viery (Verím v
Boha), môže získať úplné odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci. Okrem tohto odpustkového
úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
sv. spoveď (krátko predtým alebo
potom), sv. prijímanie (najlepšie v
ten istý deň) a modlitba na úmysel
Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas
a Sláva). Ďalej vo všeobecnosti
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj k všednému. Tieto
odpustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa, až do polnoci
určeného dňa.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi
cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí
za zosnulých, môže získať odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci, raz denne od 1. novembra
do 8. novembra. Treba splniť aj
ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď
však stačí na všetky odpustky.
Združené úmysly
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.

Infolist

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.
Oznamy
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.
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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MIMORIADNY MISIJNÝ
MESIAC:
VÄČŠINA KATOLÍCKYCH KŇAZOV
POCHÁDZA Z EURÓPY

Misijná agentúra Fides zverejnila
pri príležitosti Svetového dňa misií
aktuálne informácie zo štatistickej
ročenky o Katolíckej cirkvi.
Aktuálne údaje sú zverejňované
vždy s ročným oneskorením,
teda tieto sú za rok 2017.

ročník: XIX.

TRIDSIATA NEDEĽA

rozdelený medzi rôzne kontinenty.
Najväčší
nárast
zaznamenala
Afrika - o 2,5 percenta a Ázia - o 1,5
percenta, v Amerike, považovanej
za jeden celok, predstavovala
menej ako 1 percento (+ 0,96
percenta), zatiaľ čo Európa je
jedinou časťou sveta, kde nárast
počtu veriacich bol takmer nulový
(+ 0,1 percenta).

Takmer polovica katolíkov na svete
žije v Severnej a Južnej Amerike
(48 percent), zatiaľ čo väčšina
katolíckych kňazov v Európe (42
percent).

Počet ľudí zapojených do rôznych
foriem apoštolátu v Cirkvi
(duchovenstvo, rehoľníčky, trvalí
diakoni, katechéti a iní) sa v
porovnaní s rokom 2016 zvýšil o
pol percenta a v roku 2017 dosiahol
Väčšina rehoľníčok a rehoľníkov takmer 4,67 milióna.
je stále z Európy: 231 413
rehoľníčok (35,6 percenta) a 65 Zároveň sa prvýkrát od roku 2010
578 rehoľníkov (35,6 percenta).
znížil celkový počet kňazov: v
roku 2017 bolo 414 582, zatiaľ
Katolíci tvoria asi 17,7 percenta čo rok predtým 414 969. Počet
celej populácie našej planéty. biskupov,
trvalých
diakonov,
Takmer polovica z nich, 48,5 laikov a katechétov sa zvýšil.
percenta, žije v Amerike. Nasleduje
Európa - 21,8 percenta, potom Počet kandidátov na kňazstvo sa
Afrika - 17,8 percenta, Ázia - 11,1 tiež znížil: zo 116 160 v roku 2016
percenta a Oceánia - 0,8 percenta. na 115 328 o rok neskôr. Pokles bol
zrejmý najmä v Európe a Amerike,
V porovnaní s rokom 2016 sa počet zatiaľ čo počet seminárov v Afrike
veriacich zvýšil o 1,1 percenta, a Ázii sa zvýšil.
ale tento nárast je nerovnomerne
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Pavlína, Ľubomír, Marián s rod.

Po
28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
(Sviatok)
Cemjata 17:00

6:15 + Vladimír
7:00 + Imrich, Anna
12:00

+ Štefan, Margita, Vincent, Milan

18:00 ZBP Marián a Danka (ž)
5:45 ZBP Mária s rod.

Ut
29.10.

Utorok 30. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Pavol, Anna
7:00 + Paulína, Júlia, Jozef, Stanislav, Peter
12:00

+ Rudolf

18:00 ZBP Ružena - 80 rokov života
5:45 + Vasil, Michal, Anna

Str
30.10.

Streda 30. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Rudolf, Július
7:00 + Helena - 1. výročie
12:00 + Pavol, Jana (ž), Veronika, Janka (ž)
18:00 + Mária, Anton, Mária, Imrich
5:45 + Anna, Oldřich, Anna

Št
31.10.

