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že PO KAŽDOM PÁDE ZNOVU
POVSTALI K NOVÉMU ÚSILIU!
Byť svätý znamená vedieť komu si
uveril a podľa toho žiť. Byť svätý
znamená aj mnohokrát klesnúť, ale
aj vždy vstať na ceste posväcovania
a nikdy sa nevzdávať.
V smrti sa stretávame s Bohom –
i so všetkým, čo sme tu napáchali
nedobré – a môžeme sa odovzdať
jeho láske. Ale: čím viac sme sa
minuli se svojím životom, tým
bolestivejšie bude naše stretnutie s
Bohom.

Infolist

nemôže byť uvoľnené, nič mŕtveho,
čo by nemohlo byť prebudené
k životu, žiaden hrob, v ktorom
neklíči nový život. Tak by som
chcel kresťanským posolstvom
ľuďom sprostredkovať nádej, že sú
bezpodmienečne milovani a že pri
všetkých nezdaroch, krehkostiach
a obmedzeniach svojho života,
ktorými sa trápia, sa môžu stať pre
druhých požehnaním: nie nejakými
mimoriadnymi výkonmi, ale tým,
že budú žiť svoj vlastný život a
stelesnia jedinečný obraz Boží
v sebe. Chcel by som každému
povedať: Si dôležitý. Zanecháš v
Je pre mňa nádejou, že neexistuje tomto svete stopu. A touto stopou
nič, čo by nemohlo byť premenené, spoluutváraš svět. A prajem ti,
žiadna temnota, ktorá nemôže byť aby sa skrze Tvoju stopu tento
osvetlená, žiadne stroskotanie, svet stal jasnejším, ľudskejším,
ktoré by sa nemohlo stať novým milosrdnejším a vrelejším.
začiatkom, žiadne ustrnutie, ktoré
(Podľa Anselma Gruna spracoval o. Michal)

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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31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ(?)

V týchto a nasledujúcich dňoch
smerujú naše kroky na cintoríny.
Sv. Ján Pavol II. v roku 2003 pri
modlitbe Anjel Pána na sviatok
všetkých verných zosnulých takto
povzbudil
veriacich:
„Cirkev
nás vždy vyzývala modliť sa za
zomrelých. Pozýva veriacich, aby
hľadeli na tajomstvo smrti nie ako
na posledné slovo ľudského osudu,
ale ako na cestu do večného života.
Je našou dôležitou povinnosťou
modliť sa za zomrelých, pretože
hoci zomreli v Božej milosti, aj
tak možno potrebujú posledné
očistenie, aby mohli vstúpiť do
nebeskej blaženosti. Modlitbu
za duše v očistci možno vyjadriť
rôznymi
spôsobmi
vrátane
návštevy
cintorína.
Príchod
na tieto posvätné miesta nám
poskytuje príležitosť meditovať o
pozemskom živote a súčasne živiť
nádej v blaženú večnosť raja.“
V duchu jeho slov sa aj my chceme
zamyslieť nad
pozemským i
večným životom aj skrze myšlienky
Anselma Gruna. Vždy keď
vyznávame svoju vieru, hovoríme:
"Verím v život večný." Verím,
že smrť nie je koniec, ale nový
začiatok. Verím, že smrťou vstúpim

do Božej lásky. Ale pred Bohom
budem konfrontovaný aj so svojou
skutočnou realitou a pravdou
o sebe. A vtedy spoznám, že som
sa v mnohom Bohu uzatváral
a nežil som v súlade s ním a so
svojou podstatou. Toto bolestné
sebepoznanie je tým, čomu se
hovorí očistec.
Očistec ale nie je žiadne miesto
alebo určený čas, ale myslí sa
tým okamih očistného stretnutia
s Božou láskou. Ak vstúpim do tejto
Božej lásky, budem v nebi, tam
sa môj život završí. Ten jedinečný
obraz, ktorý si o mne spravil Boh,
se potom objaví vo svojej pôvodnej
kráse a jase. Peklo by bolo, keby
som sa Božej láske uzavrel.
Znamenalo by to odlúčenie odo
mňa samého i od Boha. Postavil by
som sa mimo život a mimo lásku.
Ako kresťania veríme, že aj
sfušovaný život má šancu byť
premenený. Keď sa tak pozrieme
na všetkých svätých, viete prečo
sú nám blízki? Pretože všetci
sa v živote obrátili. SVÄTÝ JE
OBRÁTENÝ HRIEŠNIK. Obrátili
sa od lenivosti k usilovnosti, od
smútku k radosti, od arogancie
k slušnosti. Svätí nie sú svätí preto,
že by nikdy neklesli. Sú svätí preto,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

1.

Počnúc
slávnosťou
Všetkých
svätých až do Veľkonočnej nedele
2023 sv. omše v kaplnke na Kalvárii
o 16.30 nebudú.

2.

