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Bratia a sestry! Blíži sa najposvätnejšie
obdobie našej kresťanskej viery - Veľká noc.
Cirkev slávi ZELENÝ ŠTVRTOK
ako
deň
ustanovenia
Eucharistie,
kňazstva a príkazu o láske. Malo by byť
samozrejmosťou, že v tento
deň má
byť každý kresťan na sv. omši a prijímať
Eucharistiu. Veď je to deň, kedy sa prvýkrát
v dejinách slávila sv. omša. Jednoducho je to
naša povinnosť, byť v ten deň v kostole na
sv. omši. Žiaľ, prax a skúsenosť je taká, že
sme to stále nepochopili, a tak v mnohých
farnostiach sú v ten deň kostoly poloprázdne.
Dúfame, že to v našej Konkatedrále sv.
Mikuláša tak nebude.
VEĽKÝ PIATOK: Pozývame k sláveniu
veľkopiatkovej liturgie, ale aj na iné duchovné
aktivity v našej konkatedrále. Predovšetkým
chcem pozvať ráno o 8.00 hod. na spoločnú
modlitbu posvätného čítania a ranných
chvál. Chcem pozvať všetkých, ktorí pôsobia
na území našej farnosti; rehoľné sestry,
rehoľníkov, vás, milí bratia a sestry. Príďte,
budeme sa modliť chórovým spôsobom,
príďte a vytvorme v ten deň duchovnú
jednotu celej našej farnosti. Po obradoch bude
večer spoločná Krížová cesta na Kalvárii,
doneste si so sebou sviečky. Krížová cesta
začne o 19.30 hod. Zraz pri jezuitoch.
BIELA SOBOTA: Aj v tento deň vás
pozývame na spoločnú modlitbu posvätného
čítania a ranných chvál o 8.00 hod. Bude to tá
istá forma, ako na Veľký piatok. Obrady sa
- podľa nariadenia arcibiskupa-metropolitu

Infolist

- nemôžu začať skôr, ako po západe slnka.
To znamená, že v žiadnom kostole nemôžu
začať obrady, napr. o 17.00 hod. Bolo by to
hrubé porušenie tradície a predpisov Cirkvi.
To znamená, že v našom chráme (ale aj
v ostatných) obrady vzkriesenia sa začnú
najskôr o 18.30 hod. Na zakončenie obradov
bude sprievod s Eucharistiou a sochou Krista
okolo konkatedrály, zakončíme spevom Te
Deum. Posvätenie pasky - veľkonočných jedál
- si všimnite podľa rozpisu.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: Sväté omše
budú v klasickom čase. O 15.00 hod. bude
slávnostná sv. omša - spojená s procesiou - aj
na cintoríne, tak ako to bolo pred rokom.
BDENIE PRI BOŽOM HROBE: Na
Veľký piatok po obradoch, počas Bielej
soboty, až do obradov Veľkonočnej vigílie,
bude nočné a denné bdenie pri Božom
hrobe a Eucharistii. Pozývame všetkých, aby
si našli čas a prišli stráviť čas v modlitbe.
Pozývame mladých, birmovancov, urobte si
rozpis, ktorý nájdete v sakristii tak, aby stále
niekto v konkatedrále bdel pri Svätom hrobe.
Pozývame aj členov hnutí, Ružencového
bratstva, rodín ... urobte si rozpis, zadeľte si
čas tak, aby pri Svätom hrobe stále niekto bol.
P.S. Sme si vedomí, že ide o veľké
a náročné slávenie. Preto vás prosím, buďte
ochotní pomôcť pri organizovaní, aj pri
samotnom priebehu obradov. Tešíme sa už
teraz na požehnaný veľkonočný čas.
Jozef Dronzek, dekan - farár

Požehnanie
veľkonočných jedál

Slávenie veľkonočných obradov
Deň

Exercičný
dom
(jezuiti)

Sv. Jána
Bosca
(saleziáni)

Sv. Jozefa
(františkáni)

ZELENÝ ŠTVRTOK
Svätá omša Pánovej večere

17.00

18.00

16.30

VEĽKÝ PIATOK
Obrady Veľkého piatka

15.00

15.00

16.30

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(Biela sobota)
Obrady Veľkonočnej vigílie

18.30

19.30

18.00

14.00,
16.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Slávnostná veľkonočná
sv.omša

6.30, 11.00,
17.00

7.30, 9.00,
11.00

6.00, 8.00,
9.30, 11.00,
19.00

6.15 hod.
8.00 hod.

