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Oltár Božieho milosrdenstva

Obraz teda požehnáme pri sv. omši
o 15.00 hod, v úvodných obradoch a to dňa
23.4.2017. Obraz požehná kanonik Imrich
Anderko, ktorý je spolu s Ing. D. Smelým
hlavným sponzorom tohto duchovného diela.
Srdečne ste pozvaní na túto milú slávnosť.

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
16. apríl 2017

tlač, kopírovanie, väzba

Čas ubehol a veci sa posunuli a to až tak,
že na 2. veľkonočnú nedeľu, teda v Nedeľu
Božieho milosrdenstva, požehnáme nový
obraz, ktorý už bude umiestnený na mieste
budúceho "oltárika". Veríme, že nebude
dlho trvať, kým ho dokončíme. Spolu
s členmi farskej rady komunikujeme s Ing.
Arch. Zuzanou Medveckou, ktorá koncipuje
reálnu podobu miesta, na ktorom bude stáť
celý „oltárik“. Návrh bol konzultovaný opäť
s KPÚ (Krajský pamiatkový úrad v Prešove),
ďalej s členom arcidiecéznej liturgickej
komisie a zároveň členom farskej rady Ing.
Mariánom Sitarčíkom, ako aj s inými členmi
F.R. Ing. Deziderom Smelým, PhD. a Ing.
Mariánom Svocákom, ktorí boli pri každom
rokovaní. Asi sami vidíte a vnímate, že to
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lacné tonery a cartridge

dekan

16
predaj a servis tlačiarní

všetko je proces, ktorý má svoje postupy
a vždy sa môže stať, že niečo na prvýkrát
nevyjde. Preto som síce trochu smutný, že
nebude už v nedeľu úplne dokončený, ale
zároveň verím, že to meškanie pomôže, aby
sa po úplnom dokončení zaskvel v celej
kráse. Plánujeme osadiť do oltárika relikvie
sv. Faustíny, ako aj sv. Jána Pavla II., tiež
výrobu nového "kľakátka", či skrinku na
vaše úmysly, alebo ozdobné prvky okolo
obrazu. Tu sa vyžaduje práca umeleckého
kováča a stolára. To chce kus dobrého času.

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

Milovaní bratia a sestry! Už niekoľko
rokov som mal v srdci túžbu urobiť všetko
preto, aby sme v našej konkatedrále mali
miesto dôstojnej oslavy posolstva Božieho
milosrdenstva. Ľudovo tomu hovoríme
„oltárik“ (čo síce pokoncilové dokumenty
Cirkvi nedovoľujú), ale tak sa to ujalo
v našej ľudovej reči. Som presvedčený,
že provizórne riešenie zavesenia obrazu
na stĺpe nebolo dôstojné tohto veľkého
Božieho posolstva. (pri každej návšteve
napríklad KPÚ v Prešove, sme o tom
počúvali, podobne aj liturgická komisia v
našej arcidiecéze neschvaľuje toto miesto.
Platí totiž zásada , že na stĺpe by nemali
byť zavesené obrazy). Na druhej strane sme
všetci vďační, že vôbec niečo bolo a že ste
si mnohí vypestovali vzťah k Božiemu
milosrdenstvu.

