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22. marca po 25. apríl. Preto je Veľká noc
pohyblivým sviatkom. Pravoslávni slávia
podľa Juliánskeho kalendára, my, západná
Cirkev podľa Gregoriánskeho, ale v tomto roku
je zhoda Veľkej noci v ten istý čas, dokonca
v tomto Svätom týždni slávia svoju Paschu aj
Židia. Teda pripomínajú si tie starozákonné
udalosti.
Aké sú symboly Veľkej noci?

Všetkým by som chcel zaželať slovami
emeritného pápeža Benedikta XVI.: „V našom
srdci radosť a bolesť, na našej tvári úsmev a
slzy. Takáto je naša pozemská realita. Avšak
Kristus vstal z mŕtvych, je živý, ide s nami.
Preto spievajme a kráčajme verní svojmu
nasledovaniu v tomto svete s pohľadom
upreným na nebo“. V tomto duchu žičím
všetkým a vyprosujem hojnosť milostí a pravej
kresťanskej radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša
Krista, ktorý nech nás všetkých obdarí svojim
pokojom a posilní vo veľkonočnej nádeji.
Zdroj: http://www.biskupstvo-nitra.sk
Článok upravil: Viktor Baltes

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
2. apríl 2017

ročník: XXVI.

5. pôstna nedeľa

Nitriansky biskup o prežívaní
Veľkej noci
Z príležitosti Veľkej noci prinášame rozhovor
s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom
Judákom.

tlač, kopírovanie, väzba

Ako nitriansky biskup prežíva Veľkú noc.
Nájdete si čas, popri povinnostiach, aj na
osobné prežitie veľkonočných udalostí?

2017

lacné tonery a cartridge

Ježiš Kristus neprišiel len preto, aby sme
boli dobrí na Vianoce alebo aby sme sa tešili
na Veľkú noc z týchto hodnôt. On prišiel pre
náš každodenný život, aby bol súčasťou nášho
každodenného snaženia, úsilia a nesenia našich
krížov a našich skúšok. Takže Veľká noc a
jej posolstvo má preniknúť do každej oblasti
nášho života, aby sme vedeli, že všetka naša
snaha a všetko naše úsilie, všetko to dobro, čo
konáme v spojení s Kristom, nie je zbytočné,
ale smeruje k tomu, že sme Božie deti, že sme
dedičia Božieho kráľovstva a že aj nám chce
dať Ježiš účasť na tomto novom živote.

Prosím o váš vinš k veľkonočným sviatkom.
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predaj a servis tlačiarní

Čo by malo ľuďom zostať z veľkonočných
sviatkov do budúcnosti?

Myslím, že tak ako každý kňaz, ktorý má
na starosti veriacich, farnosť alebo nejaké
spoločenstvo, musí sa na tieto sviatky pripraviť
aj duchovne. Pripraviť si príhovory, liturgiu
s pomocou svojich spolupracovníkov. Veľmi
dôležité je aj to, aby sme nielen my, duchovní,
pripravili sviatky pre iných, ale aby sme ich aj
sami prežili vo svojom srdci. K takej tradícii
patrí, keď som v Nitre, že na Bielu sobotu po
ranných modlitbách v katedrále, sa skupinka
kňazov z Nitry vyberieme na bicykloch
po okolitých farnostiach, kde navštívime
kostoly, pokloníme sa Pánu Ježišovi. Vidíme
aj ten sviatočný ráz, ktorý je v jednotlivých
farnostiach. A potom trocha unavení, ale v takej
radosti sa vraciame podvečer do Nitry, aby sme
mohli potom konať veľkonočnú liturgiu, ktorá
prislúcha Bielej sobote. To je taký relax, na
ktorý sa teším aj tento rok.

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Je to predovšetkým nový život, ktorý priniesol
Kristus, je to najmä spomínaný veľkonočný
baránok ako symbol Ježišovej obety, v našich
oblastiach používame ako symbol Veľkej noci
vajíčko, tiež nejaké čokoládové figúrky, ktoré
nám vyjadrujú radosť z nového života. Ale sú to
aj kvety, ktorými si ozdobujeme naše príbytky,
oltáre v našich chrámoch. Je to prejav radosti
z nového života, ktorý vidíme aj v prírode v
našej geografickej oblasti v tomto období, ale je
to predovšetkým to, čo by sme mali prežívať, je
to duchovné víťazstvo, nový život, ktorý tieto
všetky symboly nám majú vyjadrovať.