BIELA SOBOTA
KONKATEDRÁLA
Dúbrava
Cemjata
Surdok
Vydumanec
Šidlovec
Veselá

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
KONKATEDRÁLA
Kalvária

12
2013
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

24. marec 2013

Od samého zrodu
som odkázaný na teba
Dnes sa naša pozornosť obracia
k Jeruzalemu. Mesto plné života –
spoločenského
aj
náboženského,
mesto vítajúce Kráľa, aj mesto, ktoré
bolo príčinou Ježišových sĺz. Vie, že
pre neho bude miestom odsúdenia
a smrti. Čo sa odohráva v srdci Krista,
ktorý vie, že radostné „Hosanna!“
sa v najbližších dňoch premení na
nenávistné „Ukrižuj ho!“? Pozorujúc
udalosti Kvetnej nedele, dostávam
ďalšiu lekciu v Ježišovej škole. Pri
vstupe do Jeruzalema ho sprevádzajú
zástupy – ľudia, ktorí videli zázraky,
počúvali Jeho slová, boli uzdravení,
jeho apoštoli a učeníci. Tí všetci
prežívajú radosť z Jeho prítomnosti.
Vzťahy, ktoré boli hlboké, dôverné
aj menej osobné. Tak ho mnohí
sprevádzajú radostným a oslavným
úsekom cesty. Tak málo je tých, ktorí
pri ňom stoja, keď trpí v Getsemanskej
záhrade, keď kráča krížovou cestou,
keď zomiera na kríži.
V duchu sa stávam účastnou
týchto
udalostí.
Pridávam
sa
k jasajúcemu zástupu, som s apoštolmi
vo Večeradle, pozorujem ho pri
modlitbe v Getsemanskej záhrade,
trpím pri pohľade na neho, keď kráča
na Golgotu, pozerám mu do tváre skôr,

ročník: XXI.

Kvetná nedeľa v roku C  
ako naposledy vydýchne a hľadám
odpoveď na otázku: Čomu ma chceš
dnes naučiť? Jeho odkaz je jasný: bez
ohľadu na vonkajšie okolnosti, na
priazeň alebo nepriazeň „zástupov“,
vždy je najdôležitejšie vyplniť vôľu
Otca. Jeho sláva aj jeho zomieranie mi
ukazujú, na koho mám byť zameraná
v radostných aj bolestných chvíľach
svojho života: „Od samého zrodu som
odkázaný na teba ... Ty si môj Boh.“
(Ž 22, 8 – 24). Zároveň si uvedomujem
svoju ľudskú slabosť a neschopnosť
bezhranične Bohu dôverovať, preto
spolu so žalmistom prosím: „Ale ty,
Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty si
moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.“
sr. Luciana Mišenčíková CJ

Po
25.3.

Ut
26.3.

St
27.3.

Liturgický kalendár

Pondelok
vo Veľkom týždni
vysluhovanie sviatosti zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

Utorok
vo Veľkom týždni
vysluhovanie sviatosti zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

Streda
vo Veľkom týždni
vysluhovanie sviatosti zmierenia:
NESPOVEDÁME

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Gabriel, Marta
6.15 † Mária
7.00 † Marta - výročná
12.00 † Ladislav
18.00 † Ján, Alžbeta, Fridrich, Alžbeta
5.45 † Jozef
6.15 † Júlia, Nikola - Petkov
7.00 † Magdaléna
12.00 † Jozef
18.00 † Pavel
5.45 † Rudolf
6.15 † Anna, Andrej
7.00 † Jozef - výročná
12.00 † Vojtech, Juraj, Matej (kňazi)
18.00 † Milan

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Št
28.3.

9.30 Svätá omša svätenia olejov - katedrála Košice
18.00 Svätá omša - KONKATEDRÁLA, poklona a Lamentácie
18.00 Svätá omša - Kalvária - Kostol Sv. kríža
18.00 Svätá omša - Cemjata - Kostol sv. Donáta

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
8.00 Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA

Pi
29.3.