Infolist

Aleluja srdca
Máme veľkonočnú radosť? Je v našom
srdci niečo, ani neviem ako to definovať,
čo nás napĺňa fascináciou vzkriesením?
Radosť srdca pravého kresťana sa
vlieva do slávnostného aleluja. Cirkev
nás upozorňuje, že nie len ľudské srdce
sa má tešiť, ale aj zem a nebo. Kvôli
tvojmu vzkrieseniu, Kriste, nebo a zem
jasajú od radosti. Ako keby veľký jezuita
P.Teilhard de Chardin, prírodovedec,
filozof a básnik potvrdil vo svojom
učení túto pravdu, keď dodáva: „Vesmír
sa stáva pokresťančeným,“,ešte aj tam
je Kristus, veď je prvým a posledným
písmenom gréckej abecedy. Z pohľadu
kresťanskej filozofie je kristocentrizmus,
Kristo-evolúcia, novým termínom, ale z
pohľadu Božieho slova a teológie to už tak
nie je. Apoštol Pavol jasne hovorí: Všetko
je stvorené skrze neho a pre neho. On je
pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol
1, 16-18). Evanjelista Ján sa vyjadruje
podobne, keď v Zjavení píše: „Ja som
Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je
, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci“
(Zjv 1,8). Kristus nám teda svojim
zmŕtvychvstaním ponúka celkom iný
pohľad na všetko stvorené i na náš život.
Preto aj materialisti obdivujú princípy,
ktoré pri svojom skúmaní vesmíru a
prírody nachádzajú. Keď ich obdivujú,
nepriamo oslavujú Boha - Stvoriteľa a
Krista Vykupiteľa. Diakon počas Vigílie

ročník: XXVI.

Veľkonočná nedeľa - rok A

spieva v exultete ako je potrebné jasať a
radovať sa.
Počas týždňa som mal jeden hovor.
Volal mi jeden známy umelec a položil
mi otázku: Prečo je toľko v našom
meste, v Prešove, ľudskej nenávisti?
Nedokážeme to zmeniť? Zarazila ma
jeho poznámka, na druhej strane som si
povedal, on žije medzi ľuďmi, dennodenne sa s nimi stretáva, asi vie o čom
hovorí. Mne len vtedy napadlo: je naše
mesto ozaj kresťanské? Na papieri a v
štatistike určite, ale v reálnom živote?
Preto kvôli vzkrieseniu, ale aj tomu
nášmu, máme viac úcty ku všetkému
stvorenieu,aj k sebe navzájom. Nech
hlasno a silne volá zem, aj naše srdcia:
Teba Bože chválime! Prajem vám vo
svojom mene aj v mene našich kaplánov:
krásne a požehnané najväčšie sviatky
našej viery .
dekan

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
Po.
17. 4.

5.45 (+ Mária, František), 6.30 (+ Mária), 7.45, 10.00 (+ Veronika, Ján),
11.30 (ZBP Eva a Miroslav a uzdrav. rodových koreňov), 15.00 (ZBP Dávid a Mária),
18.00 (+ Anna, Ján, Miroslav, Ľubomír)
Cemjata 10.15

5:45 ZBP Jolanta - 70 r. života

Ut.
18. 4.

Utorok vo Veľkonočnej oktáve
Cemjata 17.00

6:15 + Jozef, Jolana
7:00

+ Ľubomír - 1. výročie

12:00 + František, Jozef, Ján
18:00 + Milan
5:45 ZBP Pavol s rod.

Str.
19. 4.

Streda vo Veľkonočnej oktáve

6:15 + Karol, Terézia
7:00

+ Andrej - pohrebná

12:00 ZBP Žofia s rod.
18:00 --5:45 Za duch. uzdravenie rod.
Zimmermanovej

Št.
20. 4.

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

6:15 + Františka - ž., Karol

Adorácia po večernej sv. omši

7:00 + Aladár - pohrebná
12:00 + Ján, Vasiľ, Anna
18:00 + Mária
5:45 Za budúceho životného partnera

Pia.
21. 4.

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

6:15 + Anna, Pavol

Cemjata 17.00

7:00 + Vladimír - 1. výročie
12:00 ZBP a uzdravenie Zuzana
18:00 + Štefan, Ján, Vincent, Mária, Irena

So.
22. 4.

5:45 + Jaroslav

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

6:15 ZBP Danka - ž. s rod..
18:00 + Jozef, Anna, Konštantín, Valent

2. Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Ne.
23. 4.

