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10. OKTÓBER 2021

ročník: XXI.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

SEDEM SLOV NA KRÍŽI
Tajomstvo našej viery (Veľkonočná vigília)

Vo výpočte darov treba ešte
ďakovať za krst – vstupnú bránu ku
ostatným sviatostiam, skrze ktorý
sa stávame účastnými Božieho
života. Za chvíľu obnovíme krstné sľuby – berme ich so všetkou
vážnosťou, ako aj slová o zrieknutí
sa toho, aby sme nepatrili moci zla,
ale jedine Ježišovi. Nuž a ďakujeme
za dar zmierenia – nás Otcovi skrze
Krista a to v dare sviatosti zmierenia. Nikdy ju nepodceňujme ani o
nej nešpekulujme – je to liek milujúceho a milosrdného Otca svojim
deťom na odpúšťanie hriechov.
Inak nikdy nepochopíme jej hĺbku
a oslobodzujúcu moc pre srdce
človeka.
Počuli sme vo štvrtkovej kázni o.
Michala upravený slogan „Ži na
MAX“ na slová „Miluj na MAX“.
V túto veľkonočnú noc, plnej tajomstiev a darov a nekonečnej lásky
Boha k nám, sa mi žiada doplniť ho
o slová „Uver na MAX“. Spolu s
apoštolmi, ženami, ustráchanými
učeníkmi, ktorý Ježišovu správu o
vzkriesení šírili vo svojej dobe si
musíme uvedomiť, že museli ozaj
uveriť na MAX, aby pomaly prijali
a nechali do svojich sŕdc preniknúť

a potom aj žiť, že Kristus je naozaj vzkriesený. Séria osobných
zjavení Ježiša a jeho zázrakov po
zmŕtvychvstaní ich v tom len utvrdzovala. Aj my tak musíme urobiť.
Mať lásku a vďaku Ježišovi za spomenuté dary týchto dní. A nechať
sa prenikať veľkonočnou vierou na
MAX, aby sme tiež prijali a pochopili hĺbku týchto tajomstiev a prijali Ježiša do našich životov, rodín,
detí, mladých i starších, lekárov i
chorých, inžinierov i vedcov, národa i sveta a kráčali s Ním k nášmu
osobnému vzkrieseniu vnútra, srdca
a raz života večného. Zakončím pár
slovami o. Jozefa Jaraba, ktorý vo
veľkonočnom prianí nám, svojim
priateľom, píše toto: „Pamätajme
navzájom na seba v novej dávke
nádeje, sily i svetla, ktoré nám
prináša cez tajomstvá Pánovho
života i táto Veľká noc. Nech jej
silou je náš život ako taký, aký si
ho od Pána Boha navzájom žičíme:
pokojnejší a plnohodnotný!“ Celkom na záver volajme s našimi
východnými bratmi to krásne
„Christos voskrese!“ s odpoveďou
úprimného veľkonočného srdca:
„Voistinu voskrese“! Požehnanú
Veľkú noc všetkým! Amen.
Pripravil o. Martin Šimko, kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1. Od 20.9.2021 sú v konkatedrále
vyhradené nasledovné sv. omše
len pre zaočkovaných: pondelok
- piatok 12.00 hod., nedeľa 5.45,
7.45, 15.00 hod.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Helena, Ján, Mária

Sv. Jána XXIII., pápeža
Ľubovoľná spomienka

7:00 + Margita - pohrebná
10:00 + Gabriela
12:00 + Pavol
18:00 + Imrich
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Štefan

Ut
12.10.

Utorok 28. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Rudolf - pohrebná
10:00 ZBP Dávid, Mária, Martin
12:00 ZBP Marta, Jaroslav - 25. výr. sobáša
18:00 ZBP Monika, Sofia, Martin, Mária,
Tereza, Branislav
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Irena

Str
13.10.

Streda 28. týždňa v
Cezročnom období

7:00 ZBP Natália
10:00 ZBP Anna
12:00 Za duše v očistci
18:00 + Anton
5:45 Za duše v očistci

Št
14.10.

