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PÔST ZA ODVRÁTENIE KORONAVÍRUSU
Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst
za odvrátenie pandémie koronavírusu.
Zároveň veriacich pozývajú modliť sa
pravidelne "Modlitbu za Slovensko".
"Od 30.10. až do 18.12.2020, teda na
osem po sebe nasledujúcich piatkov,
biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku
cirkev na Slovensku prísny pôst za
odvrátenie pandémie. Veriaci medzi
18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich
piatkov postia takým spôsobom, ako
sa zvykneme postiť na Veľký piatok.
To znamená, nech sa zdržia mäsitých
pokrmov a nech sa najedia dosýta len
raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát
požiť menší pokrm," uviedol predseda
KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o
ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu
a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu
využiť aj tí, pre ktorých zdravie by
bolo neprimerané zachovávať prísny
pôst. V týchto časoch, keď naši bratia
a sestry žijúci na okraji spoločnosti
majú ešte menšie možnosti zaobstarať
si to, čo potrebujú pre život, nech
teda veriaci neváhajú konať viacej
skutkov kresťanskej lásky, najmä
poskytovať almužnu núdznym. Berme
to ako kresťanskú povinnosť, aby
najchudobnejší nezostali bez pomoci!
Slovenskí biskupi tiež povolávajú
modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko, a šíriť ju medzi všetkými veriacimi," uviedol predseda KBS.
Zaroveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je
dobrovoľný. Ale pre každého z nás
platí povinnosť, aby sme sa neprevinili
nielen myšlienkami, slovami, skut-
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kami ale aj zanedbávaním dobrého,
a tak každý, komu je to len trochu
možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí
a tak vytvoríme kajúce duchovné
spoločenstvo".
MODLITBA ZA SLOVENSKO
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn
nás uistil, že ak ťa budeme o niečo
spoločne prosiť v jeho mene, splníš
našu žiadosť. Obraciame sa na teba
v našej núdzi a utrpení, spôsobenými
pandémiou a prosíme ťa o záchranu
tela i duše chorých, o múdrosť, silu a
lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa
cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a
spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom
stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V
srdciach mnohých vyhasla láska k tebe
i k blížnemu, stali sme sa sebeckými,
bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou. Vlej do
našich otupených a zaslepených sŕdc
jas pravdy a lásky tvojho Ducha;
daj nám poznať v čom sa nám treba
zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k
tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na
príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni
pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme
aj v príhovor našich vierozvestcov,
svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich
pokračovateľa z nášho ľudu, svätého
Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a
ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej
dobe. O to všetko ťa prosíme skrze
tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje
na veky vekov. Amen.
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SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 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.
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 8.11., môžu byť presunuté
na ďalšie dni, až do konca novembra.
Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne
vybrať a nemusia súvisle nasledovať
za sebou.
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 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.

alebo vešpery z Liturgie hodín za
zosnulých, svätý ruženec, korunka
Božieho milosrdenstva alebo iné
modlitby za zosnulých, 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.
ZOMREL
SPIŠSKÝ
DIECÉZNY
BISKUP
MONS.
ŠTEFAN SEČKA
V nemocnici v Levoči v stredu 28.10.
zomrel spišský diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka. Jeho biskupským
heslom bolo “Crux Christi perficiat
nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).
Do nemocnice ho prijali cez víkend
so zdravotnými problémami, ktoré ho
trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu
srdca a bol diabetik. Zomrel na
následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo
spojené s ochorením COVID-19.
Pohreb zosnulého biskupa Mons.
Štefana Sečku bude v utorok 3.11.2020
na Spišskej Kapitule. O 10.00 hod.
bude pohrebná svätá omša v Katedrále
svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne
na Kapitule. Prenos pohrebných obradov bude zabezpečený prostredníctvom TV LUX a Rádia Lumen.
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Úmysly sv. omší

+ Juraj, Mária
+ z rod. Petruškovej, Sedlákovej a Grusovej
+ František
+ Františka, Peter
+ Magdaléna
+ Mikuláš
+ Cyril
Za duše v očistci

Ut
3.11.

Utorok 31. týždňa v Cezročnom + Jozef
období
+ Jozef
Združený úmysel za
+ Ladislav
zosnulých

+ Anna, Štefan

Str
4.11.

Št
5.11.

Pi
6.11.

So
7.11.

Sv. Karola Boromejského
spomienka
Združený úmysel za
zosnulých
Štvrtok 31. týždňa v
Cezročnom období
Združený úmysel za
zosnulých
Piatok 31. týždňa v
Cezročnom období
Združený úmysel za
zosnulých
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Združený úmysel za
zosnulých

+ Ervín, Karol, Katarína, Vojtech
+ Imrich, Zuzana
+ Imrich
+ Karol, Kamila
+ Anna, Štefan, Irena, Ľudmila, Ladislav
+ Elena - pohrebná
ZBP s. Maristella
+ Imrich, Félix, Anton, Emília, Helena, Ján
+ Anna, Imrich, Júlia
+ Michal, Anna, Michal, Mária, Michal, Barbora

+ Alžbeta, František
ZBP Agáta
ZBP Marek - 30 rokov
+ Rudolf, Ľubomír
ZBP Ružencové bratstvo
+ Pavol, Anna, Pavol, František, Františka,
Miroslav

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A
Ne
8.11.

ZBP Vladimnír, Margita, Mária
ZBP Dávid, Mária, Martin
Združený úmysel za zosnulých
+ Magdaléna
+ Irena, František, Bernardína, Andrea
+ Albert, Pavol, Jozef, Anna
+ Gejza

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.

Po
2.11.

Spomienka na všetkých
verných zosnulých
Združený úmysel za
zosnulých

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. 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).
7. 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,
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streda a piatok 16.00-17.30
hod.; utorok a štvrtok 10.0011.30 hod.
8. 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.
9. Tieto sv. omše za zosnulých
budeme slúžiť od 1.11. do
8.11.2020 o 9.00 hod.
10. V NEDEĽU 1.11., V
PONDELOK 2.11. A V
NEDEĽU 8.11.2020 SV.
OMŠE S ÚMYSLAMI ZA
ZOSNULÝCH BUDETE
MÔCŤ
SLEDOVAŤ
O
9.00
HOD.
AJ
PROSTREDNÍCTVOM
PRIAMEHO PRENOSU
NA NAŠEJ WEBOVEJ
STRÁNKE.
11. V nedeľu 1.11. o 10.00 a 18.30
hod., v stredu 4.11. o 7.00 hod.
a v nedeľu 8.11. o 10.00 hod.
budeme z našej konkatedrály
sláviť sv. omše do TV LUX.
12. 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.

