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ÚPLNÉ ODPUSTKY
POČAS PREŠOVSKÝCH
MISIÍ
Apoštolská penitenciária na základe
právomocí, ktoré jej udelil Svätý
Otec František; pre vzrast nábožnosti
veriacich a spásu duší udeľuje
možnosť získať úplné odpustky pri
zachovaní podmie-nok (sviatostná
spoveď, sv. prijímanie a modlitba na
úmysel Sv. Otca) všetkým veriacim,
ktorí ich môžu získať v duchu pravej
kajúcnosti, ako aj ich obetovať pre
duše v očistci, keď sa zúčastnia
Prešovských misií a to od 5. do 11.
septembra 2022 a budú putovať do
Kostola Sv. Kríža na Kalvárii.
Nábožní veriaci, ktorým bráni
staroba či choroba, aby sa osobne
zúčastnili misií, rovnako môžu
získať úplne odpustky, keď v mysli
zavrhnú akýkoľvek hriech, vzbudia
si úmysel, a nakoľko to bude čím
skôr možné, splnia tri zvyčajné
podmienky (sviatostná spoveď, sv.
prijímanie a modlitba na úmysel Sv.
Otca). V duchu sa pripoja k misiám
svojou modlitbou a utrpením, ktoré
nech obetujú milosrdnému Bohu.
Kardinál Mauro Piacenza

BYŤ S KRISTOM PRI BOHU,
MODLIŤ SA A KONAŤ
DOBRO
„Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“
Tak mi povedal jeden redaktor pri
jednom rozhovore. Osobne sa mi to
nezdá, žeby misie mali byť niečím
výnimočným. Veď misie, misia,
sa viaže na každý deň, na každého
pokrsteného, na kňaza i laika. Misia
je niečo permanentné a samozrejmé.

S misiou sa končí každá sv. omša.
Tak nás prepustí kňaz či diakon:
Choďte v mene Božom. Ite missa
este. Choďte po každom prepustení s
misiou od Krista, byť jeho svedkom
v tomto svete. Z tohto podstatného
pohľadu sa mi teda nezdá, žeby misie
mali byť niečo výnimočné.
Na druhej strane však treba jasne
povedať aj niečo iné. Raz za čas
my ľudia, potrebujeme nejaký silný
impulz, aby sme sa prebrali. Prebrali
zo zabehnutého aj duchovného
spôsobu života, zo stereotypu, z
rutiny a nanovo v sebe našli „prvotnú
lásku vo viere.“ Preto je úlohou misií
byť takým impulzom, veď od tých
posledných ubehlo už desať rokov.
Vyjsť na kopec našej Prešovskej
Kalvárie, na tú našu prešovskú
akropolu, ako ju mnohí nazývame,
pozrieť sa na kríž, či zájsť do kostola
Sv. Kríža, či len pozrieť z kopca na
mesto, v nás musí vyvolávať emóciu.
Preto mi napadlo, nech bude Kalvária
centrom týchto misií. Veríme, že
motto „Ave crux, spes unica“, ktoré
je dominantným nápisom na kupole
kostola, sa stane pre nás takým
impulzom. Pichnutím do srdca a
prebudením v živote viery. Na našej
Kalvárii, ktorá sa popri kostoloch,
kaplnkách ale aj ulici, stáva pre tieto
misie centrom, sa môže toto všetko
stať. Nech sa z tohto miesta rozlieha
na celé mesto posolstvo evanjelia,
ktoré je posolstvom lásky k Bohu a
k blížnemu.
Nech sa za naše dielo prihovára
Nebeská Matka, Sv. Ondrej, Sv.
Jozef, ale aj patróni našich farností.
My, všetci sa už teraz môžeme a
máme modliť za dielo Prešovských
misií. Pane, požehnaj nám!
Jozef DRONZEK, dekan
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21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

urobí zázrak svojej lásky a moci vo
vašich srdciach.
MISIE 2022
Pán Ježiš poveril sv. Františka Misie budú vykonávať otcovia
Assiského, aby opravil kostol. On misionári, ktorých prijmime s
si myslel, že má opraviť murovaný otvoreným srdcom ako Božích
chrám. No neskôr zistil, že má poslov prinášajúcich radostné
opraviť dom Cirkvi. Aj my máme posolstvo. Stanú sa Božím
nástrojom lásky a milosrdenstva.
opraviť našu Cirkev.
Preto sú tu ľudové misie – duchovné Srdečne pozývam všetkých bratov
cvičenia pre Boží ľud, ktoré budú a sestry na celé toto duchovné
v každej farnosti mesta, teda aj v podujatie a k tomu vám chcem
žehnať.
našej farnosti sv. Mikuláša.
Pripravil o. Jozef Heske
Opravme duchovný chrám v našich
dušiach. Využime naplno čas misií.
Viac sa započúvajme do Božieho
slova, ktoré
bude duchovným
pokrmom a prijmime ho do svojho
srdca. Využime možnosť prijímať
sviatosť zmierenia a Eucharistiu.
A zmeňme sa k lepšiemu! Čiňme
osobné pokánie. Zachráňme svoju
dušu. Lebo to je jediná cesta, ako
obnoviť Cirkev.
Verím, že z vašej strany bude
nemalý záujem o aktívnu účasť
na misiách. Tak si zorganizujte
čas, aby ste mali osobnú účasť na
každom programe. Verím, že Boh
OPRAVME CIRKEV

