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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 ICE aréne o 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.

Infolist

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.
Oznamy
UPeCe Prešov bude organizovať
dopravu pre mladých pútnikov (1835) na Silvestrovkské stretnutie s
Bratmi z Taizé, ktoré sa uskutoční v
Turíne.
Bratia z Taizé sa s dôverou otvárajú
mladým ľuďom z celej Európy na
stretnutie, aby im ukázali hĺbku
a potrebu duchovného života.
Hostiteľom bude severotalianske
mesto Turín, známe pôsobením
zakladateľa
rehole
saleziánov
Don Boscom. Mimoriadne počas
stretnutia bude vystavená veľmi
vzácna relikvia plátna, do ktorého
bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske
plátno). Stretnutie bude prebiehať
v dňoch 28.12.2021 - 1.1.2022.
Cena za dopravu: 90 €/ účastnícky
poplatok: 65 €. Prihlasovanie končí
21.11.2021.
Bližšie informácie a odkaz na
elektronický prihlasovací formulár
nájdete na FB: UPeCe Prešov.
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TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

SMEROVAŤ K NAPLNENIU
Liturgický rok sa chýli k svojmu
záveru. Táto nedeľa je predposlednou nedeľou pred slávnosťou Krista
Kráľa, ktorou ukončíme cezročné
obdobie. Po tejto slávnosti nasleduje
obdobie Adventu.
S koncom liturgického roka nás
nedeľné texty pozývajú k zamysleniu sa všeobecne nad koncom, alebo lepšie povedané naplnením, ku
ktorému smeruje svet.
Prvé čítanie (Dan 12, 1-3) hovorí o
súžení, ale tiež o Božej pomoci a o
sláve tých, ktorí vytrvajú a pritom
ešte pomôžu tým ostatným. Je isté,
že je toto slovo písané pre tých, ktorí
nejaké súženie zažívajú a že by sa v
týchto súvislostiach malo aj čítať.
Na druhej strane je treba dávať si
veľký pozor, aby výklad týchto textov neskĺzol k blúzneniu.
Evanjelium podľa Marka (13, 2432) nie je reportážou o budúcich
udalostiach, ale zjednocuje aspekty,
ktorých súvislosti my nevidíme.
Núdza posledných časov sa opisuje obrazmi kozmických katastrof,
potom príchodom Syna človeka
na súd, pre ktorý anjeli pozbierajú
vyvolených (čo nás dokáže pohnúť

k údivu). Neskôr je reč o znameniach pre spoznanie blížiaceho sa
konca, hoci ani Syn ho nepozná,
iba Otec. A predsa Ježišove slová
pretrvajú nebo a zem. Poznanie
znamení nespočíva vo výhražných
katastrofách, ale v stave sveta ako
takého, čo poukazuje na koniec.
Vyžaduje to od nás nevypočítateľnú
stálu (bezpodmienečnú) pohotovosť.
Čo si z toho teda môžeme odniesť my
do svojho života a svojho snaženia
sa o vlastnú svätosť a spravodlivosť
vo svete? Je to zaiste odvaha, s ktorou máme vzdorovať tým, ktorí nám
v tomto úsilí hádžu polená pod nohy.
Mali by sme počítať s prekážkami,
pretože tie vždy doprevádzajú zrod
niečoho nového a krásneho. Ďalej
môžeme s autorom knihy Daniel
veriť, že nám Boh pomôže, že nám
pošle niekoho na pomoc. Potom tiež
dokážeme veriť, že snažiť sa o dobro má zmysel aj napriek všetkým
beznádejným vyhliadkam. A keď
čítame, že múdri sa budú skvieť ako
jas oblohy, potom stojí tiež za to
niekedy sa zamyslieť, koľko takých
ľudí okolo seba máme. Sú to ľudia,
ktorí nenápadne, ale vytrvalo žiaria.
To je iste dôvod k nádeji a oslave
Boha.
Pripravil Jakub Mura, diakon
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

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.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a
učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za uzdravenie Mareka
7:00 + Pavol - pohrebná
10:00 + Bartolomej
12:00 + Gaynor
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 Za uzdravenie Mareka

Ut
16.11.

