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Infolist

máme zadefinované to, ako sa máme
chrániť pred chorobami a nebyť fatalistami vo viere. Tak vyberáme z
Biblie to, čo len nám v tejto dobe
pasuje, odmietame blízky i vzdialený
kontext daného textu.
Ach, Pane, kde sme to došli?
Ach, Pane, čo všetko sa musí ešte
stať, aby sme konečne išli do pokory
a tak našli pravdu?
Ach, Pane!
Pripravil dekan
Odpustky pre duše zosnulých v
očistci

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.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na
všetkých zosnulých (2.11.) nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a
pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče
náš) a urobí vyznanie viery (Verím v
Boha), môže získať úplné odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci.

Veď nás k jednote, aby sme nezišli
z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného
života.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa
žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď
(krátko predtým alebo potom), sv.
prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
a modlitba na úmysel Svätého Otca
(stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva).
Ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj
k všednému. Tieto odpustky možno
získať od poludnia predchádzajúceho
dňa, až do polnoci určeného dňa.

Témy synody
1. Spoločníci na ceste
2. Počúvanie
3. Vyjadrenie názoru
4. Slávenie
5. Zdieľanie zodpovednosti za našu
spoločnú misiu
6. Dialóg v Cirkvi a spoločnosti
7. Ekumenizmus
8. Autorita a spoluúčasť
9. Rozlišovanie a rozhodovanie
10. Formovanie v synodalite

Veriaci, ktorý nábožne navštívi
cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí
za zosnulých, môže získať odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci, raz denne od 1. novembra
do 8. novembra. Treba splniť aj
ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď
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však stačí na všetky odpustky.

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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TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

ACH, PANE, KDE SME TO
DOŠLI?
Sme antivaxermi, sme provaxermi,
sme proti rúškam, sme za rúška.
Veríme, že covid existuje, neveríme,
že existuje.
Ach, Pane, kde sme to došli?
Útočíme na tých, ktorí dávajú vakcíny, ideme ich biť, lekári sa boja;
na druhej strane dávame pokuty
tým, ktorí sa nechcú dať zaočkovať,
či nechcú nosiť rúška. Štamgasti
v krčmách vedia toho viac, ako
špičkoví vedci na univerzitách, či v
laboratóriách.
Ach, Pane, kde sme to došli?
Sedíme ticho v lavici, máme rúška
na tvári a vedľa nás sedí iný, ten ho
nemá. V duchu sme nespokojní, veď
ohrozuje môj život a porušuje predpisy. Ale nič mu nepovieme.
Sedíme ticho v lavici, nemáme rúško
a na tých, ktorí ho majú, pozeráme s
pohŕdaním: „Nemajú vieru, veď v
kostole sa nemôžeme nakaziť, Pán to
nedovolí.“
Ach, Pane, kde sme to došli?
Čítame, že 90 percent lekárov je za
vakcínu, ale že 10 percent je proti
vakcíne. Vyberáme si to, čo nám o-

sobne „pasuje“.
Stali sme sa „mesiášmi“, vhadzujeme
do schránky odkazy pápežovi, biskupom a odkazujeme im: „Ste satani,
lebo ste sa dali zaočkovať.“
Ach, Pane, kde sme to došli?
Vytvorili sme si vlastný svet, vlastné
pohľady, často sa opierame o vystrihnuté citáty z Biblie a hovoríme, že
Ježiš išiel medzi malomocných a sme
presvedčení, že je to tak, pritom sme
len povrchní.
Klameme samých seba, lebo pravda
je taká, že on ich len stretol, pravda
je taká, že nie je ani jedna zmienka
o tom, že išiel priamo do osád, kde
chorých bolo veľa. Stretol ich desiatich pri ceste a nepovedal im:
„Nezvoňte na zvonček, lebo je to
blbý predpis.“ Nezrušil príkaz o
ochrane pred malomocenstvom,
predpis hovoriaci o tom, aby sa iní
nenakazili.
Ach, Pane, kde sme to došli?
Klameme sami seba, lebo nechceme
vidieť všetko, čo sa píše o nákazlivých
chorobách v Biblii, a nechceme
vidieť to, že Ježiš nezrušil ani jedno
nariadenie, ktoré bolo zavedené na
ochranu pred nákazou. Zabudli sme
na to, že v Biblii, v časoch Mojžiša,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
1.11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Všetkých svätých
Slávnosť
Konkatedrála 7.45 hod. Združený úmysel
Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Cintorín 16.00, Kalvária 16.30

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:30 + Mária, Juraj, Ján
10:00 + Jozef, Zuzana, Juraj
11:30 + Mária, Helena, Štefan, Václav, Ivan
13:30 + Miroslav, Terézia, Jozef, Andrej
15:00 + Zuzana, František
18:00 + Jana

Ut
2.11.

