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Odpustky pre duše zosnulých v očistci
Úplné odpustky pre duše v očistci bude,
tak ako minulý rok, možné získať po
celý mesiac november.
Znamená to, že úplné odpustky pre tých,
ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za
zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni
od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté
na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať
a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté
z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň
v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou
v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na
úmysel Svätého Otca) a pred obrazom
Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Týždeň Cirkvi pre mládež
Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho,
čo si videl. (Sk 26,16)
Od 15. do 21.11.2021 prebieha na
Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež.
Pozývame mladých na podujatia, ktoré
sa uskutočnia v tomto týždni.
V pondelok 15.11. bude evanjelizačný
koncert Godzone tour "Boh nie je
mŕtvy" v Prešove v Tatran Handball
aréne o 16.30 hod. v režime OTP a o
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19.30 hod. v režime zaočkovaní. Viac
info na www.tour.godzone.sk
V utorok 16.11. o 18.00 hod. bude
Filmový večer (film Gran Torino) v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ul. 77.
V stredu 17.11. mladých pozývame na
výlet na najvyšší vrch Prešovského
okresu Patria (1 171 m). Začiatok
výletu bude o 8.45 hod. z autobusovej
stanice v Prešove. Prihlasovanie je
možné na www.presov.rimkat.sk.
Vo štvrtok 18.11. pozývame o 20.20
hod. do konkatedrály na adoráciu s
priamym prenosom do televízie LUX.
V piatok 19.11. bude v konkatedrále
program od 17.00 hod. Začneme
krížovou cestou s apoštolom Pavlom
a budeme pokračovať o 18.00 hod.
svätou omšou s príhovorom na tému:
„Stretnúť Ježiša ako apoštol Pavol“.
Po sv. omši pozývame mladých do
Katolíckeho kruhu na Kvízový večer.
V sobotu 20.11. bude prebiehať
Arcidiecézne stretnutie mládeže v
Košiciach v režime OTP. Stretneme sa
na železničnej stanici v Prešove o 13.30
hod. Program v Košiciach je od 15.00
do 20.00 hod. Na ADSM sa môžete
prihlásiť na www.presov.rimkat.sk.
V nedeľu 21.11. pozývame na
duchovnú obnovu (pre) mladých
„Vstaň! Ustanovím ťa za svedka
toho, čo si videl“. Duchovná obnova
začína o 10.00 hod. v Divadle A.
Duchnoviča, v programe bude čítanie
a počúvanie Božieho slova, rozjímaníe
nad posolstvom Sv. Otca mladým,
meditácia Apoštol Pavol - génius
kresťanstva, obed, film Apoštol Pavol,
meditácia nad Caravaggiovým obrazom
"Obrátenie apoštola Pavla". Duchovnú
obnovu zakončíme v konkatedrále
od 16.30 hod. kajúcou pobožnosťou,
sviatosťou zmierenia a sv. omšou.
Prihlásiť sa môžete na www.presov.
rimkat.sk.
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TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

CHUDOBNÁ VDOVA
Dnešná nedeľa nám predkladá ako
vzor viery postavy dvoch vdov. Obe
ženy sú veľmi chudobné a práve
v tomto rozpoložení demonštrujú
veľkú vieru v Boha. Prvá z nich sa
objavuje v cykle rozprávaní o prorokovi Eliášovi, ktorý, po dlhom období hladu, dostane od Pána príkaz
odísť do Sidonu, čo znamenalo, ísť
mimo Izraela, do pohanského kraja. Tam stretne spomínanú vdovu a
pýta si od nej vodu na pitie a trochu
chleba. Žena odpovedá, že má už
iba priehrštie múky a trochu oleja v
krčahu, ale nakoľko prorok nalieha a
sľubuje jej, že ak ho poslúchne, múka
a olej chýbať nebude, vypočuje ho a je
odmenená. Druhú vdovu z evanjelia
spomína Ježiš v Jeruzalemskom
chráme, práve pri pokladnici, kde
ľudia hádzali svoje dary. Ježiš vidí
túto ženu, keď vhodila dve mince.
Volá teda učeníkov a vysvetľuje im,
že jej dar je väčší ako dary boháčov,
pretože, kým títo dávali zo svojho
nadbytku, ona dala „všetko, čo mala,
celé svoje živobytie“ (Mk 12,44).
V týchto dvoch biblických príbehoch,
múdro zladených, môžeme nájsť
hodnotné učenie o viere, ktorá sa tu
javí ako vnútorný postoj človeka, čo
zakladá svoj život na Bohu, a jeho

