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očakávania ľudí. Stredom Cirkvi nie
je ona sama! Ponorme sa radšej do
skutočného života ľudí.“ (z príhovoru
v Bratislave). A presne toto sa mi od
Cirkvi v mojom živote dostalo. Ona
sa ponárala do môjho života, kráčala
so mnou v každej etape. Viedla ma,
usmerňovala, vychovávala, pomáhala
mi. Dala mi radu, keď som si nevedela pomôcť s výberom povolania, povzbudenie, keď ma trápila
nezamestnanosť, finančnú podporu v
čase mojej najväčšej tiesne, ba dokonca prácu: najprv vo Veľkom Šariši a
teraz v Čechách. V koľkých kňazoch a
rehoľných sestrách sa mi dostalo nesmiernych dobier! A kde by som bola
dnes, nebyť ich!
Aj v živote pápeža Františka vidím
takúto osobnú, do jeho srdca navždy
zapísanú pozitívnu skúsenosť s
Cirkvou. Dáva nám do nej nahliadnuť
cez mnohé svoje príhovory, keď si v
nich spomína na láskavých kňazov, pokorných rehoľníkov, obetavé rehoľné
sestričky, predstavených..., ktorí vstúpili do jeho života a tak ho ovplyvnili a
v dobrom raz navždy poznačili. Pápež
František, aj keď mnohé nedostatky
Cirkvi verejne pranieruje, predsa len
miluje Cirkev, lebo veľa dobier od nej
dostal. A nezabúda...
Prajem si, a modlím sa, aby sa
všetkých nás, no najmä mladých
ľudí, Cirkev „osudovo“ dotkla. Aby,
cítiac vďačnosť, nebol dôvod (iba)
na kritiku. Jednostranný pohľad (na
čokoľvek), je totiž nepravdivý. Škodí
všetkým nám. Ani pápež František nás
neprišiel iba napomínať. Za koľké ...
je nám vďačný, za koľké nás pochválil... Že Slovensko je jedna báseň?
Zaiste i vďaka Cirkvi, skropenej krvou
mučeníkov (tých v komunizme i tých,
dnes sa boriacich s nenávistníkmi).
Pripravila Ivana Krajčíková
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Misijná nedeľa – 24. októbra 2021
Vo všetkých kostoloch na Slovensku
sa bude sláviť Misijná nedeľa 24.
októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme.
Cirkev je celosvetové spoločenstvo.
Misijnú nedeľu slávia farnosti
celého sveta, aj tie najchudobnejšie.
Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete.
„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom,
čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) To
je motto tohtoročnej Misijnej nedele,
ktorá pozýva všetkých kresťanov, aby
sa navzájom učili vzájomne zdieľať
bohatstvo viery. Na Slovensku sa
tento rok upriamujeme na Keňu, kde
kresťania hovoria: „Sme jedna Božia
rodina“. Na celom svete je celkovo
2500 diecéz, z ktorých sa viac ako
1100 nachádza v najchudobnejších
častiach sveta. Každý rok vznikne 10
nových diecéz a 10 nových kňazských
seminárov v misijných krajinách. Viac
ako miliarda katolíkov sa na Misijnú
nedeľu zapája do podpory chudobných.
Pápež František zdôrazňuje, že je
dôležité, aby misionári stáli pri
ľuďoch, ktorým hlásajú evanjelium.
„Ak misionár pomáha kopať studňu,
pretože ju potrebujú tí, ktorých
krstí a ktorým káže evanjelium, ako
možno povedať, že takýto skutok je
oddelený od ohlasovania?“ pýta sa.
Modlime sa za misionárov a za našich
bratov a sestry v Keni a na celom svete. Ak sa rozhodnete pomôcť finančne,
môžete tak urobiť vo vašom kostole na
Misijnú nedeľu 24. októbra. Misia sa
začína u vás, u mňa. Tu a teraz. Nie len
tým že sme štedrí, ale začína skôr -tým,
že sme šťastní, lebo sme kresťania. Viera v Boha nás robí účastnými života
v Božom kráľovstve už na tejto zemi.
Spracované podľa www.misijnediela.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

ročník: XXI.

17. OKTÓBER 2021 DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

„CIRKEV JE KVASOM, Z
KTORÉHO SA VYTVÁRA
KRÁĽOVSTVO LÁSKY A
POKOJA V CESTE SVETA.“
(Z príhovoru pápeža Františka v
Bratislave)
Bol večer, 5. júl, umývala som riad
a zo záznamu počúvala vysielanie z
Vatikánu. Zrázu Sv. Otec povedal:
„Mám radosť oznámiť, že od 12. do
15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem na Slovensko na pastoračnú
návštevu.” Bol to pre mňa moment
veľkého prekvapenia, ktorý postupne
prechádzal do vnútorného nadšenia.
Začali sa mi v hlave vynárať spomienky na 2. júl 1995, eufóriu, pocity radosti..., ktoré sme vtedy ako 17
ročné tínedžerky so sestrou zažívali.
Že by sa to mohlo v mojom živote
„zopakovať“? V ten večer som sa už
nemohla na nič sústrediť. Dovolenkový plán mi šrotoval v hlave na plné
obrátky do neskorej noci...
14. 9. som so sestrou vítala Sv. Otca
Františka takmer na meter presne od
miesta ako pred 26 rokmi. Nemohla som tomu uveriť. Moje vnútorné rozpoloženie však bolo iné.
Predovšetkým som jasne vnímala za
sebou 26 ročnú životnú skúsenosť. Už
nie som už nadšený euforický „pubertiak“ tešiaci sa z pádu komunizmu a
náboženskej slobody, ktorého významnou súčasťou bol sv. Ján Pavol II. V

