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alebo vlastné dieťa, keď je to niekto
z našich príbuzných, vtedy sa cítime
osobne dotknutí a ranení. Toto sú
chvíle, v ktorých precitneme a hľadáme
odpovede. Práve v takejto pozícii, keď
cítime dotyk smrti, začneme túžiť po
živote, ktorý sa neskončí nikdy a bude
trvať večne a to aj s tými, ktorých sme
mali tak radi. Alebo nie?!
Je azda problémom to, že sme
svojich blízkych zomrelých až tak radi
nemali a nemáme ani záujem stretnúť
sa s nimi znova? Bude to asi tým, že
ľudia v minulosti viac držali spolu, viac
sa priznávali jeden k druhému, doslova
pestovali rodinné zväzky. Dnes sme viac
sebestační. A to je asi aj na škodu!
Posolstvo zmŕtvychvstalého Krista
nám zároveň kladie základnú otázku
nášho života: Čomu verím, na čo sa
v živote orientujem a čomu dôverujem?!
Na čom a na kom mi v živote naozaj
záleží?!
Mária Magdaléna hľadala pri hrobe
toho, čo radikálne zmenil jej život.
Nevedela zabudnúť ďakovať a vďačnosť
mu chcela vyjadriť aj po jeho smrti. No
ani len netušila, že práve ona sa stane
prvým svedkom jeho zmŕtvychvstania.
Podobne si v dejinách Ježiša zamilovali
ľudia, ktorým pomohol k zmene
a presmerovaniu ich života. A preto
si ďalší život nevedeli bez Krista
predstaviť. Uvedomovali si jeho neustálu
prítomnosť, no nevedeli sa dočkať, než
sa s ním stretnú a zostanú s ním naveky.
Očakávanie a vízia skorého stretnutia
s Ježišom z tváre do tváre im pomáhala
prežívať pozemský život v štýle
rozdávania sa iným. Zrazu im bolo jasné
to, čo formuloval slávny fyzik Anré
Mária Ampér: Šťastie je čudný tovar!
Čím viac ho rozdávaš, tým viac ho sám
máš! Myslieť na večnosť a na stretnutie
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so Spasiteľom nám pomáha žiť dnešok
vo svetle nádeje.
Naozaj, ako hovoria básnici:
človek je iba závanom včerajška, niečo
z dnešného dňa, ale vo veľkej prevahe
má pred sebou nekonečne veľa zo
zajtrajška! Nekonečne veľa zo zajtrajška
– to je iný výraz pre večnosť. Skutočne
veriaci – hlboko veriaci človek – prežíva
svoju prítomnosť so živým a vždy
prítomným Kristom.
Krátko potom, čo slávny anglický
spisovateľ Chesterton uveril v Krista,
prišiel k nemu novinár a položil mu
otázku: Keby sa náhle objavil vzkriesený
Kristus a postavil by sa vedľa Vás, čo by
ste robili? Chesterton odpovedal: Ale,
veď on tu stojí! V tejto jeho odpovedi
sa odráža hlboké presvedčenie o tom,
že Kristus je živý a prítomný, hoci
nateraz očiam neviditeľný. O to viac sa
pre veriaceho človeka stáva motiváciou
a hybnou silou vždy bližšie k večnosti.
Veľká noc, drahí bratia a sestry,
nám otvára nové obzory. My žijeme síce
dnes, ale vždy s výhľadom na zajtrajšok,
smerom k večnosti, vždy bližšie
k Ježišovi.
Takýto pohľad na život nám daruje
cieľ i zmysel. Buďme si istí: Ježiš nám
pripravil cestu k Otcovi, on je pri nás – na
všetkých životných cestách. Nechajme
sa ním osloviť a viesť. Počúvajme jeho
slovo.
On je slovo, ktoré nás osvecuje, on je
sila, ktorá nás napĺňa, on je istota, ktorá
nás nezradí, on premohol smrť – nielen
svoju vlastnú, ale i smrť našich blízkych
a aj našu vlastnú! Preto, ako hovorí sv.
Pavol: Nič nás nemôže odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi (Rim 8, 38)! AMEN
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Homília
Mons. Bernarda Bobera,
košického arcibiskupa metropolitu
Milí bratia kňazi, drahí bratia
a sestry v Kristovi!
Kdesi som čítal veľmi pravdivú
myšlienku, ktorá sa priamo dotýka nás
– dnešných ľudí. Bolo tam napísané:
V minulosti žili ľudia priemerne štyridsať
rokov – plus večnosť. Dnes sa dožívajú
už len deväťdesiat, či iba sto rokov! Toto
bolo napísané ako charakteristika ľudí
dnešnej doby. Keď sa nad tým trochu
zamyslíme, deväťdesiat rokov je oveľa
viac ako štyridsať, ale predsa – bez
vyhliadky na večnosť – je život hoci aj
storočného človeka oveľa kratší a bez
nádeje, bez vnútornej iskry a radosti.
Strach zo smrti zacloní aj dlhý život,
naopak odovzdanosť Bohu vo viere robí
zo života dobrodružstvo lásky a radosti
s Kristom. A práve dnešná nedeľa hovorí
o kráse života s neustálou myšlienkou
na večnosť.
Iba pár desaťročí dozadu bolo pre
ľudí akési prirodzené, že večnosť patrila
k niečomu samozrejmému v ich živote.
Večný život bol nespochybniteľnou
súčasťou života vo viere. Dnes sa od
večnosti pozornosť odklonila viac
na život pozemský. Je to aj tým, že
sa samotná životná úroveň zdvihla

