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2. OKTÓBER 2022

ročník: XXII.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

MESIAC RUŽENCA
Začal sa mariánsky mesiac
október, v ktorom sa zvykneme
stretávať na spoločnej modlitbe
posvätného ruženca. Objavme
poklad motliby sv. ruženca aj cez
učenie sv. Jána Pavla II.
Sv. Ján Pavol II. v októbri 1988
pri modlitbe Anjel Pána povedal:
„Ruženec nás vedie po bezpečnej
ceste skrze Máriu k Ježišovi. Jej
zmysel je s Máriou a skrze Máriu
dospieť k Ježišovi Kristovi.
Preto sa jednotlivé tajomstvá
sústreďujú okolo Ježišovho
života. Mária je prítomná ako
spolupracovníčka na Kristovom
diele, ako jeho pomocníčka, ale
aj ako nesmierne vzácny príklad
pre každého z nás. Ona nie je
cieľom ani stredom, ona je cestou
ku Kristovi. Vedie nás k nemu
tak, ako jeho priviedla k nám.
V jednotlivých tajomstvách sa
nám Mária ukazuje ako tá, ktorá
je vždy pri ňom, vždy s ním, aby
mu slúžila, aby mu pomáhala,
aby sa s nám radovala. A my sa
modlíme ruženec a ideme s ňou,
v jej sprievode, za jej pomoci k
Ježišovi Kristovi. Pri modlitbe
sv. ruženca nazeráme Krista z

výsadného hľadiska, z hľadiska
Márie, jeho Matky. Rozjímame
o tajomstve života, utrpenia a
vzkriesenia Pána očami a srdcom
tej, ktorá bola najbližšie svojmu
Synovi.“
ÚPLNÉ ODPUSTKY
Úplný odpustok sa udeľuje
veriacemu, ktorý: 1. sa nábožne
pomodlí mariánsky ruženec,
a to v kostole alebo kaplnke, v
rodine, v rehoľnom spoločenstve,
v zhromaždení veriacich; 2. sa
nábožne pripojí k recitovaniu
tejto modlitby, keď sa ju
modlí Svätý Otec; veriaci sa
môže pripojiť k tejto modlitbe
aj prostredníctvom televízneho
alebo rozhlasového prenosu. V
ostatných prípadoch sa udeľuje
čiastočný odpustok.
Na získanie úplného odpustku
spojeného
s
recitáciou
mariánskeho
ruženca
platia
pravidlá:
a)
stačí
súvislé
recitovanie piatich desiatkov; b)
pri slovnej modlitbe je potrebné
pripojiť nábožné rozjímanie o
tajomstvách.
Spracoval o. Michal
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 + rod. Sladkovská a Galovičová
6:15 + Ján
7:00 + Vladimír - pohrebná
10:00 Za duše v očistci
12:00 ZBP Jozef
18:00 ZBP Otília, Monika, Bernard s rod.
5:45 Za duše v očistci

Ut
4.10.

Sv. Františka Assiského
Spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (rod. Kandurová)

6:15 ZBP Peter, Marián, Mária, Miroslav s rod.
7:00 + Jozef - pohrebná
10:00 + František, Jozef, Mária
12:00 + Juraj, Anna
18:00 + Jozef

Str
5.10.

Št
6.10.

Pi
7.10.

So
8.10.

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny
Ľubovoľná spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (rod. Maceková)
Sv. Bruna, kňaza
Ľubovoľná spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (rod. Dzuríková)
Adorácia 18.45 hod.
Ružencovej Panny Márie
Spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Spol. Bož. Srdca)
Prvý piatok
Cemjata 17.00 hod.
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
17:15 ruženec (rod. Širá)

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária, Vasiľ, Júlia, Peter, Anna, Ján
7:00 + Štefan - pohrebná

TV LUX

10:00 + Andrej
12:00 + Terézia
18:00 + Helena, Štefan, Marián
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, Margita
7:00 + Marta - pohrebná
10:00 + Mária, Jozef
12:00 + Peter
18:00 + Viktor, Irena, Emil, Mária - Marta
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef, Margita
7:00 + František - 1. výročie
10:00 + Július, Paula
12:00 + Anna
18:00 + Ľudovít, Veronika
6:15 Za duše v očistci
7:00 + Viktória
18:00 ZBP Martina

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
9.10.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (Za duše v očistci), 7.45, 9.00 (ZBP Iveta),
10.00 (ZBP Sára, Slavomíra), 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.).
17.15 modlitba sv. ruženca (Ružencové bratstvo)

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
3.10.

Pondelok 27. týždňa v
Cezročnom období
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (rod. Terpáková)

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
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V mesiaci október sa modlíme 6. Pri
príležitosti
zavŕšenia
ružencové
pobožnosti
fatimských posolstiev sa bude
pred večernou sv. omšou
konať vo štvrtok 13.10.2022
so začiatkom o 17.15 hod.
o 16.30 hod. na Prešovskej
Všimnite si rozpis na 2.strane
kalvárii Celomestské večeradlo
Infolistu alebo na výveskách.
Mariánskeho kňazského hnutia,
Na webovej stránke www.
na ktoré ste srdečne všetci
presov.rimkat.sk nájdete video
pozvaní.
pozvánku k modlitbe ruženca. 7. Na
nástenkách
sú
Tento týždeň je prvopiatkový.
vyvesené termíny kurzov
KU CHORÝM DOMOV
predmanželskej
prípravy
PÔJDEME V PIATOK OD
september - december 2022.
8.00 HOD. Vyloženie Sviatosti
Snúbenci, ktorí ich máte
oltárnej bude v konkatedrále vo
záujem absolvovať, prihláste
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
sa vo farskej kancelárii. Počet
Na Cemjate sv. omša bude o
párov na kurz je maximálne 10.
17.00 hod. Sviatosť zmierenia
Ďakujeme za porozumenie.
vysluhujeme od pondelka
do piatka v konkatedrále v
D U ŠI ČK O V Ý T ÝŽD E Ň
spovedniciach od 5.45 do 7.00
hod. a od 17.30 do 18.00 hod. V dňoch 1. - 8. novembra
a v sobotu od 6.15 do 7.00 2022 budeme sláviť dušičkový
týždeň.
hod. a od 17.30 do 18.00 hod.
Aj v tomto roku máte možnosť
V nedeľu 9.10.2022 bude po formou
združeného
úmyslu
sv. omšiach zbierka na farské nahlásiť úmysly sv. omší za
potreby. Pán Boh zaplať za
vašich zosnulých.
vaše milodary.
V Konkatedrále sv. Mikuláša
Mládežnícke sv. omše slávime budú sv. omše za zosnulých
vždy v piatok o 18.00 hod. v
slávené:
konkatedrále. Na týchto sv.
• 1. novembra o 7.45 hod.
omšiach budú tématické kázne.
• 2. novembra o 9.00 hod.
Srdečne pozývame mládež,
birmovancov a všetkých veria- V Kaplnke sv. kríža (na
cich.
cintoríne) budú sv. omše slávené
Srdečne Vás pozývame na v čase od 1. do 8. novembra o
16.00 hod.
tématické detské sväté omše
pre všetky deti, nielen pre Úmysly
môžete
nahlasovať
prvoprijímajúce,
v
našej v kancelárii farského úradu a
konkatedrále každú nedeľu o pred samotnými sv. omšami na
11.30 hod. Tešíme sa na vás.
cintoríne.
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Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

