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26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

MARIÁNSKY MESIAC
Blíži sa mariánsky mesiac október,
v ktorom sa zvykneme stretávať
na spoločnej modlitbe posvätného
ruženca, ktorá udržiava a posilňuje
našu kresťanskú vieru. Touto
modlitbou sa obraciame k Panne
Márii a zároveň sa zjednocujeme
s Kristom, Božím a jej Synom,
uvažujúc
o
tajomstvách
a
udalostiach Jeho života.
Pápež Lev XIII. v encyklike Octobri
mense píše: "Ak budú veriaci
zbožne rozjímať a kontemplovať
tajomstvá ruženca, načerpajú z toho
obdivuhodnú pomoc ako k oživeniu
svojej viery, tak aj k povzbudeniu a
k upevneniu svojho ducha. Modliť
sa ruženec totiž znamená vstúpiť
do Máriinej školy a učiť sa od nej,
Matky a učeníčky Krista, ako hlboko
a naplno prežívať požiadavky
kresťanskej viery. Veď ona bola
prvou veriacou a práve ona bola vo
večeradle ohniskom jednoty medzi
učeníkmi Ježiša Krista."
Košický arcibiskup Mons. Bernard
Bober nás v tomto mesiaci žiada
a povzbudzuje k tomu, "aby sa
konali
ružencové
pobožnosti
spolu s kňazom v každej farnosti.
Všetci vnímame, aký veľký príklad
mariánskej úcty nám dáva pápež

František svojím zastavením sa
pred obrazom či sochou Panny
Márie, zverením každej svojej cesty
a svojich krokov do jej materinskej
ochrany. Akým silným povzbudením
je kňaz vo farnosti, ktorý pred
vyobrazením Panny Márie sa spolu
s veriacimi modlí, aby jeho farnosť
bola na príhovor Ježišovej matky
chránená pred zlom a pokušeniami,
aby veriaci na jej príhovor boli
posilňovaní vo chvíľach utrpenia,
aby v ľudskom srdci a vo svete
nechýbal pokoj a vzájomná láska.
Spoločná
modlitba
ruženca
zjednocuje farnosť v spoločnom
kráčaní k Bohu, v nasledovaní
Ježiša a v úsilí o svätosť, ako nám
to svojím životom ukázala naša
nebeská Matka. Som si istý, že každý
z kňazov má ruženec. Pridajme sa k
tým, ktorí – ako povzbudzuje pápež
František – budú ho stále nosiť so
sebou vo vreckách. Tak ho budeme
mať vždy po ruke, aby sme ružencom
prosili za našich blízkych – živých i
zosnulých, za zverených veriacich,
za problémy nášho sveta. A prosím
vás, nezabúdajme ani na kňazov.
Ďakujem vám aj za každú modlitbu,
ktorou sprevádzate moju službu.
Uisťujem vás, že ste súčasťou mojej
modlitby ruženca."
Spracoval o. Michal
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

strana 2
Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15

Pondelok 26. týždňa v
Cezročnom období

+ Mária, Jozef, František, Peter, Regina, Rudolf, Mária

7:00 + Mária - pohrebná
10:00 + Anna, Ján, Július, Mária, Jozef
12:00 + Štefan, Ružena, Gustáv
18:00 + Mária, Andrej, Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef

Ut
27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka

7:00 + Milan - pohrebná
10:00 ZBP Pavol
12:00 + Vojtech, Helena, Jozef, Ján, Mária
18:00 + Zlatica, Jozef, Bohuslav
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, Margita

Str
28.9.

Sv. Václava, mučeníka
Ľubovoľná spomienka

7:00 + Anton - 1. výročie
10:00 + Daniel
12:00 + Oto, Žofia, Anna, Andrej, Július, Štefan
18:00 + Helena, František
5:45 Za duše v očistci

Št
29.9.

Sv. Michala, Gabriela a
Rafaela, archanjelov
Sviatok
Adorácia 18.45 hod.

