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získať odpustky na diaľku.
Stačí ak sa v duchu spoja so
spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa
akéhokoľvek hriechu s úmyslom
splniť akonáhle to bude možné
tri ďalšie zvyčajné podmienky
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca)
a pred obrazom Pána Ježiša alebo
Panny Márie sa pomodlia zbožne
modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály
alebo vešpery z Liturgie hodín za
zosnulých, svätý ruženec, korunka
Božieho milosrdenstva alebo iné
modlitby za zosnulých, ktoré sa
veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia
do meditačného čítania jedného z
evanjeliových úryvkov ponúkaných
v liturgii za zosnulých, alebo
vykonajú skutok milosrdenstva,
obetujúc Bohu bolesti a útrapy
vlastného života.
USMERNENIE
V
ČASE
PANDÉMIE

Infolist

vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej
konať, ale s obmedzením počtu
na jednu osobu na 15 štvorcových
metrov vo vnútri.
Je zrejmé, že vo viacerých
oblastiach utrpíme straty. Ale sme
presvedčení, že milosrdný a štedrý
Pán nám to inde vynahradí. Ak sa
jedny dvere zatvoria, Pán vždy
otvorí nejaké iné. Pamätajte na to.
Vzhľadom k výrazne sa zhoršujúcej
epidemiologickej situácii a nárastu
počtu infikovaných koronavírusom,
rešpektujúc opatrenia platné na
Slovensku, veriaci sú dišpenzovaní
povinnosti zúčastniť sa nedeľnej
svätej omše od 1.10.2020 do
odvolania.
Toto oslobodenie od účasti
na nedeľnej sv. omši nijako
neumenšuje povinnosť svätiť
nedeľu ako Pánov deň. Jestvuje
viacero spôsobov, ako to dosiahnuť
v čase, keď z vážneho dôvodu
účasť na eucharistickom slávení
nie je možná. Veľmi sa odporúča
venovať primeraný čas modlitbe
osobne alebo v rodine, môže to
byť aj čas liturgie hodín, ruženec
alebo ďalšie pobožnosti. Vysielanie
sv. omše online, v televízii alebo
v rozhlase, poskytuje priestor
pre
vytvorenie
duchovného
eucharistického
spoločenstva.
Kostoly zostávajú otvorené k
súkromnej modlitbe. Prosme za
chorých a za tých, ktorí sa o nich
starajú, za posilnenie našej nádeje.

Drahí bratia a sestry,
vzhľadom na Uznesenie vlády
Slovenskej republiky z 22.10.2020,
ktoré omedzuje slobodu pohybu a
pobytu zákazom vychádzania od
24.10.2020 do 1.11.2020, bude na
dané obdobie potrebné pozastaviť
verejné slávenie bohoslužieb, v
súčasnosti obmedzené na 6 osôb.
Výnimku z obmedzenia má však
aj naďalej pohreb blízkej osoby,
uzavretie manželstva a krst. Tieto
obrady sa môžu verejne sláviť
podľa doteraz platných pravidiel.
Biskupi Slovenska sa za vás
Len na pohreby, sobáše a krsty sa modlia, žehnajú vám a zároveň aj
vás prosia o vaše modlitby.
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30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

PRE
PANDÉMIU
BUDE
MOŽNÉ ZÍSKAŤ DUŠIČKOVÉ
ODPUSTKY CELÝ NOVEMBER

Úplné odpustky pre zomrelých
veriacich bude možné tento rok
kvôli pandémii koronavírusu
získať celý november. Vyplýva to
z dekrétu Apoštolskej penitenciárie.
Vyšla v ústrety žiadostiam
biskupov z mnohých oblastí sveta
postihnutých koronavírusom.
"Predseda Konferencie biskupov
Slovenska
Mons.
Stanislav
Zvolenský v mene slovenských
biskupov vzhľadom na okolnosti
pandémie napísal minulý týždeň
list
hlavnému
penitenciárovi,
kardinálovi Maurovi Piacenzovi
s prosbou o zváženie úpravy
podmienok získania odpustkov
v čase sviatku Všetkých svätých
a Pamiatky všetkých verných
zosnulých. V piatok Apoštolská
penitenciária zverejnila dekrét,
platný pre celú Cirkev, ktorý
vychádza v ústrety aj žiadosti
slovenských biskupov," povedal
k rozhodnutiu zverejniť dekrét
hovorca KBS Martin Kramara.
Apoštolská
penitenciária
s
osobitným poverením pápeža
Františka ustanovila, že toho roku

úplné odpustky pre tých, ktorí
navštívia cintorín a pomodlia sa
za zosnulých, ktoré bežne platia
len pre dni od 1. do 8. novembra,
môžu byť presunuté na ďalšie dni,
až do konca novembra. Tieto dni si
veriaci môžu ľubovoľne vybrať
a nemusia súvisle nasledovať
za sebou. Súvisí to so zaistením
bezpečnosti veriacich.
Dekrét s podpismi hlavného
penitenciára kardinála Maura
Piacenzu
a
regensa
Mons.
Krzysztofa Nykiela hovorí aj o
úplných odpustkoch z 2. novembra,
pri príležitosti Spomienky na
všetkých
verných
zosnulých,
ktoré môžu získať tí, čo nábožne
navštívia chrám alebo kaplnku a
pomodlia sa Otče náš a Verím v
Boha. Tieto môžu byť presunuté
z 2. novembra nielen na predošlú
alebo nasledujúcu nedeľu alebo na
sviatok Všetkých svätých, ale aj
na iný deň v mesiaci november,
podľa slobodného rozhodnutia
jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci,
ktorí z vážnych dôvodov nemôžu
vychádzať z domu, a to aj z dôvodu
obmedzení nariadených verejnou
autoritou v čase pandémie, môžu
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

Za duše v očistci

Po
26.10.

