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32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU A

USMERNENIA PLATNÉ OD 2.11.

Na základe Uznesenia Vlády SR a
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je od 2.11.2020
opäť možné sláviť verejné bohoslužby
pre tých, ktorí sa vedia preukázať:
a) potvrdením o negatívnom výsledku
RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo
počas trvania zákazu vychádzania).
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym
výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie
COVID-19 vykonaným od 29. októbra
2020 do 1. novembra 2020 subjektom
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
Verejné bohoslužby budú však stále ako
hromadné podujatia limitované počtom
6 účastníkov. Na sv. omši sú prítomní
iba členovia rodiny, na úmysel ktorej
sa bohoslužba slávi.

Adopcia organových píšťal pokračuje
Drahí bratia a sestry, stále máte možnosť zapojiť sa do kampane
„Adoptuj si organovú píšťalu“ a pomôcť tak pri rekonštrukcii
Svätomikulášskeho organa. Viac informácií získate u pána
dekana, na ekonomickom oddelení našej farnosti alebo na
stránke www.presovskagotika.sk. Ďakujeme.

Rešpektujme:
1. V prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky
akútneho respiračného ochorenia,
treba telefonicky kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk.

ročník: XX.

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 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. Slovenskí biskupi tiež povolávajú
modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko," uviedol predseda KBS.
Zaroveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je
dobrovoľný. Každý, komu je to len
trochu možné, aby nezanedbal to, čo
je dobré, nech sa nasledujúce piatky
postí a tak vytvoríme kajúce duchovné
spoločenstvo".
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Po
9.11.

Výročie posviacky Lateránskej
baziliky
sviatok

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Juraj, Veronika (úmysel z 10.00)
12:00 + Anton, Helena
18:00 + Simeon, Albert, Mária, Pavol
5:45 ZBP Martin

Ut
10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a
7:00 + Milan, Mária (úmysel z 10.00)
učiteľa Cirkvi
12:00 + Viliam, Elena, Eugen
spomienka
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 + Peter

Str
11.11.

Sv. Martina z Tours
spomienka

7:00 ZBP Martin (úmysel z 10.00)
12:00 ZBP kňaz Martin
18:00 + kňaz Martin

Št
12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a
mučeníka
spomienka

5:45 + František, Mária
7:00 ZBP kňazi farnosti (úmysel z 10.00)
12:00 ZBP Anežka - 80 rokov
18:00 + Imrich
5:45 + Ján, Zlatica

Pi
13.11.

Piatok 32. týždňa v Cezročnom
období

7:00 ZBP Bartolomej s rod. (úmysel z
10.00)
12:00 + Ivana
18:00 + Ladislav, Anna

So
14.11.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 Za obrátenie sestry Ľudmily
7:00 + Ľudmila - 1. výročie
18:00 + Ján

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK A

Ne
15.11.

Infolist

7.45 + z rod. Kozákovej a Cehelníkovej, Jozef (úmysel z 5.45)
ZBP Dávid, Mária, Martin (úmysel z 6.30)
10.00 + Alžbeta, Margita
za + z rodiny Margity (úmysel zo Surdoku)
11.00 + Ján, Magdaléna, Valent, Cecília (úmysel z 11.30)
15.00 + Anton, Helena, Anna
Za obrátenie rod. Bednárovej (úmysel z 13.30)
18.00 + Stanislav, Žofia

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.: 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 6:10 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Sv. omše v konkatedrále od
9.11.2020 sú slávené takto:
Pondelok-piatok: 5.45 (4 osoby),
7.00 (4 o. /10.00/), 12.00 (4 o.),
18.00 hod. (4 o.). Sobota: 5.45
(4 o.), 7.00 (4 o.), 18.00 hod. (4
o.). Nedeľa: 7.45 (2 o./5.45/ + 2
o. /6.30/), 10.00 (4 o.), 11.00 (4 o.
/11.30/), 15.00 (2 o./13.30/ + 2 o.
/15.00/), 18.00 hod. (4 o.).
2. Úmysly sv. omší, ktoré ste dávali
cez týždeň na 10.00 hod. budú
slávené o 7.00 hod.
3. Úmysly sv. omší, ktoré ste dávali v
nedeľu na 5.45 a 6.30 hod. budú
slávené o 7.45 hod. Teda na sv.
omšu o 7.45 hod. môžu prísť 2
členovia rodiny z úmyslu o 5.45 a
2 členovia rodiny z úmyslu o 6.30.
4. Úmysly sv. omší, ktoré ste dávali
v nedeľu na 11.30 hod. budú
slávené o 11.00 hod. Teda na sv.
omšu o 11.00 hod. môžu prísť 4
členovia rodiny z úmyslu o 11.30.
5. Úmysly sv. omší, ktoré ste dávali
v nedeľu na 13.30 hod. budú
slávené o 15.00 hod. Teda na sv.
omšu o 15.00 hod. môžu prísť 2
členovia rodiny z úmyslu o 13.30
hod. a 2 členovia rodiny z úmyslu
o 15.00 hod.
6. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
v spovedniciach v časoch 6.106.55 hod. a 17.30-17.55 hod.
Prosíme, rešpektujte pokyny
kostolníkov. Dodržujte odstupy
medzi sebou. Počet prítomných
nesmie prekročiť jednu osobu
na 15 m2 plochy chrámu. Ak
bude v jednom momente veľa
prítomných, kostol sa zatvorí.
7. Konkatedrála bude otvorená na
osobnú modlitbu denne od 8.00
hod. do 17.00 hod.
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8. Ohľadom krstov, sobášov a
pohrebov zostáva v platnosti
to, čo doteraz (pre najbližších
príbuzných, s limitom jedna
osoba na 15m2 chrámu v interiéri
a 2m rozostupy v exteriéri).
9. Sv. omše pre birmovancov budú
vysielané piatkami o 18.00 hod.
cez našu internetovú stránku.
10. Sv. omše pre deti budú vysielané
nedeľami o 11.00 hod. cez našu
internetovú stránku.
11. Farskú
kanceláriu
od
9.11.2020 bude možné navštíviť
v nevyhnutných záležitostiach
(pohreb, krst, sobáš, úmysly
sv. omší) v klasických časoch:
v pondelok a v stredu v časoch
10.00-11.30, 16.00-17.30 hod.,
v utorok a štvrtok v čase 16.0017.30 hod. a v piatok v časoch
10.00-11.30,
16.00-17.30
hod. Krstné listy a dokumenty
si vyžiadajte telefonicky v
úradných hodinách.
12. 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).
13. 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.

