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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.

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.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi
cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí
Nedopovedané
za zosnulých, môže získať odpustky,
Ján Sarossy
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci, raz denne od 1. novembra
Smútime do 8. novembra. Treba splniť aj no snažíme sa očistiť myšlienky neviny
ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď
a kyticu chryzantém
však stačí na všetky odpustky.
kladieme na hrob s ospravedlnením,
že mohlo to byť aj inak ...

Združené úmysly
V dňoch 1. - 8. novembra 2019 Trasúcimi rukami zapaľujeme sviečku,
budeme sláviť dušičkový týždeň. no vietor zakaždým sfúkne plamienok,
Aj
v
tomto
roku
máte akoby nám pripomenul nedopovedané
možnosť
formou
združeného
slová ...
úmyslu nahlásiť úmysly sv.
omší za vašich zosnulých.
V ponížení hľadíme na hrob,
V Konkatedrále sv. Mikuláša pri modlidbe si utierame slzu hamby
budú sv. omše za zosnulých
a v duchu spomíname na bolesť,
slávené nasledovne:
ktorú nosíme v sebe až po hrob ...
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00 hod.
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RADOSŤ ČI SMÚTOK?

Nechce sa nám hovoriť o smrti,
radšej hovoríme o radosti. Je to
prirodzené. Prirodzená je radosť,
ale či chceme či nie, prirodzený
je aj smútok. I jedno i druhé je
realita, istota, bez ktorej ľudský
život neexistuje. Fenoménov pre
radosť a pre smútok je veľmi veľa.
Preferujeme to prvé. Bol čas, myslím
na obdobie raného kresťanstva,
kedy sa kresťania radovali aj vtedy,
keď niekto zomrel. Istota, že prešiel
bránou nového života im dávala
pocit radosti. Dnes plačeme, sme
ubolení, nešťastní. Pravdaže, ja teraz
hovorím z univerzálneho pohľadu,
nie z konkrétnej tragédie, keď
prežijeme smrť mladého človeka.
Dá sa radovať zo smrti? Pri oslave
„Všetkých svätých“, cítime radosť,
pri sviatku „Všetkých zosnulých“,
cítime bolesť. Ja by som na slávenie
týchto sviatkov najskôr dal sviatok
zosnulých a potom sviatok svätých.
Musíme zomrieť, musíme smútiť,
aby sme sa následne mohli radovať
a zažiť radosť zo svätého Boha. To
prehodenie má svoju logiku. Najskôr
smrť, možno smútok, potom radosť
z nového života.
Aj Karel Gott, ako sa zdá, sa na
svoju smrť pripravoval posledné
roky veľmi intenzívne. Prebehli

ročník: XIX.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA

správy, že navštevoval kostoly, kde
sa modlil, či bol na bohoslužbách.
Všetci sme vnímali, že pri pohrebe
na jeho osobnú žiadosť čítal jeho
ošetrujúci lekár žalm, ktorý mal
Gott veľmi rád. Tento lekár vydal
svedectvo, že veľakrát čítal Kajovi z
Biblie, a to na jeho osobnú žiadosť.
Nie je toto posolstvo odkazom pre
každého z nás? Načrime do žalmu,
ktorý mal nebohý tak rád: Žalm 139:
„Pane, ty ma skúmaš
a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam,
ty ma sleduješ....
Skúmaj ma, Bože,
a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.“
Polemika o tom, ako to dopadlo
s Karlom Gottom sa dá vyriešiť
jednoducho. Nechajme to na Boha,
nechajme to na jeho spravodlivosť a
na jeho milosrdenstvo. My sa usilujme
žiť tak, aby sme sa nebáli postaviť
pre jeho tvár, a aby sme sa nemuseli
spoliehať na jeho milosrdenstvo.
(Jozef Dronzek, dekan)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Andrej, Mária, Dorota, Ján,

Anna, Andrej

Po
4.11.

