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slove. Tento postup musí koordinátor
ustrážiť a moderovať tak, aby sa "nezvrhlo".
„Konať synodu znamená vydať sa
tou istou cestou ako Slovo, ktoré sa
stalo človekom: znamená to ísť v
jeho stopách, načúvajúc jeho Slovu
spolu so slovami druhých. Znamená
to s úžasom objavovať, že Duch Svätý
vanie ustavične prekvapujúcim spôsobom, aby nám vnukal nové cesty a
nové spôsoby vyjadrovania“.
Pripravil dekan
Modlitba za synodu

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si
náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri
nás, vstúp do našich sŕdc.

Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž
nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a
hriešni, spôsobili neporiadok. Nech
nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania, nech nie
sme zaujatí kvôli predsudkom a
falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote, aby sme nezišli
z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného
života.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš
vo všetkých časoch a na všetkých
miestach, v spoločenstve s Otcom i
Synom, na veky vekov. Amen.
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24. OKTÓBER 2021 DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

POZVANIE
NA
SYNODÁLNE STRETNUTIA
Aj naša farnosť, náš dekanát Prešov
– mesto, sa pridáva ku diecéznej fáze
synody. Vo štvrtok sme mali poradu
dekanov s týmto jediným bodom v
programe: Diecézna fáza synody.
Všetko teoretické si môžete nájsť na
webstránke www.synoda.sk. Ja sa
chcem zamerať na praktický priebeh
synody v našom meste, teda v našom
dekanáte, ale aj v našej farnosti. Preto:
1.
Pozývam
všetky
spoločenstvá v celom meste, aby sa
do práce na
synode zapojili: Maranathu, Neoka-techumenát, Oázu,
Faustinum, Hnutie rozvedených
kresťanov, Kluby dôchodcov, pedagógov, Spoločenstvo mladých.
Podobne aj iné spoločenstvá, ktoré
som tu nevymenoval.
2.
Poprosím
hlavných
koordinátorov týchto oficiálne známych spoločenstiev a hnutí, aby
ma kontaktovali. Povieme si, ako to
má prebiehať a ako sa majú robiť
výstupy zo sy-nodálneho stretnutia.
Pekne prosím, aby ste ma kontaktovali, rád každému venujem čas,
aby sme si to spolu prešli.
3.
Chceme
vytvoriť
jedno spoločenstvo, ktoré by bolo

zložené aj z veriacich iných cirkví,
hľadajúcich, neveriacich, ľudí na
okraji spoločnosti. Ak by sa našiel
niekto z vás laikov, ktorý by sa toho
ujal, budem sa veľmi tešiť. Prosím,
aby ma kontaktoval. Jeho úloha bude
spočívať v tom, že nájde v meste
takúto zmes ľudí, ktorá sa potom
stretne s kňazom a spolu s ním bude
preberať jednotlivé témy a urobia z
toho výstupy.
4.
Prosím aj
spoločenstvo,
ktoré sa na fare stretáva pri modlitbových raňajkách, aby sa tejto téme
synody tiež venovalo.
5.
Vrelo vyzývam, aby ste
si aj sami vytvorili synodálne
spoločenstvo (nezávisle na kňazovi)
a určili si svoj-ho koordinátora, ktorý
bude veci konzultovať so mnou a
dostane usmernenia a pokyny.
Riziko: Všetci sme pozvaní k dialógu, nie k nadávaniu a kritike, čo je
naším východniarskym i národným
športom. Je to veľké nebezpečenstvo,
ktorému je nutné sa vyhnúť. Ako?
Každé stretnutie nech začína modlitbou a vzývaním Ducha Svätého,
každý účastník by mal mať srdce otvorené pre hľadanie, nie pre útoky a
kritiku, a nakoniec, vždy sa opierajte
len a len o Božie slovo, nie o svoje
subjektívne názory, ktoré sú často
úplne v rozpore s tým, čo je v Božom
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej

Pondelok 30. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Jozef - 1. výročie
10:00 ZBP Mária s rod.
12:00 ZBP Andrea, Jozef, Belo
18:00 + Cyril
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej

Ut
26.10.

Utorok 30. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Rudolf - pohrebná
10:00 ZBP Mária s rod., Marta s rod.
12:00 + Ondrej, Ladislav, Gabriel, Andrej
18:00 ZBP Tadeáš, Tamara, Lukáš, Miloš, Táňa
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Františka, Karol

Str
27.10.

Streda 30. týždňa v
Cezročnom období

7:00 ZBP Oľga
10:00 + Bartolomej
12:00 ZBP sr. Beatrix
18:00 ZBP kňaz František
5:45 Za duše v očistci

Št
28.10.

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov
Sviatok
Adorácia 18.45 hod.

6:15 ZBP Mária - 80 rokov
7:00 ZBB Mária - 80 rokov
10:00 + Bartolomej
12:00 + Peter, Jozef, Margita, Alžbeta
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Žofia, Andrej, Mária

Pi
29.10.

Piatok 30. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Anna - pohrebná
10:00 ZBP Róbert
12:00 + Bartolomej
18:00 + Jozef

So
30.10.

Ne
31.10.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

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

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Bartolomej), 7.45, 10.00 (+ Michal, Anna),
11.30 (+ Pavlína, Alžbeta, Alexander), 13.30 (+ Anton), 15.00 (+ Simeon,
Albert, Mária, Pavol), 18.00 (ZBP Maximilián - 50 rokov), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Peter a Mária s rod. - 30 r. manželstva)

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 17:15 – 17:55 hod.

Po
25.10.

Oznamy

1. Dnešnú 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.
2. Od 25.10.2021 sú v konkatedrále
vyhradené nasledovné sv. omše
len pre zaočkovaných: pondelok
- piatok 12.00 hod., nedeľa 5.45,
7.45, 15.00 hod.
3. Od 25.10.2021 sú v konkatedrále
vyhradené následovné sv. omše
pre režim Základ: pondelok piatok 5.45, 6.15, 7.00, 10.00 a
18.00 hod., sobota 6.15, 7.00 a
nedeľa 6.30, 10.00, 11.30, 13.30
a 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 25.10.
- KSŠ sv. Mikuláša; utorok
26.10. - Kostolníci; streda 27.10.
- Miništranti; štvrtok 28.10. Rehoľné sestry; Piatok 29.10.
- Birmovanci - dospelí; sobota
30.10. - Prvoprijímajúce deti
(ostatné ZŠ); nedeľa 31.10. Hnutie Svetlo-Život.
6. Pred Dušičkami spovedáme v
Konkatedrále od pondelka do
piatka ráno v čase 5.45 - 6.55 a
večer 17.15 - 17.55 hod.; v sobotu
6.15-6.55 a 17.15-17.55 hod.
7. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18:00 hod.
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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.
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, v sakristii
a pred sv. omšami na cintoríne.
6. POĽSKÉ DNI
Pozývame vás na 6. poľské dni pod
názvom "Cześć, Prešov!". V našej
konkatedrále to bude tento program:
- Do 28.10.2021 vás pozývame na
výstavu Sv. Ján Pavol II. a Slovensko.
- Vo štvrtok 28.10.2021 o 19.00
hod. vás pozývame na koncert pri
príležitosti ukončenia výstavy Sv.
Ján Pavol II. a Slovensko: prof.
Eva Blahová (umelecké vedenie a
dramaturgia), Kamila Dutkowska
(soprán), Miriam Brandisová (soprán),
František Beer (organ).