ročník: XXIII.

2. Veľkonočná nedeľa v roku C
a
životný
štandard
nadobudol
nevídaných rozmerov. Ľudia sa začali
mať tak dobre, že prestali myslieť na
to, že by sa mohli mať niekedy po smrti
ešte lepšie. a možno práve tu je jeden
z faktorov, prečo sa dnešný človek tak
málo zaoberá večnosťou. Skutočne,
tak silno sa sústredíme na pozemský
život! Tak uprene sa orientujeme na
materiálne potreby! Máme zrazu pocit,
že iba táto forma nášho terajšieho života
je jedinou a poslednou príležitosťou
užiť si! Dôsledky takéhoto zmýšľania
sú jednoznačné: žijeme vždy rýchlejšie,
chceme vždy viac a určite nechceme
nič premeškať a nič prepásť! Tempo,
pracovný výkon, mentalita dlhých
lakťov bez ohľadu na iných. Z tohto
štýlu života pramení tak veľa závisti,
lakomstva, ziskuchtivosti a baživosti.
Chceme byť šťastní už teraz a hneď.
O šťastí večnom a trvalom, o spáse
duše, ako sa zvyklo predtým hovoriť,
sa dnes verejne zmieni už len málokto.
Akoby sme nechceli hovoriť o tom, že
raz budeme musieť prekročiť bránu
večnosti. A pritom toľko počúvame
o smrti v našich každodenných
správach! Je to v tom, že sa pri týchto
správach necítime byť osobne dotknutí.
Asi sme si už zvykli. Avšak, akonáhle
sa nás skutočnosť smrti dotýka celkom
osobne, vo chvíli, keď nám odchádza
otec či mama, manžel či manželka,
Pokračovanie na strane 4
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Jozef

Po
8.4.

Zvestovanie Pána
Slávnosť (z 25. marca)

Cemjata 17.00

6.15 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rodinami
7.00 † Michal - pohrebná
12.00 † Ignác, Ľudovít, Etela
18.00 † Iveta

Ut
9.4.

St
10.4.

Št
11.4.

Pi
12.4.

So
13.4.

Ne
14.4.

Utorok
po 2. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 4, 32-37;
Ž: 93, 1a-b. 1c-2. 5;
Ev: Jn 3, 7b-15

Streda
po 2. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 5, 17-26
Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Ev: Jn 3, 16-21

Štvrtok
po 2. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 5, 27-33
Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20
Ev: Jn 3, 31-36

Piatok
po 2. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 5, 34-42
Ž 27, 1. 4. 13-14
Ev: Jn 6, 1-15

Sobota
po 2. veľkonočnej nedeli
Č 1: Sk 6, 1-7 Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19
Ev: Jn 6, 16-21

5.45 obrátenie - Vladimír, Peter
6.15 † Michal, Mária, Marta, František
7.00 † Anna - výročná
12.00 † František, Jozef
18.00 Faustínum - združený úmysel.
5.45 ZBP - Ľubomír, Milan s rodinami
6.15 ZBP - Maroš s rodinou
7.00
12.00 † Michal, Mária, Ondrej, Ján, Mária
18.00 † Mária, Ondrej, Maruša
5.45 † Štefan, Mária, Jozef, Helena, Rudolf
6.15 † Janka, Margita, Cecília
7.00
12.00 † Apolónia, Július
18.00 † Helena, Štefan, Stanislav, František,
Bartolomej
5.45 † Juraj
6.15 † Filoména, Ján
7.00 † Elena - pohrebná
12.00 † Anna, Ladislav
18.00 ZBP - Lucia, František
5.45
6.15 † Július
7.00
18.00 † Stanislav, Michal, Anna, Margita