Pondelok 30. týždňa v
Cezročnom období

+ Ivan - pohrebná
+ z rod. Hricekovej a Mihaľovej
+ Štefan, Margita, Vincent, Milan
ZBP Vladimír, Magdaléna - 50 r. manželstva

Ut
27.10.

+ Štefan, Vincent, Veronika
ZBP Štefan, Helena

Str
28.10.

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
sviatok

+ Zuzana, Mikuláš
+ Ján, Helena, Alžbeta, Mária, Anna
+ Ľudmila
ZBP novomanželia Marek a Andrea
+ Rudolf

Št
29.10.

Pi
30.10.

Štvrtok 30. týždňa v
Cezročnom období

Piatok 30. týždňa v
Cezročnom období

+ Jozef, Gizela
+ Michal, Anna
+ z rod. Šandalovej, Baršayovej, Hičákovej,
Halčinovej
+ Helena, Štefan, Žofia, Bartolomej,
František, Stanislav
+ Václav
ZBP Anna
+ Mária, Helena, Štefan

So
31.10.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

+ Helena
ZBP Simon

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH - ROK A

Ne
1.11.

+ Anna, Mária, Imrich
+ Marián, Pavlína, Bartolomej
Združený úmysel
+ Ružena
+ Ján, Zuzana, Jozef, Mária, Ján, František
+ Ján
+ Katarína, Ondrej
+ Mária
+ Andrej, Margita (úmysel zo Surdoku)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str., Pia: 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 10:00 hod. - 11:30 hod.,
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa nevysluhuje.

ZBP Mária s rod.

Utorok 30. týždňa v Cezročnom + Tomáš, Marta
období
+ Pavol, Janka, Jana, Pavol

Oznamy

1. Keďže pandemická situácia
na Slovensku sa zhoršuje,
biskupi
Slovenska
prijali
rozhodnutie Vlády SR a zaviedli
od 15.10.2020 opatrenia na
zníženie rizika nákazy.
2. Od 15.10. kňazi sv. omše slávia
súkromne, bez účasti veriacich,
za zatvorenými dverami kostola.
3. Omšové úmysly, ktoré ste si
nahlásili na dané dni, odslúžime
teda súkromne. O 9.00 hod.
môžete s nami vytvoriť puto
duchovnej jednoty.
4. Konkatedrála bude otvorená na
osobnú modlitbu denne od 8.00
hod. do 17.00 hod.
5. Farskú
kanceláriu
od
26.10.2020 až do odvolania
bude možné navštíviť len v
nevyhnutných
záležitostiach
(pohreb, krst, sobáš, úmysly
sv. omší) v pondelok, strredu
a v piatok v čase 16.00-17.30
hod. a v utorok a štvrtok v čase
10.00-11.30 hod. Krstné listy
a iné dokumenty si vyžiadajte
e-mailom, alebo telefonicky v
úradných hodinách.
6. Sviatosť zmierenia v tomto
čase sprísnených opatrení
nevysluhujeme.
7. Modlime sa spoločne za
všetkých chorých a za naše
farské spoločenstvo. Nech je
aj toto obdobie možnosťou
na naše duchovné budovanie
aj budovanie našich vzťahov,
špeciálne v modlitbách. Nech
vás Boh žehná (vaši kňazi).
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8. V dňoch 1.-8.11.2020 slávime
dušičkový týždeň. Aj v tomto
roku máte možnosť nahlásiť
úmysly sv. omší za vašich
zosnulých v kancelárii
farského úradu v tých časoch:
pondelok, streda a piatok
16.00-17.30 hod.; utorok
a štvrtok 10.00-11.30 hod.
V nedeľu 1.11. svätú omšu s
týmito úmyslami budú kňazi
slúžiť súkromne. Ako tu bude
od pondelka 2.11., budeme
vedieť podľa toho, kedy a aké
budú uvoľnenia opatrení.
9. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj totálny
výpadok príjmu z milodarov
a zvončeka, ktorý sa výlučne
používa na chod kostola a
farnosti, vás chceme poprosiť,
aby ste prispeli prevodom na
náš účet: Pán Boh zaplať za
ochotu. ČSOB SK02 7500
0000 0040 0800 8582.VÚB
SK12 0200 0000 0030 8266
5551.
Milodary: Na organ: rod.
Senderáková
1000€.
Na
konkatedrálu:
bohuznámy
10€, p. Balážová 30€. Vložené
na účet ČSOB: bohuznáma
osoba 60€, bohuznámy Bernard
20€, bohuznámy Bernard na
misie 10€, bohuznáma Zuzana
20€, bohuznáma Darina 100€,
bohuznámy Kamil 5€, bohuznáma
Martina 20€, bouhznáma Elena
50€, bohuznáma Iveta 10€,
bohuznámy Marek 10€. Vložené
na účet VÚB: bohuznámy Andrej
10€, bohuznáma Anna 10€,
bohuznáma Anna na misie 10€.