Štvrtok 30. týždňa v
Cezročnom období
18:45 Adorácia

6:15 + Mikuláš
7:00 + Jozef - 1. výročie
12:00 + Simeon - 5. výročie
18:00 + Vierka

Pi
1.11.

5:45 + Marián
PRIKÁZANÝ SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
6:30 + Juraj, Mária
(Slávnosť)
7:45 Združený úmysel
15:00 (+ Anna, Imrich, Agnesa, 10:00 + Andrej, Mária, Ján, Jozef, Matej,
Veronika, Jozef
Bartolomej,
Konštantín);
Cemjata 10:15;
11:30 + Ján, Zuzana, Jozef, Mária, Ján,
František
Cintorín 16:00
18:00 + Zuzana, Ján

So
2.11.

Všetkých verných zosnulých,
(Spomienka)
Cemjata 10:15;
Cintorín 16:00

5:45 + Štefan a Margita
6:15 + Jozef
7:00 + Alžbeta, Peter, Štefan, Alžbeta
9:00 Združený úmysel
12:00
18:00 + Anna, Michal, Júlia, Michal, Ondrej

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne
3.11.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Peter), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 10.00 (+ Filoména), 11.30 (+ Rudolf,
Jozefína, Eva), 15.00 (+ Mária, František, Mária, Štefan, Mária), 18.00 (+
Anton a Marta); Cemjata 10.15, Surdok 9.00 (Za uzdravenie Adama);
Cintorín 16.00

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
rodina
50€,
bohuznáma 200€, bohuznáma
rodina 40€. Na organ: bohuznámy
10€, bohuznáma 50€, bohuznámy
Stanislav 35€, bohuznáma Eva
20€. Na kvety: bohuznáma osoba
10€. Na rádio Lumen: Mária
Kušnirová 20€. Zbierka na misie:
Konkatedrála 3337,09€, Kalvária
223,61€, Surdok 97,37€, FNsP
105€, Cemjata 152€, Saleziáni
934€, Jezuiti 1079,24€.
2. V mesiaci október sa modlíme
ružencové
pobožnosti
pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Všimnite si rozpis na
výveskách.
3. Dňa 28.10.2019 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v Kláštore Sancta Mária.
4. Spoveď na Cemjate pred
Dušičkami bude v pondelok
28.10.2019 od 16.00 hod. Sv.
omša začne o 17.00 hod.
5. 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.
6. Keďže prvý piatok v mesiaci november pripadá na 1.11. - kedy
slávime Slávnosť všetkých svätých - ku chorým pôjdeme vo
štvrtok 31.10.2019 od 8.00 hod.
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7. V piatok na slávnosť Všetkých
svätých 1.11.2019 bude farská
kancelária zatvorená. Pohreby a
iné udalosti hláste kňazom po sv.
omšiach.
8. Počnúc slávnosťou Všetkých
svätých až do Veľkonočnej
nedele 2020 sv. omše v kaplnke
na Kalvárii o 16.30 nebudú.
9. Blíži sa oktáva Dušičiek. Na
cintoríne budeme sláviť sv.
omše o 16.00 hod. ako je to
zvykom
(1.11.-8.11.2019).
Môžete prísť nahlásiť úmysly za
svojich zosnulých, tak vo farskej
kancelárii, ako aj v sakristii
konkatedrály.
10. V utorok 5.11.2019 sa v našej
konkatedrále od 8.00 hod. bude
sláviť rekolekčná sv. omša za
účasti kňazov siedmich dekanátov.
11. Srdečne Vás pozývame na detské
sv. omše pre všetky deti každú
nedeľu o 11.30 hod.
12. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18.00 hod. v
konkatedrále. Srdečne pozývame
najmä mládež a birmovancov.
13. Srdečne Vás pozývame na
pravidelné mesačné stretnutia Biblické večery o téme: Putovanie
s
Abrahámom.
Najbližšie
stretnutie bude v Centre Márie
Wardovej na Konštantínovej 2
v stredu 20.11.2019 o 19.00 hod.
14. Pozývame Vás zastaviť sa pred
Eucharistickým Kristom každý
utorok od 16.45 do 17.45 v
kaplnke Centra Márie Wardovej.
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