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:30 + Marián - 1. výročie
10:00 + Jozef, Alojz, Bartolomej, Anna, Juraj
12:00 + Miroslav
18:00 + Pavlína, Alžbeta, Ondrej, Júlia,
Jozef
5:45 Za duše v očistci

Ut
23.8.

Sv. Ruženy Limskej, panny
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Anna - 1. výročie
10:00 ZBP Martin
12:00 + Helena, Anton
18:00 ZBP Helena
5:45 Za duše v očistci

Str
24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola
Sviatok

6:15 + Cecília - pohrebná
10:00 ZBP Martin
12:00 ZBP Tomáš
18:00 + Štefan
5:45 Za duše v očistci

Št
25.8.

Sv. Ľudovíta
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Alžbeta - pohrebná
10:00 + Vincencia, Ľudovít
12:00 ZBP sr. Beatrix
18:00 + Terézia
5:45 Za duše v očistci

Pi
26.8.

Piatok 21. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Mária - pohrebná
10:00 ZBP Martin
12:00 ZBP Slávka, Marek, Mária s rodinami
18:00 + Jozef

So
27.8.

Sv. Moniky
Spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Peter - pohrebná
18:00 + Milan, Jozef

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
28.8.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Andrej, Mária), 7.45, 9.00 (ZBP rod.
Berešová), 10.00 (+ Jolana), 11.30 (ZBP Marta), 15.00 (ZBP Monika,
Ingrid, Mária s rod.), 18.00 (+ Michal, Anna), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (+ Antónia).

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
22.8.

Preblahoslavenej Panny Márie
Kráľovnej
Spomienka
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V mesiaci august nebudú v 7. Pri oltári sv. Jozefa v
konkatedrále od pondelka
Konkatedrále je pokladnička,
do piatku sv. omše o 7.00
do ktorej môžete prispievať na
hod. Počas augusta nebudú
Prešovské misie. Ďakujeme za
štvrtkové adorácie a nebude
vaše milodary.
spovedná služba od 10.00 do 8. Začala výstavba centra na
12.00 hod.
Šidlovci, prosíme o podporu,
Na budúcu nedeľu 28.8.2022
buď osobne alebo na účet, či do
bude po sv. omšiach zbierka
pokladničky v konkatedrále.
na farské potreby. Pán Boh 9. Na nástenkách sú vyvesené
zaplať za vaše milodary.
nové
termíny
kurzov
V pondelok 22.8.2022 o
predmanželskej
prípravy
18.00 hod. vás pozývame do
september - december 2022.
konkatedrály na pravidelnú
Snúbenci, ktorí majú záujem
sv. omšu s požehnaním
absolvovať ich v našej farnosti,
a pomazaním olejom sv.
nech sa osobne prihlásia vo
Charbela.
farskej kancelárii. Počet párov
na kurz je maximálne 10.
Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
Ďakujeme za porozumenie.
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech sa prihlásia 10. Arcidiecézna
Charita
prostredníctvom
online
organizuje zbierku školských
formulára na našej webovej
pomôcok.
Darujte
ľahší
stránke alebo nech si vo farskej
začiatok
školského
roka
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
pre deti v núdzi. Do 15.9.
Prípravu v školskom roku
pomôcky môžete priniesť
2022/23 môžu začať študenti
na zberné miesto Sociálna
2. ročníka SŠ alebo starší.
poradňa, Hlavná 81 Prešov
Prihlásiť sa môžete do piatka
v pondelok až piatok v čase
26.8.2022.
8.00 - 12.00 hod.
Od pondelka 25.7.2022 sú vo 11. Milodary: Na konkatedrálu:
farskej kancelárii k dispozícii
bohuznámy 500 €, bohuznámi
fotografie z 1. sv. prijímaní.
novomanželia 300 €.
V nedeľu 11.9.2022 bude o
10.00 hod. na námestí pred
Konkatedrálou sv. Mikuláša o.
biskup Marek Forgáč celebrovať
svätú omšu pri ukončení
celoprešovských misií 2022.
PRETO V NEDEĽU 11.9.
V
KONKATEDRÁLE
NEBUDÚ SV. OMŠE O 9.00
A 11.30 HOD.
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