Infolist

Veľkonočné sviatky sú nielen najväčší, ale
aj najstarší kresťanský sviatok. Kedy sa
začal sláviť?
Cirkev ich začala sláviť od začiatku, lebo
Ježišovo zmŕtvychvstanie je ústredným a
základným tajomstvom našej viery. Prevzala
tieto sviatky zo židovskej starozákonnej
tradície, pretože – to všetci veľmi dobre vieme
– Židia boli vyslobodení z otroctva z Egypta na
Boží zásah a pri tomto odchode potreli veraje
svojich dverí krvou baránka, ktorý sa stal
predobrazom Ježiša Krista, nevinného Baránka,
ktorý za nás zomrel na kríži. Každoročne, keď
sa dostali do vyvolenej krajiny, ktorú im Boh
prisľúbil, slávili na jar veľkonočné sviatky
a bol to jeden z troch sviatkov, kedy dospelí
muži po dvanástom roku u Židov, putovali do
Jeruzalema, kde tie skupiny pútnikov tvorili
akési rodinné spoločenstvo, a jedli na pamiatku
tohto vyslobodenia veľkonočného baránka. Pán
Ježiš práve cez tieto sviatky uskutočnil dielo
vykúpenia. Skôr ako začal trpieť, ustanovil
sviatosť Oltárnu vo Večeradle, keď premenil

chlieb a víno na svoje telo a krv a dal poverenie
apoštolom, svojim priateľom, aby to konali na
jeho pamiatku. Potom nasledovali tie udalosti
utrpenia v Getsemanskej záhrade, Judášova
zrada, potom predvedenie pred veľradu, pred
Piláta, Herodesa, následne odsúdenie, krížová
cesta a ukrižovanie. Samozrejme, tým to
nekončí. Táto tragédia potom, keď Ježiša
pochovali a strážili jeho hrob, aby vraj, ako
sa hovorí vo Svätom písme, neukradli učeníci
jeho telo a nevyhlásili ho za živého, Ježiš
naozaj vstal z mŕtvych na tretí deň a zjavil sa
svojim najbližším, ktorých mal rád a ktorých
poslal, aby zvestovali toto radostné posolstvo
aj ďalším.
A toto si kresťania pripomínali vždy v prvý
deň týždňa teda v nedeľu?
Každá nedeľa je oslavou Veľkej noci a
samotný sviatok Veľkej noci je nedeľa nedieľ.
Veľká noc sa slávi každý rok inokedy. Od
čoho to závisí?
Áno. Židia to slávili na jar, prvý jarný mesiac
Nisan. Potom sa Cirkev aj rozličným spôsobom
prispôsobovala tomuto termínu a slávila
rozlične Veľkú noc. Ale na sneme v Nicei v
roku 325 sa zjednotil dátum Veľkej noci pre
kresťanov a má to byť po prvom jarnom splne
nasledujúca nedeľa. Takže je to v rozpätí od

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
2.4.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Združenie Faustínum

7.4.

piatok

17:15 hod.

Klub kresťanských pedagógov

9.4.

Kvetná nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - život)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Jozef, Mária, Rozália

Po.
3. 4.

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

6:15 ZBP rod. Korkošová, Macejová,
Hrušková
7:00

+ Jolana - pohrebná

12:00 + Milan
18:00 + Pavol
5:45 + Valentín a ZBP Beáta

Ut.
4. 4.

6:15 + Ján

Utorok po 5. pôstnej nedeli

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00 ZBP Veronika - poďak. za uzdravenie
18:00 ZBP a dar odpustenie pre Katarínu
5:45 + Jozef
6:15 ZBP Irena

Str.
5. 4.

Streda po 5. pôstnej nedeli

7:00

+ Pavol - pohrebná

12:00 + Andrej
18:00 + Alexander, Anna, Štefánia, Margita,
Ján
5:45 + Angelika, Rudolf

Št.
6. 4.

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši:
Hnutie Svetlo Život

Piatok po 5. pôstnej nedeli
Pia.
7. 4.