Štvrtok 28. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia 18.45 hod.

6:15 ZBP Ľubomír
7:00 + Ľudmila - pohrebná
10:00 ZBP Iveta
12:00 + Slávka
18:00 + František, Ondrej, Ján, Anna
5:45 Za duše v očistci

Pi
15.10.

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily),
panny a učiteľky Cirkvi
Spomienka

6:15 ZBP Mária
7:00
10:00 ZBP Beáta (60 rokov) s rod.
12:00 + Jozef
18:00 + Anna,Anton

So
16.10.

Ne
17.10.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Gabriela - pohrebná
18:00 + Mária

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Terézia, Štefan, Vojtech, Anna, Martin),
7.45, 10.00 (ZBP Mária), 11.30 (ZBP Iveta), 13.30 (ZBP Katarína, Štefan s
rodinou), 15.00 (+ Anna, Juraj), 18.00 (ZBP Dávid, Mária, Martin), Surdok
9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Juraj)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
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 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
11.10.

Oznamy

2. Od pondelka 20.9.2021 sú
v
konkatedrále
vyhradené
následovné sv. omše pre režim
Základ: pondelok - piatok 7.00
a 18.00 hod., sobota 7.00 hod. a
nedeľa 6.30 a 13.30 hod.
3. Sv. omše v režime OTP sú
nasledovne: pondelok - piatok
5.45, 6.15, 10.00 hod., sobota
5.45 a 18.00 hod., nedeľa 10.00,
11.30, 18.00 hod.
4. Pri každej sv. omši je povinný
zoznam účastníkov. Prosíme
vás, doma si vypíšte papierik s
vašimi údajmi (meno, priezvisko,
telefónny kontakt). Pri vstupe
do konkatedrály budú pripravené
krabice, kam tieto papieriky
môžete vhodiť.
5. V mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Pondelok 11.10.
- Birmovanci - pondelková
skupinka; utorok 12.10. Rehoľné sestry; streda 13.10.
- Lektori; štvrtok 14.10. Kresťanskí dôchodcovia; Piatok
15.10. - Birmovanci - skupinka
kaplána
Michala
(17.00);
sobota 16.10. - Prvoprijímajúce
deti (ZŠ ČSA); nedeľa 17.10. Neokatechumenát. Pre zvyšné
dni v mesiaci október si všimnite
rozpis na výveskách.
6. O.z. Prešovská gotika vás
pozýva na 5. ročník festivalu
Svätomikulášsky organ 10.10.2021
v Konkatedrále o 19.00 hod. a
15.10.2021 v Konkatedrále o
18.45 hod.

strana 3

7. V stredu 13.10.2021 o 15.00 hod.
vás pozývame do konkatedrály
na otvorenie výstavy "Sv. Ján
Pavol II. a Slovensko".
8. V stredu 13.10.2021 sa o 16.30
hod. uskutoční na Prešovskej
kalvárii Celomestské večeradlo
modlitby s Pannou Máriou, na
ktoré vás srdečne pozývame.
9. Prvé stretnutie a katechéza pre
rodičov a prvoprijímajúce deti
bude vo štvrtok 14.10.2021 o
17.30 hod. Zraz bude na chodbe
farského úradu, Hlavná 81,
Prešov.
10. V nedeľu 17.10.2021 vás
pozývame na spievané vešpery do
konkatedrály so začiatkom cca o
16.00 hod.
11. Miestna
skupina
Spolku
Svätého Vojtecha v Prešove
oznamuje svojim členom, že
kalendáre a podielové knihy
sa budú vydávať v predajni
SSV, Hlavná 80, od 11.10. do
30.11.2021 od 9.00 do 12.00 a
od 14.00 do 16.00 hod.
Dušičkový týždeň
V dňoch 1. - 8. novembra 2021
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:
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00 hod.
V Kaplnke sv. kríža (na cintoríne)
budú sv. omše slávené v čase od 1.
do 8. novembra o 16.00 hod.
Úmysly môžete nahlasovať v
kancelárii farského úradu a pred
samotnými sv. omšami na cintoríne.

