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aj dočasnými dobrodeniami.
3. všetky, aj tie najvyššie, milosti
a dobrodenia sú dostupné všetkým, ide
však o to, aby sme o ne s veľkou dôverou
prosili.
Takú nezvyčajnú hojnosť milostí
a dobrodení Kristus nespojil so žiadnym
iným sviatkom.
Autor článku: František Kunc
Článok upravil: Viktor Baltes

,,Bože,odpusť im,lebo nevedia čo činia !"
A ty si tam bol, keď si zrádzal Ježiša?
Keď si mu napľul do tváre,
keď si Ježiša bičoval,
keď si dal trňovú korunu na hlavu,
keď si kríž dal Ježišovi na plece,
keď bol ukrižovaný a pod krížom,
si Ježiša osmieval.
Chceš povedať, že si tam nebol?
A kde vlastne si bol,
keď nadávaš na život,
na ľudí a na kostol?
Tak,čo s tým urobíš,

Kedy?
Projekt bude prebiehať v dňoch 22.05.
– 27.05.2017 (pondelok – sobota).             
V pondelok až piatok v čase od 8.30 do
12.30 hod. (hlavne pre školy), v sobotu
v čase od 9:00 do 14:00 hod. (hlavne pre
jednotlivcov).
Čo zabezpečíme?
V spolupráci s mestom Prešov bude
na jednotlivých stanovištiach pripravený
potrebný materiál, nástroje a ochranné
pomôcky.
Viac na www.krestaniavpresove.sk

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

23. apríl 2017
Nedeľa Božieho milosrdenstva

tlač, kopírovanie, väzba

ku komu pôjdeš ...

Ide nám o upratanie centra mesta (od
Domu kultúry po železničnú stanicu),
hrabanie trávnatých porastov, natieranie
zábradlí, čistenie stĺpov verejného
osvetlenia od reklám, upravenie okolia
školských zariadení, športových areálov
mesta a vodnej nádrže Delňa. Konkrétne
lokality budu vybraté podľa urgencie a
počtu prihlásených účastníkov.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

keď pribíjal si Ho na kríž,

Čo chceme robiť?

2017

predaj a servis tlačiarní

Ján Sarossy

Pri príležitosti osláv 770. výročia
Prešova organizuje Platforma – Kresťania
v Prešove, prešovskí skauti a kresťanské
spoločenstvá v spolupráci s mestom
Prešov celomestský festival priateľstva a
dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje
mesto“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka
pomoc pri úprave a skrášlení Prešova.
Touto cestou by sme radi pozvali k
spolupráci na tomto projekte každého, kto
má chuť pomôcť.
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Ukrižovaný
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Milujem svoje mesto 2017

Pán   Ježiš   od   sv.   sestry   Faustíny  
žiadal,  aby  sviatku  predchádzala  novéna    
k   Božiemu   milosrdenstvu,   dokonca  
jej   osobne   nadiktoval   krásnu   novénu,  
ktorá  však  bola  určená  pre  jej  vlastnú  
potrebu.  Tomuto  sviatku  prikladal  taký  
veľký  význam,  že  v  43.  zjavení  povedal:
,,Moje srdce sa raduje z tohto sviatku."
Sviatok   Milosrdenstva   sa   má            
sláviť v   prvú   nedeľu   po   Veľkej   noci.
Kňazi majú v   tento   deň   kázať   o  
Božom milosrdenstve,   zvlášť   o   tom,  
ktoré   nám   Boh   udeľuje   skrze   Krista,
poukazujúc  na to, že sám Ježiš vidí úzky
vzťah   medzi veľkonočným tajomstvom
nášho   vykúpenia a týmto sviatkom,
ktorý je určený na to, aby sme rozíjmali
o tajomstve vykúpenia ako o najvyššom  
prejave Božieho milosrdenstva  k nám.
V novéne k Božiemu   milosrdenstvu,
ktorá je určená pre celý   svet, zlučuje
Ježiš prisľúbenia, ktoré sú na   jednej
strane spojené s modlitbou korunky  a na
druhej strane s modlitbou novény   pred
sviatkom Milosrdenstva. O tejto   novéne
sa Ježiš takto vyjadril: ,,V tejto novéne
udelím dušiam všetky milosti."   Slová
,,všetky milosti" znamenajú, že modliaci  
sa dosiahne všetky Božie dobrodenia, o  
ktoré bude prosiť, bez ohľadu na to, či sa  
bude modliť o milosti pre  seba alebo  pre
iných.
Ježiš žiada, aby sme Nedeľu   Božieho

ročník: XXVI.

