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Infolist

Podstatou misií je totiž svedčiť o Kristovi,
to znamená o jeho živote, utrpení, smrti
a zmŕtvychvstaní z lásky k Otcovi a k
ľudstvu. Nie náhodou apoštoli hľadali
náhradu za Judáša medzi tými, ktorí boli tak
ako oni svedkami jeho zmŕtvychvstania. Je
to zmŕtvychvstalý Kristus, o ktorom máme
svedčiť a o ktorého živote máme hovoriť.
Kristovi misionári nie sú poslaní, aby
zvestovali seba samých; aby ukázali svoje
kvality a presvedčovacie schopnosti, alebo
svoje manažérske zručnosti. Naopak,
majú tú nesmiernu česť ohlasovať Krista
slovami a skutkami a všetkým radostne a
otvorene hlásať dobrú zvesť o jeho spáse
ako prví apoštoli.
Preto je v konečnom dôsledku skutočným
svedkom „mučeník“, ten, čo dáva svoj
život za Krista a opätuje tak dar, ktorý nám
on dal v sebe samom. „Prvou motiváciou
evanjelizácie je Ježišova láska, ktorú sme
prijali; skúsenosť toho, že nás zachránil
– čo nás pohýna, aby sme ho čoraz viac
milovali“ (Evangelii gaudium, 264).
Pokiaľ ide o kresťanské svedectvo, stále
ostáva v platnosti to, čo konštatoval sv.
Pavol VI.: „Dnešný človek počúva radšej
svedkov než učiteľov, a tých počúva len

vtedy, ak sú zároveň svedkami“ (Evangelii
nuntiandi, 41). Preto je pre odovzdávanie
viery podstatné svedectvo evanjeliového
života kresťanov. Na druhej strane,
povinnosť ohlasovať Kristovu osobu a
jeho poslanie je rovnako nevyhnutná.
Samotný Pavol VI. takto pokračuje: „Stále
totiž je nepostrádateľné kázanie, ktorým
sa radostná zvesť ohlasuje slovom.
Slovo ostáva stále aktuálne, najmä ak
je nositeľom Božej moci. Preto ostáva
aktuálny výrok svätého Pavla: ,Viera
je z hlásaniaʻ. Je to práve slovo, ktoré
privádza k viere tých, čo ho počúvajú“.
Preto sú pri evanjelizácii nerozlučne
spojené príklad kresťanského života a
ohlasovanie Krista. Jedno slúži druhému.
Sú to dve pľúca, ktorými musí dýchať každé
spoločenstvo, ak má byť misionárske. Toto
úplné, dôsledné a radostné svedectvo o
Kristovi bude určite aj v treťom tisícročí
príťažlivou silou pre rast Cirkvi. Preto
všetkých vyzývam, aby znovu získali
odvahu, priamosť a paréziu (parresia –
smelosť verejného prejavu, reči, vyznania)
prvých kresťanov a svedčili o Kristovi
slovami a skutkami v každej oblasti života.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

D U ŠI ČK O V Ý T ÝŽD E Ň
V dňoch 1.- 8. novembra 2022 budeme sláviť Dušičkový
týždeň. Aj v tomto roku máte možnosť formou združeného
úmyslu vo farskej kancelárii nahlásiť úmysly sv. omší za
vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša takto slávené sv. omše budú:
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00. hod.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše budú slávené v čase
od 1. do 8. novembra o 16.00 hod.
Na cintoríne začneme duchovný program počas týchto dní takto:
•

•

15.00 hod. - Korunka Božieho milosrdenstva
15.20 hod. - modlitbou sv. ruženca za zosnulých
• 16.00 hod. - sv. omša