Tento týždeň je prvopiatkový. KU
CHORÝM DOMOV PÔJDEME
V PIATOK OD 8.00 HOD.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v
konkatedrále vo štvrtok a v piatok
od 12.30 hod. Sobotu slávime ako
fatimskú. Na Cemjate sv. omša bude
o 17.00 hod. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme od pondelka do piatka
(okrem utorka) v konkatedrále od
5.45 do 7.00 hod., od 10.00 do 12.00
hod. a od 17.30 do 18.00 hod. a v
sobotu od 6.15 do 7.00 hod. a od
17.30 do 18.00 hod.

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Gabriela, Marián
7:00 + Anton - 1. výročie
10:00 + Paulína, Alexander, Alžbeta
12:00 ZBP Anna, Peter, Angelika
18:00

+ Martin, Lea, Vojtech, Antónia, Helena, Andrej

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Ut
1.11.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Viliam), 7.45 (Združený úmysel), 9.00
(+ František), 10.00 (+ Slávka), 11.30 (+ Mária, Helena, Václav, Štefan,
Ivan) 15.00 (+ Mária, Juraj, Ján), 18.00 (+ Cyril), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Cintorín 16.00
5:45 Za duše v očistci

St
2.11.

Spomienka na všetkých
zosnulých veriacich
Cintorín 16:00
Cemjata 17:00
Surdok 19:00

6:15

+ Mária, Vasiľ, Ján, Anna, Matúš, Emília, Marta

7:00 + František, Margita - 1. výročie
9:00 Združený úmysel
10:00 + Ladislav
12:00 + Terézia
16:00 + Jozef
18:00 + Jozef, Mária, František, Ján, Zuzana, Ján

Št
3.11.

Pi
4.11.

So
5.11.

Sv. Martina de Porres,
rehoľníka
Ľubovoľná spomienka
Adorácia 18:45
Cintorín 16:00
Sv. Karola Boromejského,
biskupa
Spomienka
Prvý piatok v mesiaci
Cintorín 16:00
Cemjata 17:00
Panny Márie v sobotu
Fatimská sobota
Cintorín 16:00

5:45 Za duše v očistci
6:15

ZBP Peter, Marián, Mária, Jozef, Miroslav s rod.

7:00 + Miloš - 1. výročie
10:00 + Anna, Anton
12:00 + rod. Belišová, Mačušová, Baranová
18:00 + Jana
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mikuláš
7:00 + Jozef - 1. výročie
10:00 ZBP Alžbeta - 90 rokov
12:00 + Mária, Juraj a rodičia
18:00 + Jozef
6:15 Za duše v očistci
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 ZBP sr. Maristella

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
6.11.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Simona, Milan), 7.45 (ZBP Žofia - 80
rokov), 9.00 (ZBP sr. Maristella) 10.00 (+ rod. Harakaľová a Petríková),
11.30 (+ Milan) 15.00 (+ František), 18.00 (+ Margita, Ľudovít, ich
rodičia, Štefan, Tomáš, Anton), Surdok 9,00, Cemjata 10.15, Cintorín
16.00.

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
31.10.

Pondelok 31. týždňa v
Cezročnom období
17:15 modlitba sv. ruženca
(Hnutie Svetlo - Život)

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

3.

V utorok 1.11.2022 na slávnosť
Všetkých svätých nespovedáme a
farská kancelária bude zatvorená.
Pohreby a iné udalosti hláste kňazom
po sv. omšiach.

4.

Vo štvrtok 10.11.2022 organizujeme
duchovný zájazd Lagiewniki Krakow na jeden deň. Cena v prípade
plného autobusu je 20 €. Odchod
autobusu bude o 5.45 hod. z Baštovej
ulice, návrat približne o 21.00
hod. Hlásiť sa môžete v sakristii
konkatedrály.

5.

Koncom februára - začiatkom
marca chystáme púť do Svätej
zeme. Záujemcovia sa môžete hlásiť
v sakristii konkatedrály. Bližšie
informácie už čoskoro.

6.

Mládežnícke sv. omše s tématickými
kázňami slávime vždy v piatok o
18.00 hod. v konkatedrále. Srdečne
pozývame mládež, birmovancov a
všetkých veriacich.

7.

Srdečne vás pozývame na tématické
detské sv. omše v konkatedrále
nedeľu o 11.30 hod.

8.

UPeCe Prešov Vás pozýva na
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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: z
krstu Hrica 50€, z krstu Tomáša
30€, z krstu Jonáša 20€. Zbierka
na misie: Konkatedrála 4771,65€;
Surdok 107,50€; Kalvária 97,90€;
Cemjata 165€; FNsP 94,90€. Na
farské potreby: bohuznáma 15€,

bohuznáma Magdaléna 30€. Na
Šidlovec: bohuznáma Alžbeta
100€, bohuznáma 30€.

Odpustky pre duše zosnulých v očistci
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na
všetkých zosnulých veriacich (2.11.)
nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a
pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a
vyzná vieru (Verím v Boha), môže získať
úplné odpustky, ktoré možno privlastniť
iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa
žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď
(krátko predtým alebo potom), sv.
prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a
modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí
Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej vo
všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek
pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci
určeného dňa (teda od 12. hodiny 1.11. do
24. hodiny 2.11.)
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a
aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne
od 1.11. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie
podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí
na všetky odpustky.