5.45 (ZBP Marián - 60 r. života), 6.30 (ZBP Marek), 7.45,
10.00 (+ Kamila), 11.30 (ZBP Jozef - 90 r. života),
15.00 (+ Štefan, Paulína a starí rodičia), 18.00 (ZBP Juraj s rod.);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30

Infolist

Infolist

1.
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.

strana 2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary na kostol: bohuznámi 100
€, 10 € , p. Lucia 200 €, p. Tkáčová
50 € a na organ 50 €, 300 €. Na rádio 8.
Lumen Anna Džačovská 20 €. Zbierka
na potreby farnosti: 2021 €., zbierka na
chudobných 820 €.
V nedeľu 16.4. a v pondelok 17.4. o
10.00 bude sv. omša, tzv. orchestrová, 9.
s týmto programom: F. X. Sussmager
- Missa Solemis in D, V. Hammerel
- Haec dies, M. A. Charpentier - Te
10.
Deum.
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Lurdy - Ars s o. Viktorom Baltesom bude
v pondelok 24.4. o 18.45 v konkatedrále.
V sakrestii sa môžete zapísať na
jednodňovú púť rádia Lumen do
Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu,
6. mája. Z našej farnosti pôjde jeden
autobus.
Pozývame všetkých na farskú púť do
Obišoviec - 6.5. Z našej farnosti pôjde
jeden autobus.
Za účasti reholi a komunít našej farnosti
zasvätíme 13. mája celú farnosť
Panne Márii Fatimskej. Pozývame
všetkých od 8.30 (sv. ruženec), 9.00 sv.
omša a modlitba zasvätenia.

Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční dňa
18. apríla 2017 v Katolíckom kruhu o
11. Ďakujeme za potravinovú pomoc a
17.00. Téma: Manželstvo je mŕtve, je
milodary pre rodiny v núdzi k Veľkej
aj Boh mŕtvy? (Posolstvo Veľkej Noci
noci. Magis a farský úrad. Taktiež
z pohľadu človeka zraneného rozpadom
ďakujeme za pomoc pri Božom hrobe
manželstva) Stretnutie povedie kňaz
na Cemajte a milodary.
Peter Gazda – kaplán farnosti Prešov –
12. Ponúkame víkendový Kurz prípravy
Solivar.
na manželstvo v Penzióne Augustineum
Katolícke biblické dielo a Studia
v Bardejovských kúpeľoch. Termíny:
Biblica Slovaca pozývajú na verejné
28.4. - 1.5. a 5.5 - 8.5. Viac na www.
prednášky prof. P. Marcella A.
domanzelstva.sk
Buscemiho OFM o živote veriaceho
13.
S radosťou vám oznamujeme, že náš
kresťana v prvých komunitách podľa
terajší diakon Dominik Plavnický prijme
apoštola Pavla - 21.4.2017 od 9.00,
10. júna o 10.00 v Katedrále sv. Alžbety
Gréckokatolícka Teologická fakulta PU
v Košiciach kňazskú vysviacku. Myslite
v Prešove - Pre mňa žiť je Kristus
na neho v modlitbách.
V sobotu 22.4. pozývame mladých
na Arcidiecézne stretnutie mládeže, 14. Taktiež s radosťou oznamujeme, že náš
bohoslovec Lukáš Mohler, prijme 9.
ktoré začne o 9.00 v Športovej
júna o 10.00 v Katedrále sv. Alžbety
hale na Baštovej ul.. Sv. omša s o.
v Košiciach diakonskú vysviacku.
biskupom Marekom Forgáčom bude v
Podporte ho v modlitbách.
konkatedrále o 13.30

Na 2. veľkonočnú nedeľu (23.4.) 15. Prosíme snúbencov, ktorí budú mať
sobáš na Kalvárii, aby včas oznámili
na omši o 15.00 požehnáme obraz
túto skutočnosť miestnemu kostolníkovi
Božieho milosrdenstva, ktorý bude
a dohodli sa s ním na potrebných
súčasťou nového oltára Božieho
záležitostiach. Taktiež o to prosíme
milosrdenstva, ktorý chceme v našej
pozostalých, ktorí majú záujem o
konkatedrále umiestniť. Pozývame
vyslúženie pohrebných obradov. Kontakt
všetkých.
0903 048 076
Stretnutie pútnikov na púť 7. - 14. mája
po trase Paray le Monial - Cluny - Taize -