Spomienka na všetkých
zosnulých veriacich
Konkatedrála 9.00 hod. Združený úmysel
Cintorín 16.00, Kalvária 16.30,
Surdok 17.00, Cemjata 17.00

5:45 Za duše v očistci
6:15

+ rod. Šitarová, Barteková, Vrábľová, Kasinová

7:00 + Bartolomej
10:00 + Mikuláš
12:00 + Andrej, Mária, Ján, Matej, Veronika
16:00 + rod. Petrušková, Sedlaková, Grusová
18:00 + Cyril
5:45 Za duše v očistci

Str
3.11.

Streda 31. týždňa v
Cezročnom období
Cintorín 16.00 hod.

6:15 + Bartolomej
7:00 + Mária - pohrebná
10:00 + Mária, Andrej, Ján, Dorota, Andrej
12:00 + Marián, Pavlína, Bartolomej
18:00 + Jozef - pohrebná

Št
4.11.

Pi
5.11.

So
6.11.

Ne
7.11.

Sv. Karola Boromejského,
biskupa
Spomenka
Cintorín 16.00 hod.
Adorácia 18.45 hod.
Piatok 31. týždňa v
Cezročnom období
Cintorín 16.00 hod.
Cemjata 17.00 hod.
Prvý piatok v mesiaci
Panny Márie v sobotu
Fatimská sobota
Cintorín 16.00 hod.

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Andrej, Anna
7:00 + Bartolomej
10:00 Za duše v očistci
12:00 + Ján, Imrich, Viktor, Emília, Helena
18:00 + Vincent
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Bartolomej
7:00 + Renáta - pohrebná
10:00 + Imrich, Anna, Júlia
12:00 + Ladislav
18:00 ZBP sr. Maristella
6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP Ružencové bratstvo; + Bartolomej
18:00 + Jozef

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Bartolomej), 7.45, 10.00 (+ Miloš), 11.30 (+
Magdaléna, Ján, Valent, Cecília), 13.30 (+ Marián), 15.00 (+ Martin, Anna,
Juraj, Štefánia, Milan), 18.00 (+ rod. Kováčová a Jakubčová), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15, Cintorín 16.00

Oznamy

Infolist

Infolist

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.
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1. Zbierka na misie: Konkatedrála
3122,62 €; Saleziáni 1793,76 €;
Františkáni 1500 €; Jezuiti 862
€; Cemjata 180 €; Kalvária 142
€; Kaplnka FNsP 58 €; Surdok
49,66 €.
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. Počnúc 32. nedeľou v Cezročnom
období (7.11.) až do Veľkonočnej
nedele 2022 sv. omše na Kalvárii o
16.30 nebudú.
6. 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.
7. 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.
8. Kníhkaviareň

Nikodém

vás
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pozýva do svojho novootvoreného
priestoru vychutnať si kvalitnú
kávu pri stretnutí s priateľmi
alebo dobrou knihou. Je tu pre
vás každý deň od 6.30 do 18.00.
9. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým
spoločenstvám a skupinám,
ktoré v mesiaci októbri prispeli
k modlitbe sv. ruženca v našej
konkatedrále.
10. Druhé stretnutie a katechéza
pre rodičov a prvoprijímajúce
deti bude vo štvrtok 18.11.2021 o
17.30 hod. Zraz bude na chodbe
farského úradu, Hlavná 81.
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. 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.
Na cintoríne začne duchovný
program počas týchto dní takto:
• 15.00 hod. - Korunka Božieho
milosrdenstva
• 15.20 hod. - Modlitba sv. ruženca
za zosnulých
• 16.00 hod. - Sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v
kancelárii farského úradu, v sakristii
a pred sv. omšami na cintoríne.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