Úmysly môžete nahlasovať vo farskej kancelárii
a aj pred samotnými sv. omšami na cintoríne.
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16. OKTÓBER 2022
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C
v Cirkvi a z poverenia Cirkvi: misijné
Z POSOLSTVA SV. OTCA NA
poslanie sa preto plní spoločne, nie
SVETOVÝ DEŇ MISIÍ
individuálne; v spoločenstve s cirkevnou
„Budete mi svedkami“ (Sk 1, 8)
komunitou, a nie z vlastnej iniciatívy.
Tieto slová sú súčasťou posledného A ak aj existuje niekto, kto v istej veľmi
rozhovoru zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho špecifickej situácii plní toto poslanie sám,
učeníkmi predtým než vstúpil do neba. plní ho a musí ho plniť vždy v spoločenstve
Zároveň sú témou Svetového dňa misií s Cirkvou, ktorá ho poverila. Ako to učí sv.
2022, ktorý nám má každoročne pomôcť Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii
si znovu uvedomiť, že Cirkev je zo svojej nuntiandi, ktorá mi je veľmi drahá:
povahy misijná. Pristavme sa pri troch „Evanjelizácia nemá byť pre niekoho
kľúčových výrazoch, ktoré sumarizujú len osobnou a izolovanou činnosťou, lež
tri piliere života a poslania apoštolov: činnosťou hlboko cirkevnou. Preto teda,
„Budete mi svedkami,“ „až po samý kraj aj keď najneznámejší hlásateľ evanjelia,
zeme“ a „dostanete silu“ Ducha Svätého.
katechéta alebo duchovný pastier káže
1. „Budete mi svedkami“ – povolanie radostnú zvesť aj na tom najodľahlejšom
mieste, keď tam zhromažďuje svoju malú
všetkých kresťanov svedčiť o Kristovi
cirkevnú obec alebo udeľuje sviatosti,
To je ústredný bod, samotné jadro aj keby bol len sám, vykonáva činnosť
Ježišovho učenia adresovaného učeníkom Cirkvi a jeho dielo sa celkom iste spája
ohľadom ich poslania vo svete. Všetci s evanjelizačnou činnosťou celej Cirkvi,
učeníci budú Ježišovými svedkami vďaka a to nielen putami inštitucionálnymi,
Duchu Svätému, ktorého prijmú: teda ale aj neviditeľnými zväzkami a
stanú sa nimi prostredníctvom milosti. tajomnými koreňmi Božej milosti“. Totiž
Kamkoľvek pôjdu, kdekoľvek budú. Tak nie náhodou Pán Ježiš poslal svojich
ako je Kristus prvým poslaným, teda učeníkov na misie po dvoch; svedectvo
Otcovým misionárom, a ako taký jeho kresťanov o Kristovi má predovšetkým
„verným svedkom“, tak aj každý kresťan je komunitný charakter. Preto má existencia
povolaný stať sa misionárom a Kristovým spoločenstva, hoci aj malého, pre
svedkom. A Cirkev, spoločenstvo napredovanie misií podstatný význam.
Kristových učeníkov, nemá iné poslanie
než evanjelizovať svet, v ktorom vydáva Od učeníkov sa tiež žiada, aby svoj osobný
svedectvo o Kristovi. Identitou Cirkvi je život žili v znamení misií: Ježiš ich posiela
do sveta nielen preto, aby misie plnili, ale
evanjelizovať.
aj, a predovšetkým preto, aby žili poslanie,
Hlbšia lektúra celého textu nám objasní ktoré im bolo zverené; nielen preto, aby
niektoré aspekty, ktoré sú pre poslanie vydávali svedectvo, ale aj preto, aby boli
Kristom zverené apoštolom, stále Kristovými svedkami. Ako hovorí apoštol
aktuálne: „Budete mi svedkami.“ Množné Pavol skutočne dojímavými slovami:
číslo zdôrazňuje komunitno-ekleziálny „Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie,
charakter misijného povolania apoštolov. aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov
Každý pokrstený je povolaný na misie život“.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
17.10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
Spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (birmovanci skupinka pondelok II.)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Václav
7:00 + Gabriela - 1. výročie
10:00 + Anton
12:00 + Terézia, Martin
18:00 ZBP Zlatica a rod. Garbarová, Marcinová
5:45 Za duše v očistci

Ut
18.10.

6:15 + Milan
Sv. Lukáša, evanjelistu
7:00 + Štefan - pohrebná
Sviatok
10:00
+ Eugen, Alžbeta
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Neokatechumenát) 12:00 + Anton
18:00 + Marta, Rudolf, Ivan, Mária

Str
19.10.

Št
20.10.

Pi
21.10.

So
22.10.