14.15 Lamentácie - KONKATEDRÁLA
15.00 Obrady - KONKATEDRÁLA sv. Mikuláša
15.00 Obrady - Cemjata - Kostol sv. Donáta
16.00 Obrady - Kalvária - Kostol Sv. kríža
19.30 Krížová cesta - Kalvária (od jezuitov)

BIELA SOBOTA
7.30 Lamentácie - KONKATEDRÁLA
8.00 Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA

So
30.3.

14.00
16.00

Požehnanie jedál - KONKATEDRÁLA

18.00 Ukončenie eucharistickej poklony
18.30 Obrady Veľkonočnej vigílie KONKATEDRÁLA
18.30 Obrady Veľkonočnej vigílie Kalvária - Kostol Sv. Kríža
18.30 Obrady Veľkonočnej vigílie Cemjata - Kostol sv. Donáta
K obradom Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.

Ne
31.3.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 18.00; Cemjata 10.15; Kalvária 8.00; Cintorín 15.00

Infolist
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 - 6.55; obed 9.55 -11.55 hod; večer 17.30 - 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - konkatedrálny chrám

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy - Veľký týždeň

Konkatedrála svätého Mikuláša
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Kostol Sv. kríža na cintoríne

ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 hod. Svätá omša Pánovej večere, lamentácie
21.00 hod. Spoločné kompletórium

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
15.00 hod. Svätá omša - sprievod s Eucharistiou

VEĽKÝ PIATOK
8.00 hod. Ranné chvály a posvätné čítanie
14.15 hod. Lamentácie
15.00 hod. Obrady Veľkého piatka,

1.

19.30 hod. Krížová cesta na Kalvárii

2.

celonočná eucharistická poklona pri
Božom hrobe

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela sobota)
7.30 hod. Lamentácie
8.00 hod. Ranné chvály a posvätné čítanie
18.00 hod. Ukončenie eucharistickej poklony
18.30 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
sväté omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 lat., 18.00 hod.
11.30 hod. Slávnostná veľkonočná svätá omša

3.

4.

Kostol Svätého kríža na Kalvárii

ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 hod. Svätá omša Pánovej večere

5.

VEĽKÝ PIATOK
16.00 hod.
Obrady Veľkého piatka
do 19.00 hod. Eucharistická poklona
19.30 hod.
Krížová cesta (od jezuitov)
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela sobota)
od 14.00 do 18.00 Eucharistická poklona
18.30 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Požehnanie jedál + Slávnostná
veľkonočná svätá omša
Od 2.veľkonočnej nedele (7.4.) budú sväté omše
na Kalvárii v nedeľu pravidelne o 16.00 hod.

6.

8.00 hod.

Kostol svätého Donáta na Cemjate

ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 hod. Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK
15.00 hod. Obrady Veľkého piatka

7.

8.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• Jozef 100 €
• bohuznámy 20 €
• z krstu Marcela Oravca 14 €
Zbierka na opravu konkatedrály
bola vo výške: 3 220 €; Cemjata 95 €
Poďakovanie
Vyjadrujem poďakovanie všetkým,
ktorí pripravovali modlitbu Krížovej
cesty. Pán Boh zaplať! (p. dekan)
Veľkonočné trojdnie v konkatedrále
Služby a asistenciu majú na starosti
p. kaplán Miroslav Turčík a p. kaplán
Martin Šimko. Obráťte sa nich.
(p. dekan)
Dôležitý oznam
Farská kancelária bude 28.3. - 2.4.2013
zatvorená. Súrne prípady a hlásenie
pohrebov využijte pred alebo po sv.
omšiach v sakristii konkatedrály. Pán
Boh zaplať za pochopenie!
Dňa 25.3.2013 (pondelok) o 16.30
hod. sa uskutoční celomestské
večeradlo Mariánskeho kňazského
hnutia pri mariánskom súsoší v
Prešove.
Zo soboty 30.3. na nedeľu 31.3.2013
je zmena na letný čas. Čas si
posunieme o hodinu dopredu.
Stretnutie
miništrantov
pred
Veľkonočným
trojdním
bude
v stredu 27.3.2013 po večernej sv.
omši.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela sobota)
15.00 hod.
Požehnanie jedál
od 15.30 do 18.00 Eucharistická poklona
18.30 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie

Krsty

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10.15 hod. Slávnostná veľkonočná svätá omša

17.3.

16.3.

Liliana Gunárová, Matthew
Humeník, Marcel Kravec
Vivien Anna Ištvanová