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00

Č 1: Sk 5, 27b-32. 40b-41 Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b Č 2: Zjv 5, 11-14 Ev: Jn 21, 1-19
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie.
Grafická úprava: Michal Vrábel.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500
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1.
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

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

Milodary:
Na konkatedrálu:
• bohuznáma 14 €
• bohuznáma Katarína s rodinou 300 €
• z krstu Jakuba Timka venovali 40 €
• z pohrehu zosnulej Heleny
Elsnerovej 60 €

úmysel, ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále - najneskôr do
poludnia dňa 9.4.2013.
7.

Dňa 12.4.2013 (piatok) vás pozývame
na odpustovú slávnosť ku cti sv.
Giuseppe Moscatiho v kaplnke
FNsP o 15.15 hod. Sv. omšu celebruje
dp. Mgr. Štefan Kaňuk.

8.

Do pozornosti
V mesiaci máj pripravujeme v vašej
konkatedrále dve veľké akcie: Deň
Božieho milosrdenstva a Noc
kostolov. Prosíme o modlitby
a podporu. Každý, kto má ochotu
pomôcť a má dobrý nápad, je pozvaný
ku spolupráci na týchto dielach.

9.

Stretnutie
Klubu
kresťanských
pedagógov sa uskutoční dňa 11.4.2013
o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu na
Jarkovej ulici. Mgr. Michal Glevaňák
sa prihovorí na tému: „Pôsobenie sv.
Cyrila a Metoda na Slovensku“.

Na rádio Lumen: bohuznáma 1 €
Úprimné Pán Boh zaplať aj za milodary
z pokladničky „Veľkonočný dar“!
Vyjadrujeme
poďakovanie
„sponzorovi“, ktorý pomohol pri
organizovani
dvoch
koncertov
v minulom týždni. Prispel sumou 200
€. Pán Boh zaplať!
2.

3.

4.

Zajtra (v pondelok 8.4.2013) budeme
sláviť prenesený sviatok Zvestovania
Pána z 25. marca. V Kréde pri
slovách „a mocou Ducha Svätého...“
pokľakneme na jedno koleno.
Sv. omša bude aj na Cemjate o 17.00
hod.
Pozvánka
V sobotu 13.4. 2013 o 10.30 hod.
prinesú k bratom saleziánom na
Bottovu ulicu 9 relikviu don Bosca.
Pozývame vás počas tohto dňa
k jej ucteniu a večer o 19.00 hod. na
slávnostnú sv. omšu ku saleziánom.
Relikvia bude v Prešove do nedele do
9.00 hod.
Výberové
konania
na
miesto
riaditeľov cirkevných škôl.
ABÚ Košice vyhlásil konkurz na
miesta riaditeľov cirkevných škôl,
ktoré sa nachádzajú na území našej
farnosti. Záujemci, všimnite si bližšie
oznam na web stránke arcidiecézy
www.rimkat.sk

5.

Dňa 8.4.2013 o 15.00 hod. sa uskutoční
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Maria.

6.

Dňa 9.4.2013 na sv. omši o 18.00 hod.
bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý
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10. Farnosť Božieho Milosrdenstva
vo Svinej vás pozýva na oslavu
Božieho Milosrdenstva v nedeľu
7.4.2013 do farského kostola Božieho
Milosrdenstva. Odpustová sv. omša
bude o 10.30 hod.
11. Celoprešovská mládežnícka sv. omša
sa uskutoční dňa 12.4.2013 (piatok)
v Nižnej Šebastovej o 18.00 hod. Sv.
omšu celebruje vdp. Ján Knapík.
Úprimné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí prispeli k príprave a sláveniu
Veľkonočného trojdnia. Vyjadrujem
svoju vďaku kaplánom, miništrantom,
kostolníkom, členom farskej rady,
lektorom, kantorom, zboru, orchestru.
Nech všetko robíme stále na Božiu česť
a slávu.
p. dekan

Krsty - 31.3.2013

Jakub Timko, Peter Michael Fedor