Utorok 33. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Žofia - pohrebná
10:00 + Pavol
12:00 + Bartolomej
18:00 ZBP Katarína, Dominika, Matúš
5:45 Za duše v očistci

Str
17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
Spomienka

6:15 ZBP Erika, Ivan, Diana
7:00 + Gejza - pohrebná
10:00 + Margita, Ján
18:00 ZBP Andrea
5:45 Za duše v očistci

Št
18.11.

Štvrtok 33. týždňa v
Cezročnom období
Adorácia 20.20 hod.

6:15 ZBP Ema, Matúš
7:00 + Anton - pohrebná
10:00 + Juraj
12:00 ZBP Helena (80 rokov) a Beáta (55 r.)
18:00 + Andrej
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Jolana, Mária, Michal, Andrea,
Lenka, Mária

Pi
19.11.

Piatok 33. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Darina - pohrebná
10:00 ZBP bohuznáma rodina
12:00 + Peter, Mária
18:00 ZBP Zdenka a Vendelín (60 rokov
manželstva)

So
20.11.

Ne
21.11.

Bl. Anny Kolesárovej,
panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Viktória - pohrebná
18:00 + Mária, Václav

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Ján, Stanislav, Anna), 7.45, 10.00 (+ Margita,
Alžbeta), 11.30 (+ Juraj, Filoména), 13.30 (+ Marián, Ján), 15.00 (+ Ondrej,
Helena), 18.00 (+ Mária), 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
15.11.

Oznamy

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.
3. Pri každej sv. omši je povinný
zoznam účastníkov. Pri vstupe
do konkatedrály budú pripravené
krabice, kam papieriky s vašimi
údajmi môžete vhodiť.
4. Sv. omše na Cemjate
pondelka 1.11.2021 až
odvolania nebudú.

od
do

5. V stredu 17.11.2021 je štátny
sviatok. Sv. omša o 12.00 hod.
nebude a farská kancelária bude
zatvorená. Pohreby hláste kňazom
po sv. omšiach.
6. 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.
7. V nedeľu 21.11.2021 vás
pozývame na spievané vešpery do
konkatedrály so začiatkom cca o
16.00 hod.
8. Mládežnícke sv. omše slávime
vždy v piatok o 18:00 hod. v
konkatedrále. Srdečne pozývame
mládež, birmovancov a všetkých
veriacich.
9. Srdečne Vás pozývame na detské
sväté omše pre všetky deti, nielen
pre prvoprijímajúce, v našej
konkatedrále každú nedeľu o 11.30
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hod. Tešíme sa na vás.
10. V nedeľu 28.11.2021 je jesenná
zbierka na charitu. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
11. Na
1.
adventnú
nedeľu,
28.11.2021, pri všetkých sv.
omšiach (okrem 10.00 hod.)
budeme požehnávať adventné
vence. Prosíme, aby ste ich pred
začiatkom sv. omše uložili na
miesto pred oltárom sv. Antona.
Prosíme vás, aby ste si po
požehnaní vencov zobrali len tie,
ktoré ste na požehnanie priniesli.
12. Rorátne sv. omše budeme sláviť
od pondelka 29.11. do nedele
12.12.2021 o 5.45 hod. (prosíme,
aby ste si doniesli sviečky). Táto
sv. omša bude spievaná s kázňou.
13. V sobotu 4.12.2021 pozývame
na rorátnu sv. omšu o 5.45
hod. všetky deti našej farnosti.
Doneste si so sebou lampášiky.
14. V sobotu 11.12.2021 pozývame
na rorátnu sv. omšu o 5.45 hod.
mladých a birmovancov. Doneste
si so sebou lampáše.
15. 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.
16. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás pozýva na
pravidelné mesačné stretnutie v
utorok 16.11.2021 o 17.00 hod.
v Katolíckom kruhu. Stretnutie
povedie gréckokatolícky dekan
Rastislav Baka. Režim OTP.

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