90. r. 20. stor. som intenzívne prežívala
prvú „Ad limina“ v r. 1998, ktorej
som sa v Ríme zúčastnila, pretože
sme si so sestrou vzájomne dali takýto
darček k 20. narodeninám; jubilejný r.
2000 a najmä nezabudnuteľné SDM,
keď som tri týždne slúžila v Ríme
ako dobrovoľníčka. A všade tam bol
s nami (so mnou) sv. Ján Pavol II. Žili
sme tie roky a udalosti doslova „zamilovaní do Cirkvi“ (náboženského
života vôbec). Nijakú inú záľubu sme
ani nemali.
„Ako sa len zmenila politicko-cirkevná klíma, spoločenská nálada“,
uvažujem cestou na stretnutie.
Keby som sa tomu nebránila a nemala za sebou intenzívnu pozitívnu
skúsenosť s Cirkvou 90-tych rokov,
kto vie? Možno ani ja by som sa
dnes neubránila a nechala sa unášať
prúdom všadeprítomnej nenávistnej
kritiky Cirkvi, ktorá v posledných
rokoch tak veľmi zosilnela. Lenže
moja skúsenosť s Cirkvou je iná a
tak patrím medzi tú (chcem veriť, že
snáď nie menšinu), ktorá na Cirkev a
našich katolíckych biskupov neútočí,
ale naopak, Cirkev bráni, obhajuje a
je jej vďačná. Áno, aj pápež František
ma učí milovať Cirkev: „Aká krásna
je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje
od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo
vnútri – nezabudnime na to: zdieľať,
kráčať spolu, prijímať otázky a

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
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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 + Bartolomej

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok

7:00 + Eva - pohrebná
10:00 + Ferdinand, Helena
12:00 + Magdaléna, Jozef, Marián
18:00 + Helena
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej

Ut
19.10.

Utorok 29. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Helena - pohrebná
10:00 + František, Margita
12:00 + Anton
18:00 ZBP Jozef s rod.
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej

Str
20.10.

Streda 29. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Cyril - 1. výročie
10:00 + Juraj
12:00 + Ladislav
18:00 + Emília, + z rod. Krišovej
5:45 Za duše v očistci

Št
21.10.

Štvrtok 29. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia 18.45 hod.

6:15 + Bartolomej
7:00
10:00 ZBP Mikuláš - 40 rokov
12:00 + Jolana, Paulína, Mária, Adriána
18:00 + Veronika, Vincent, Štefan
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej

Pi
22.10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža
Ľubovoľná spomienka

7:00
10:00 ZBP Oliver - 18 rokov
12:00 ZBP Marta
18:00 ZBP Pavol, Mária - 55 r. manželstva

So
23.10.

Ne
24.10.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Bartolomej
18:00 + Zuzana

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B" MISIJNÁ NEDEĽA

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Bartolomej), 7.45, 10.00 (ZBP Beáta - 70 r.),
11.30 (+ Jozef), 13.30 (+ Mária), 15.00 (+ Viera), 18.00 (+ Jozef), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Marta s rod.)

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
18.10.

Oznamy

2. Od 20.9.2021 sú v konkatedrále
vyhradené následovné sv. omše
pre režim Základ: pondelok piatok 7.00 a 18.00 hod., sobota
7.00 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 18.10. Milión detí sa modlí ruženec;
utorok 19.10. - Rodiny; streda
20.10. - Mimoriadni rozdávatelia;
štvrtok 21.10. - Gymnázium
sv. Moniky; Piatok 22.10. Birmovanci - skupinka kaplána
Michala (19.00); sobota 23.10.
- Prvoprijímajúce deti (KSŠ
sv. Mikuláša); nedeľa 24.10. Ružencové bratstvo. Pre zvyšné
dni v mesiaci október si všimnite
rozpis na výveskách.
6. Budúcu nedeľu 24.10.2021 je
Svetový deň misií – Misijná
nedeľa. Po sv. omšiach bude
zbierka na misie. Bude venovaná
farnostiam v Keni, postihnutým
chudobou a suchom. Za vaše
milodary Pán Boh zaplať.
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7. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále. Na týchto sv.
omšiach budú tématické kázne.
Srdečne pozývame mládež, birmovancov a všetkých veriacich.
8. Srdečne Vás pozývame na
tématické detské sväté omše
pre všetky deti, nielen pre
prvoprijímajúce,
v
našej
konkatedrále každú nedeľu o
11.30 hod. Tešíme sa na vás.
9. 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. v
čase otváracích hodín.
10. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na stretnutie v
utorok 19.10.2021 v Katolíckom
kruhu. Téma: S Máriou a Jozefom
na ceste za Ježišom. Stretnutie
vedie Alan Ján Dely,OP.
11. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom ponúka duchovnú
obnovu
pre
rozvedených
a pre manželov v kríze v
Bardejovských
Kúpeľoch
26.11.–28.11.2021. Prihlasovať
sa môžete na t.č. 0905 288 845.
Dušičkový týždeň
V dňoch 1. - 8. novembra 2021
budeme sláviť dušičkový týždeň.
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.