Slove a úplne mu dôveruje. Byť vdovou v staroveku samo o sebe znamenalo nachádzať sa vo veľkej núdzi.
Práve preto sú vo Svätom písme
vdovy a siroty osobitne chránené
Bohom, ktorý sa o nich stará: stratili pozemskú oporu, ale Boh ostane
ich Ženíchom, ich Rodičom. Písmo
však hovorí i to, že objektívna potreba núdze, v tomto prípade vdovský
stav, nestačí: Boh si vždy želá, aby
človek slobodne veril a prejavoval
túto skutočnosť láskou k Bohu a
blížnemu. Nik nie je taký chudobný,
aby nemohol niečo darovať. Obe
vdovy z dnešných príbehov prejavujú svoju vieru skutkom lásky: jedna
voči prorokovi a druhá prinesením
obety. Tak dokazujú nerozlučnú jednotu viery a lásky, ako i prepojenosť
lásky k Bohu a blížnemu – ako nám
to pripomenulo evanjelium minulej
nedele. Pápež Lev Veľký, ktorého
spomienku sme včera slávili, to potvrdzuje: „Na váhe Božej spravodlivosti nepreváži množstvo darov, ale
„hmotnosť“ srdca. Vdova z evanjelia
vložila do pokladnice dve mince a
tak prevážila dary všetkých boháčov.
Žiadny prejav dobroty nestráca svoj
význam pred Bohom, a milosrdenstvo neostáva bez ovocia“.
Podľa katechézy Benedikta XVI.
pripravil Michal Škulka, kaplán

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Cintorín 16.00

6:15 + Bartolomej
7:00 + Maximilián - pohrebná
10:00 Za uzdravenie Márie
12:00 + Imrich
18:00 ZBP Anežka
5:45 Za duše v očistci

Ut
9.11.

Výročie posviacky Lateránskej
baziliky
Sviatok

6:15 + Bartolomej
7:00 + Miroslav
10:00 + Anton, Helena
12:00 + Helena, Jozef
18:00 Faustínum
5:45 Za duše v očistci

Str
10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a
učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 + Jozef, Mária, Lýdia, Miroslav, Ján,
Katarína, Mikuláš
7:00 + Mária

TV LUX

10:00 + Bartolomej
12:00 + Ján, Mária, Ernest, Otília, Mária, Andrej
18:00 + Anton
5:45 Za duše v očistci

Št
11.11.

Sv. Martina z Tours,
biskupa
Spomienka
Adorácia 18.45 hod.

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

Pi
12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a
mučeníka
Spomienka

6:15 Za uzdravenie Mareka
7:00 + Anna - pohrebná
10:00 + Eduard, Gabriela, Juraj, Alžbeta,
Juraj, Anna, Viliam, Zuzana, Jozef, Ján
12:00 + Terézia, Jozef, Júlia
18:00 + Bartolomej

So
13.11.

Ne
14.11.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

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

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Bartolomej), 7.45, 10.00 (+ Štefan, Juraj,
Paula, Štefan), 11.30 (+ Helena, Jozef), 13.30 (+ Alexander, Marta, Ján,
Mária, Imrich, Júlia), 15.00 (+ Juraj, Vladimír, Ladislav), 18.00 (+ Vincent,
Milan), Surdok 9.00

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
8.11.

Pondelok 32. týždňa v
Cezročnom období

Oznamy
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1. 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.

9. 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.

2. 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.

10. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále. Na týchto sv.
omšiach budú tematické kázne.
Srdečne pozývame mládež, birmovancov a všetkých veriacich.

3. 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.
4. Sv. omše na Cemjate
pondelka 1.11.2021 až
odvolania nebudú.

od
do

5. Prosíme
koordinátorov
jednotlivých
spoločenstiev
diecéznej synody, aby sa v utorok
9.11.2021 popoludní zastavili za
pánom dekanom.
6. V utorok 9.11.2021 o 16.00 hod. v
Katolíckom kruhu bude stretnutie
združenia Faustínum.
7. V utorok 9.11.2021 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a
Božie požehnanie, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 9.11.2021.
8. V
nedeľu
14.11.2021
je
dobročinná zbierka sv. Alžbety.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

11. Srdečne Vás pozývame na detské
sväté omše pre všetky deti, nielen
pre prvoprijímajúce, v našej
konkatedrále každú nedeľu o
11.30 hod. Tešíme sa na vás.
12. Kníhkaviareň Nikodém vás
pozýva vychutnať si kvalitnú
kávu pri stretnutí s priateľmi
alebo dobrou knihou. Je tu pre
vás každý deň od 6.30 do 18.00.
13. Miestna skupina Spolku Svätého
Vojtecha v Prešove oznamuje
svojim členom, že kalendáre a
podielové knihy sa budú vydávať
v predajni SSV, Hlavná 80, do
30.11. v čase otváracích hodín.
14. MAGIS, o.z. obracia sa na Vás s
prosbou o potravinovú zbierku
k Vianociam pre rodiny v núdzi
v období od 8.11. do 16.12.2021.
Zbierame trvanlivé potraviny,
ktoré môžete priniesť do sídla
Magisu na ul. Konštantinovej
2 v Prešove. Za každý milodar
vyprosujeme vopred srdečné Pán
Boh zaplať.
15. Arcidiecézna charita Košice
realizuje projekt Bývaj s charitou,
vďaka ktorému zabezpečí 14
podnájmov vybraným klientom.
Viac informácií nájdete na
plagáte a na výveskách.

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

