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Pokyn „až po samý kraj zeme“ má
byť pre Ježišových učeníkov každej
doby výzvou a má ich pobádať
prekračovať hranice obvyklých
miest a vydávať o ňom svedectvo.
Napriek všetkým vymoženostiam,
ktoré priniesol moderný pokrok,
totiž stále existujú geografické
oblasti, kam sa ešte nedostali
misionári svedčiaci o Kristovi
s dobrou novinou o jeho láske.
Na druhej strane, nijaká ľudská
skutočnosť nemá byť Kristovým
učeníkom pri ich misiách cudzia.
Kristova Cirkev bola, je a vždy
bude „vychádzajúca“ k novým
geografickým,
sociálnym
a
existenciálnym horizontom, do
okrajových miest a ľudských

Infolist

situácií, aby vydávala svedectvo o
Kristovi a jeho láske ku všetkým
mužom a ženám zo všetkých
národov, kultúr, spoločenských
stavov. V tomto zmysle bude jej
poslanie vždy aj missio ad gentes,
ako nás učí Druhý vatikánsky
koncil, pretože Cirkev sa má stále
posúvať ďalej, za vlastné hranice,
aby svedčila všetkým o Kristovej
láske. V tejto súvislosti by som chcel
s vďakou pripomenúť mnohých
misionárov, ktorí celý život
venovali tomu, aby „vychádzali“ zo
seba a stelesňovali Kristovu lásku
voči mnohým bratom sa sestrám, s
ktorými sa stretávali.
(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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30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

Z POSOLSTVA SV. OTCA
NA SVETOVÝ DEŇ MISIÍ
„Budete mi svedkami“ (Sk 1, 8)
2. „Až po samý kraj zeme“ –
trvalá aktuálnosť univerzálneho
evanjelizačného poslania

Keď zmŕtvychvstalý Pán vyzýva
učeníkov, aby boli jeho svedkami,
oznamuje im, kde budú toto
poslanie plniť: „V Jeruzaleme i
v celej Judei aj v Samárii a až
po samý kraj zeme“. Jasne sa tu
ukazuje univerzálny charakter
misijného poslania učeníkov.
Zdôrazňuje sa tiež geografický
„odstredivý“
pohyb,
akoby
v koncentrických kruhoch, z
Jeruzalema – považovaného v
židovskej tradícii za centrum
sveta – cez Júdeu a Samáriu, až
„po samý kraj zeme“. Nie sú
poslaní, aby robili prozelytizmus,
ale aby ohlasovali; kresťan nerobí
prozelytizmus. Skutky apoštolov
nám hovoria o tomto misijnom
pohybe: poskytujú nám krásny
obraz Cirkvi, „ktorá vychádza“,
aby plnila svoje povolanie svedčiť
o Kristovi, Pánovi, vedená Božou

prozreteľnosťou prostredníctvom
konkrétnych okolností života. Prví
kresťania boli totiž v Jeruzaleme
prenasledovaní, a preto sa rozpŕchli
do Júdey a Samárie a všade svedčili
o Kristovi.
Niečo podobné sa odohráva
aj v dnešnej dobe. V dôsledku
náboženského
prenasledovania,
vojen a násilia sú mnohí kresťania
nútení utiecť zo svojho domova
do iných krajín. Sme vďační
týmto bratom a sestrám, že sa
neuzatvárajú vo svojom utrpení, ale
svedčia o Kristovi a Božej láske v
tých krajinách, ktoré ich prijímajú.
K tomu ich vyzýva aj sv. Pavol VI.,
keď hovorí o „zodpovednosti, ktorú
majú kresťania, prisťahovalci
v cudzích krajinách“ (Evangelii
nuntiandi 21). V skutočnosti čoraz
častejšie zažívame, ako prítomnosť
rôznych národností obohacuje výzor
farností a robí ich univerzálnejšími,
katolíckejšími. Preto je pastoračná
starostlivosť o migrantov misijnou
činnosťou, ktorá by sa nemala
zanedbávať a ktorá môže pomôcť aj
miestnym veriacim objaviť radosť
z kresťanskej viery, ktorú prijali.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
24.10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Antona Máriu Clareta
Ľubovoľná spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (birmovanci skupinka pondelok I.)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna, Ján
7:00 + Janka - pohrebná
10:00 + z rod. Kolpákovej
12:00 + Gabriela, Marta
18:00 + Milan
5:45 Za duše v očistci

Ut
25.10.