So.
8. 4.

6:15 + Vladimír, Viera, Ladislav, Edita,
Mária
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 ZBP Mikuláš
18:00 + Mária, Milan

1. piatok v mesiaci
Krížová cesta 17.15
Cemjata: 17.00, spoveď od
16.00
Sobota po 5. pôstnej nedeli
Cemjata: sv. omša 10.30,
spoveď od 10.00

5:45 ZBP Ján - 80 r. života
6:15 + Jozef, Pavlína
7:00 + František - pohrebná
12:00 + Ján, Mária, Karol, Mária, Juraj
18:00 Za pokoj v práci a v rodine pre Máriu
5:45 + Štefánia, Vanda, Ján, Kazimíra
6:15 ZBP Janka - ž.
18:00 + Magdaléna

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
Ne.
9. 4.

5.45 (+ Ján, Jozef, Veronika, Margita, Ondrej), 6.30 (+ Mária), 7.45 (+ Mária),
10.00 (ZBP Martin - 40 r. života),
11.30 (+ Marián), 15.00 (ZBP Anna a Andrea s rod.),
18.00 (ZBP Lukáš s rodinami); Cemjata 10.15

Infolist

Infolist
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary na kostol: bohuznámi: 15
€, 100 €, 100 €. Na organ: Ľubomír
Saniga 100 €, rod. Novotná 100 €.
V nedeľu 2.4. vás pozývame na
večerné chvály a modlitby. Začíname
o 19.07 hod. v konkatedrále.
Srdečne pozývame všetky
deti a ich rodičov na netradičnú
KRÍŽOVÚ CESTU DETÍ, Kedy?
2.4 (nedeľa) o 15.00 hod. (zraz pri
jezuitoch), Kde? na našu Kalváriu.
Tešíme sa na vás - eRkári a Farnosť
sv. Mikuláša :)
V nedeľu 9.4. sa uskutoční zbierka
na farské potreby. Za vaše milodary
úprimné Pán Boh zaplať.
Kvetná nedeľa: sv. omša
o 7.45 začne pred konkatedrálou
v smere od fary, potom pôjdeme
v sprievode smerom od južného
vchodu. V ten deň bude
požehnanie ratolestí pri každej sv.
omši, taktiež budú spievané pašie.
KVETNÁ NEDEĽA: sv. omša
o 10.00 začne pri soche Immaculaty
o 9.45 palmovým sprievodom.
K sprievodu sú pozvaní všetci
mladí a birmovanci farnosti. Po
sv. omši vás pozývame na pohostenie
do ACM, Metodova č.1
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.
Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich pôjdeme v
piatok 7.4. od 8.00 hod.
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9.

Katolícke biblické dielo a Studia
Biblica Slovaca pozývajú na verejné
prednášky prf. P. Marcella A.
Buscemiho OFM o živote veriaceho
kresťana v prvých komunitách
podľa apoštola Pavla - 21.4.2017
od 9.00, Gréckokatolícka Teologická
fakulta PU v Prešove - Pre mňa žiť
je Kristus
10. MAGIS o. z. prosí o potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi k
Veľkej noci. Trvanlivé potraviny
môžete priniesť od 27.3. do 8.4. na
Konštantínovu ul. č. 2 - kláštor Sancta
Maria, alebo na farský úrad.
11. Plánujeme otvoriť Biblický krúžok
(Biblickú školu). Stretká budú raz
týždenne. Prosíme záujemcov, aby
sa nahlásili v sakristii konkatedrály
alebo vo farskej kancelárii. Krúžok
potrvá 60 až 90 min.
12. Vnašej konkatedrále nájdete pokladničku
s názvom Veľkonočný dar pre
chudobných.
Môžete
prispieť.
Finančný
milodar
sa
adresne
rozdelí
medzi
chudobných
a núdznych.

13. VEĽKONOČNÁ SVIATOSŤ
ZMIERENIA.: Konkatedrála:
po. - pia.: 5.45 - 7.00, 10.00
12.00,
17.00
18.30.
Sobota
(8.4.)
a
nedeľa
(9.4.)
od
16.30
do
18.00.
Cemjata: piatok (7.4.) od 16.00.
Sobota od 10.00 kostol aj dom
seniorov.