Sv. Karola Boromejského,
biskupa
(spomienka)

6:15 + Alžbeta, Barbora, Ondrej,

Alžbeta

7:00 + Božena - 1. výročie
12:00

+ Ladislav

18:00 ZBP Karol s rod.
5:45 + Andrej, Alžbeta, Katarína,

Františka, František

Ut
5.11.

Sv. Imricha
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP sr. Maristela
7:00 + Mária - 5. výročie
8.00 Kňazské rekolekcie
12:00

+ Anna, Ján, František, Jozef

18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 + Milan

Str
6.11.

Streda 31. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Alžbeta, Michal, Jozef, Mária
7:00 + Jozef - 10. výročie
12:00 + Anton
18:00 + Imrich, Anna, Júlia
5:45 + Jozef, Margita, Albert

Št
7.11.

Štvrtok 31. týždňa v
Cezročnom období
18:45 Adorácia

6:15 ZBP Marta - 50 rokov života
7:00 + Rudolf Jurcik - pohrebná
12:00 + Alžbeta,František
18:00 ZBP Marta s rod.
5:45 + Andrej, Anna, Andrej, František

Pi
8.11.

Piatok 31. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Jozef a Matilda
7:00 + z rod. Lainczovej
12:00 + Ján, Filip, Anna, Cecília
18:00 + Viliam

So
9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
(sviatok)

5.45 (+ Janka /ž/, Ján), 6.15 (+ Anton, Helena), 18.00 (+ Peter)

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne
10.11.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Jozef, Mária, Lýdia, Miroslav, Ján, Katarína), 6.30 (+ Ján, Valent,
Mária, Imrich, Žofia), 7.45, 10.00 (+ Filoména), 11.30 (+ Agnesa, Petra), 15.00
(ZBP Agáta), 18.00 (+ Jozef, Magdaléna, Jozef, Štefan, Anna, Stanislav,
Imrich); Cemjata 10.15, Surdok 9.00 (+ Monika, Anna, Alžbeta, Jozef,
Štefan)

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 40€. Na organ:
z krstu Isabelly Lattovej 50€.
Zbierka na misie: Františkáni
1090,87€.
2. 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.
3. Počnúc slávnosťou Všetkých
svätých až do Veľkonočnej
nedele 2020 sv. omše v kaplnke
na Kalvárii o 16.30 nebudú.
4. V utorok 5.11.2019 sa v našej
konkatedrále od 8.00 hod. bude
sláviť rekolekčná sv. omša za
účasti kňazov siedmich dekanátov.
5. Stretnutie
členov
združenia
Faustinum bude v utorok
5.11.2019 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu.
6. V utorok 5.11.2019 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 5. novembra.
7. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým
spoločenstvám a skupinám, ktoré v
mesiaci októbri prispeli k modlitbe
sv. ruženca v našej konkatedrále.

strana 3

8. Srdečne Vás pozývame na detské
sv. omše pre všetky deti každú
nedeľu o 11.30 hod.
9. V piatok 8.11.2019 pozývame
mladých a birmovancov na
celoprešovskú mládežnícku svätú
omšu so začiatkom o 18.00 hod.
v kostole Najsvätejšej Trojice na
Solivare.
10. Druhé stretnutie a katechéza
pre rodičov a prvoprijímajúce
deti bude v stredu 20.11.2019 o
17.30 hod. Zraz bude na chodbe
farského úradu, Hlavná 81.
11. 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.
12. Srdečne Vás pozývame na
pravidelné mesačné stretnutia
- Biblické večery s témou:
Putovanie
s
Abrahámom.
Stretnutia budú v Centre Márie
Wardovej na Konštantínovej 2.
Ďalšie stretnutie sa uskutoční
20.11.2019.
13. Pozývame Vás zastaviť sa pred
Eucharistickým Kristom každý
utorok od 16.45 do 17.45 v
kaplnke Centra Márie Wardovej.
14. V nedeľu 17.11.2019 o 16.00
hod. Vás pozývame do Divadla
A. Duchnoviča na predstavenie
Tanečného divadla Atak Agnus
Dei. Vstupné je 7€.
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