Sv. Maura, biskupa
Ľubovoľná spomienka
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (KSŠ sv. Mikuláša)

6:15 + Jozef
7:00 + Rudolf - 1. výročie
10:00 ZBP Žaneta s rod.
12:00 + Jozef, Zuzana, Juraj
18:00 + Cyril
5:45 Za duše v očistci

Str
26.10.

Streda 30. týždňa v
Cezročnom období
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (TV LUX)

6:15 + Andrej
7:00 + Karol - pohrebná
10:00 ZBP Jozef a Mária s rod.
12:00 + Gabriela, Janka
18:00 + Jozef, Anna

Št
27.10.

Pi
28.10.

So
29.10.

Štvrtok 30. týždňa v
Cezročnom období
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Mimoriadni
rozdávatelia)
Adorácia 18.45 hod.
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sviatok
17.15 hod. modlitba sv.
ruženca (Birmovanci pracujúci)
Kalvária 10.00 hod. ruženec
Panny Márie v sobotu
17.15 hod. ruženec
(Lektori)

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária, Václav
7:00 + Beáta - pohrebná
10:00 + Jaromír
12:00 + Ján, Emília, Alžbeta
18:00 + Veronika, Michal
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Rozália, Magdaléna
7:00 + Paulína - pohrebná
10:00 ZBP Anna
12:00 + Florián, Terézia
18:00 + Jozef
6:15 Za duše v očistci
7:00 + František - pohrebná
18:00 + kňaz František

31 . NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
30.10.

Infolist

Infolist

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Štefan), 7.45, 9.00 (+ Jolana), 10.00
(ZBP Anna), 11.30 (ZBP Simon), 15.00 (+ František), 18.00 (ZBP Eduard,
Mária), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Martin,
Lenka, Filip).
17.15 modlitba sv. ruženca (Kresťnaskí seniori)

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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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

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.
2. V 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. Srdečne Vás pozývame na
tématické detské sväté omše v
našej konkatedrále každú nedeľu
o 11.30 hod. Tešíme sa na vás.
4. Srdečne Vás pozývame v dňoch
24.-28.10.2022 od 9.00 do
18.00 hod. a 29.10.2022 od 9.00
hod. do 15.00 hod. na výstavu
biblických artefaktov zo zbierky
Michala Lapčáka "Biblia kniha kníh", ktorá je spojená s
výkladom tak pre skupiny ako
aj pre jednotlivcov. Otvorenie
výstavy bude v pondelok
24.10.2022 o 9.00 hod. Miesto
konania:
Gréckokatolícka
teologická fakulta PU v Prešove
(Ul. biskupa Gojdiča 2). Okrem
toho bude každý deň prednáška
o 16.30 hod. v Aule A1 (24.10.
- Inšpirácia a pravda Biblie.
Čo je to vlastne Biblia a čo od
nej očakávať; 25.10. - Ako
porozumieť
Zvestovaniu;
26.10. - Zistiť, že Božie slovo
je aktuálne: Prístupy čítania
biblických textov; 27.10. Kamaldulská Biblia; 28.10. Biblia: miesto stretnutia sa Boha
s človekom).
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5. Počnúc slávnosťou Všetkých
svätých až do Veľkonočnej
nedele 2023 sv. omše v kaplnke
na Kalvárii o 16.30 nebudú.
6. UPeCe Prešov 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.
7. UPeCe Prešov Vás pozýva
na
evanjelizačnú
výstavu
fotografa Petra Sedláka, ktorá
sa uskutoční v stredu 26.10.2022
o 16.30 hod. v Múzeu skladu soli
v Solivare. Otvorenie výstavy je
spojené s exkurziou múzea, na
ktorú je potrebné sa prihlásiť.
8. UPeCe Prešov Vás pozýva
na biblické stretká každý
štvrtok o 19.00 hod. v UPeCe
na Metodovej 1. Začíname
3.11.2022.
9. 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.
10. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma 10€; bohuznáma
20€;
bohuznáma
10€,
novomanželia
50€;
bohuznáma 20€; bohuznáma
Magdaléna 20€; bohuznáma
10€; bohuznáma 80€. Na
farské potreby: bohuznámy
200€. Na oltár Premenenia
Pána: bohuznáma 2000€.
Na Pastoračné centrum na
Šidlovci: bohuznáma 100€.

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