Streda 29. týždňa v
Cezročnom období
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Kresťanskí
pedagógovia)
Štvrtok 29. týždňa v
Cezročnom období
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Gymnázium sv.
Moniky)
Adorácia 18.45 hod.
Piatok 29. týždňa v
Cezročnom období
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Birmovanci skupinky piatok 19:00)
Kalvária 10.00 hod. ruženec
Sv. Jána Pavla II., pápeža
17.15 hod. ruženec
(Prvoprijímajúce deti)

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Anna
7:00 ZBP personál chirurg. odd. a op. sál FN
10:00 ZBP Katarína, Agáta, Klára, Gabriela s rod.
12:00 + Jozef
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Ján
7:00 + Eva - pohrebná
10:00 + Beáta, Mikuláš, Helena
12:00

+ Rudolf, Jolana, Ján, Helena, Pavol, Ján, Anna, Štefan

18:00 + Karol, Mária, František, Mária, Milan
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Karol, Mária, Pavol
7:00 + Zuzana - pohrebná
10:00 ZBP Martin
12:00 + Milan
18:00 + Jana
6:15 Za duše v očistci
7:00 + Eva
18:00 ZBP Martin

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
23.10.

Infolist

Infolist

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Milan, Jozef), 7.45, 9.00 (ZBP Daniel),
10.00 (+ Ján), 11.30 (ZBP Jozef a Mária s rod.), 15.00 (ZBP Jana,
Stanislava, Mária, Emily, Anna, František, Stanislav), 18.00 (+ Milan),
Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (+ Anna, Štefan).
17.15 modlitba sv. ruženca (Rehoľné sestry)

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.
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1. V mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred
večernou sv. omšou so začiatkom
o 17.15 hod. Všimnite si rozpis na
2.strane Infolistu.

10. V nedeľu 23.10.2022 o 14.00
hod. v Katolíckom kruhu sa
uskutoční stretnutie Združenia
kresťanských seniorov a občanov
Slovenska.

2. V nedeľu 16.10.2022 vás
pozývame na spievané vešpery
cca o 16.00 hod. v konkatedrále.

11. Budúcu
nedeľu
23.10.2022
je Misijná nedeľa. Po svätých
omšiach bude zbierka na misie.
Tento rok bude na Slovensku
venovaná farnostiam v Kambodži,
ktoré sa starajú o zdravotne
postihnutých ľudí. Za vaše
milodary Pán Boh zaplať.

3. V pondelok 17.10.2022 o 15.00
hod. bude stretnutie Spoločenstva
Najsv. Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Mária.
4. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás pozýva v utorok
18.10.2022 o 17.00 hod. do
Katolíckeho kruhu na stretnutie
s Jaroslavom Rindošom. Téma:
„Hlavná zložka Nového zákona.“
5. Mládežnícke sv. omše s tématickými kázňami slávime vždy v piatok o 18.00 hod. v konkatedrále.
Srdečne pozývame mládež, birmovancov a všetkých veriacich.
6. Srdečne Vás pozývame na
tématické detské sväté omše v
našej konkatedrále každú nedeľu
o 11.30 hod. Tešíme sa na vás.
7. V piatok 21.10.2022 o 10.00
hod. Vás pozývame na Kalváriu
k modlitbe Sedembolestného
ruženca do TV LUX.
8. V sobotu 22.10.2022 organizujeme
púť do Skalného sanktuária
Božieho milosrdenstva na hore
Butkov. Prihlásiť sa môžete v
sakristii konkatedrály alebo vo
farskej kancelárii najneskôr do
štvrtka 20.10.2022.
9. V
sobotu
22.10.2022
o
18.00 hod. Vás pozývame do
konkatedrály na sv. omšu s
požehnaním
a
pomazaním
olejom sv. Charbela.

12. Univerzitné pastoračné centrum
Vás pozýva na biblické stretká
každý štvrtok o 19.00 hod. v
UPeCe na Metodovej 1. Začíname
3.11.2022.
13. Univerzitné pastoračné centrum
Vás pozýva v utorok 25.10.2022
o 19.00 hod. k františkánom na
ekumenické modlitby v duchu
bratov z Taizé, pred sviatkom
všetkých verných zosnulých.
14. Spolok sv. Vojtecha v Prešove
oznamuje svojim členom, že
kalendáre a podielové knihy si
môžete vybrať v predajni SSV,
Hlavná 80, počas pracovnej doby
od 9.00 do 12.00 a 14.00 do 16.00
hod. do 15. februára 2023.
15. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma 100€; z krstu Matyasa
30€; z krstu Dany 20€. Zbierka
na farské potreby: Konkatedrála
2489,87€; Cemjata 74€; Kalvária
43€; Surdok 34,95€; bohuznáma
10€, bohuznámy František 20€.
Na Pastoračné centrum na
Šidlovci: bohuznámy František
10€; bohuznáma Helena 100€;
bohuznáma 300€; bohuznáma
200€; bohuznáma 300€. Na
Kalváriu: bohuznámy František
10€.

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