6:15 + Ján
7:00 + Ladislav - pohrebná
10:00 + Dalibor a rodičia
12:00

+ Valentín, Alžbeta, Vladimír, Bartolomej, Anna, Matej

18:00 + Karol, Jolana, Anton
5:45 Za duše v očistci

Pi
30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a
učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 + Jozef, Margita
7:00 + Imrich - pohrebná
10:00 + Daniel a ostatní členovia rodiny
12:00 + Mária
18:00 + Anna, Rudolf, Ľudmila, Rudolf

So
1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny 6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
Spomienka
18:00 + Žofia
Fatimská sobota

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
2.10.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ František), 7.45, 9.00 (+ František), 10.00
(+ Albert), 11.30 (ZBP prvoprijímajúce deti ČSA), 15.00 (+ Mária), 18.00
(+ Magdaléna), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Milan,
Peter, Mirek s rod.).

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
26.9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
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OZ Prešovská gotika vás 7. Pozývame vás na celodiecéznu
pozýva v nedeľu 25.9.2022 o
púť k milostivému obrazu
19.00 hod. do Konkatedrály
Panny Márie Ružencovej
na organový recitál Johannes
do Obišoviec v dňoch 1.10 Zeinler. Vstupné je dobrovoľné.
2.10.2022. Viac informácií a
program nájdete na 4. strane
Prihlášky na 1. sväté
Infolistu.
prijímanie. Od 1.9.2022 je
možnosť prihlásiť žiakov 3. 8. Milodary:
Zbierka
na
ročníka ZŠ na prvé sv. prijímanie
rádio Lumen: Konkatedrála
v našej farnosti. Prihlášky je
1320,51€; Saleziáni 502€;
možné si vyzdvihnúť vo farskej
Jezuiti 270€; Kalvária 64,20€;
kancelárii alebo v školách na
Surdok 57€. Na konkatedrálu:
hodine náboženstva.
bohuznámi
novomanželia
200€;
bohuznáma
40€; z
Prvá spoločná sv. omša
krstu
bohuznámeho
100€.
pre birmovancov bude v
Na
oltár
Premenenia
konkatedrále v piatok 30.9.2022
Pána: bohuznáma 150€.
o 18.00 hod. Po sv. omši bude
Na Pastoračné centrum na
organizačné stretnutie.
Šidlovci: bohuznáma 300€.
Prvá spoločná sv. omša pre
prvoprijímajúce deti a ich
ÚPLNÉ ODPUSTKY
rodiny bude v konkatedrále v
nedeľu 2.10.2022 o 11.30 hod. Úplný odpustok sa udeľuje
Prosíme, aby ste si všímali veriacemu, ktorý: 1. sa nábožne
pomodlí mariánsky ruženec,
oznamy v Infoliste.
a to v kostole alebo kaplnke, v
V mesiaci október sa modlíme rodine, v rehoľnom spoločenstve,
ružencové
pobožnosti v zhromaždení veriacich; 2. sa
pred večernou sv. omšou nábožne pripojí k recitovaniu
so
začiatkom
o
17.15 tejto modlitby, keď sa ju modlí
hod. Všimnite si rozpis na Svätý Otec; veriaci sa môže pripojiť
výveskách. Na webovej stránke k tejto modlitbe aj prostredníctvom
www.presov.rimkat.sk nájdete televízneho alebo rozhlasového
video pozvánku k modlitbe prenosu. V ostatných prípadoch sa
ruženca.
udeľuje čiastočný odpustok.
Na
nástenkách
sú Na získanie úplného odpustku
vyvesené termíny kurzov spojeného s recitáciou mariánskeho
predmanželskej
prípravy ruženca platia pravidlá: a) stačí
september - december 2022. súvislé
recitovanie
piatich
Snúbenci, ktorí ich máte desiatkov; b) pri slovnej modlitbe
záujem absolvovať, prihláste je potrebné pripojiť nábožné
sa vo farskej kancelárii. Počet rozjímanie o tajomstvách.
párov na kurz je maximálne 10.
Ďakujeme za porozumenie.
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