2. Veľkonočná nedeľa

Milosrdenstva prežívali   slávnostne, t.j.
ako liturgický sviatok  všeobecnej Cirkvi.
Čo sa týka spôsobu  jej slávenia, vyslovil
dve želania: po prvé, obraz  Milosrdného
Ježiša má byť   slávnostne posvätený
a v túto nedeľu   verejne liturgicky
uctený. Po druhé, kňazi majú v tento
deň hovoriť dušiam   o Božom veľkom a  
nepreniknuteľnom  milosrdenstve.
V tento deň je tiež   veľmi vhodné
spomenúť mimoriadnu milosť, ktorú Ježiš  
spojil so slávením tohto sviatku: kto v
tento deň pristúpi k prameňu života
(spoveď a eucharistia), dosiahne úplné
odpustenie vín a trestov, povedal Pán
Ježiš v 13. zjavení.
A v 33. zjavení toto prisľúbenie  
zopakoval ešte zreteľnejšie: ,Duša, ktorá
pristúpi k svätej spovedi a k svätému
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie
vín a trestov." Táto mimoriadna milosť, je
niečím oveľa väčším než úplné odpustky.    	
Úplné odpustky spočívajú totiž v
odpustení dočasných trestov, ktoré sme si  
zaslúžili za spáchané hriechy, ale nie sú  
dpustením samotných vín.
Neporovnateľná účinnosť   tejto milosti
sa prejavuje trojakým spôsobom:  	
1. všetci ľudia, ktorí sa obratia v
tento   sviatok, môžu mať v celej plnosti
účasť na všetkých milostiach, ktoré Ježiš  
pripravil na tento sviatok.
2. Ježiš chce v tento deň zahrnúť
ľudí nie len spásonosnými milosťami, ale
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Dušan
6:15 ZBP Petra - ž., Jozef

Po.
24. 4.

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Irena - 1. výročie

12:00 ZBP absolventky pedagog. školy
(stretnutie po 50 rokoch)
18:00 + Helena, Žofia, Štefan, Bartolomej
5:45 + z rod. Zimermanovej a Kušnirovej

Ut.
25. 4.

Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)

6:15 ZBP Juraj
7:00

+ Miroslav - pohrebná

12:00 + Miroslav, Ľuboš
18:00 + Anna, Apolónia, Michal, Mikuláš
5:45 + Peter

Str.
26. 4.

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

6:15 + Štefan - kňaz
7:00

+ Mária - pohrebná

12:00 + Ján, Dušan, Peter
18:00 ZBP Sylvia - 40 r. života

Št.
27. 4.

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Poklona Sv. krížu po večernej
sv. omši.

5:45 + z rod. Sakalovej, Fričovej,
Hajdukovej
6:15 + Karol, Stanislav, Tekla, Alžbeta
7:00 + Anna - pohrebná
12:00 + Štefan
18:00 ZBP a dary DS pre Júliu s rod.
5:45 ZBP Emil a Helena s rod.

Pia.
28. 4.

6:15 + Anton

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

7:00 + Margita, Emil
12:00 + Jozef, Alžbeta, František
18:00 + Marta, Miroslav

So.
29. 4.

Svätej Kataríny Sienskej, panny a
učiteľky Cirkvi, patrónky Európy,
(sviatok)

5:45 ZBP bohuznáma rod. - uzdrav.
rodových koreňov a za zosnulých
členov rodiny
6:15 + Cecília
18:00 + František

3. veľkonočná nedeľa
Ne.
30. 4.

5.45 (+ Vojtech, Jarmila), 6.30 (+ Stanislav, Štefan, Anna, Jozef, František),
7.45, 10.00 (ZBP Magdaléna a Pavol - poďak. za 50 r. manželstva),
11.30 (ZBP rod. Maslišová), 15.00 (+ Katarína),
18.00 (ZBP Jozef - 50 r. života); Cemjata 10.15, Kalvária 16.30

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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Oznamy

Milodary: Reop - Ronn na organ
250 €. Zbierka na Boží hrob:
saleziáni 315 €, konkatedrála 1228 €,
jezuiti 850,46 €, františkáni 1150 €.
Druhou veľkonočnou nedeľou, 23.4,
pokračujeme v čítaní z Denníčka sv.
Faustíny. Ostalo nám ešte niekoľko
pekných a poučných tém. Pozývame
počúvať, no môžete sa i zapojiť do
čítania. Stačí sa zapísať v sakristii vo
vami vybratú nedeľu.Čítame vždy v
nedeľu o 14.45 hod.
Stretnutie pútnikov na púť 7. - 14.
mája po trase Paray le Monial - Cluny
- Taize - Lurdy - Ars s o. Viktorom
Baltesom bude v pondelok 24.4. o
18.45 hod. v konkatedrále.
V pondelok 24.4. o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
kláštore Sancta Maria.
Najbližšie stretnutie zdravotníckych
pracovníkov 27. apríla povedie
vladyka SEODr. Milan LACH SJ,
prešovský pomocný biskup. Začneme
svätou liturgiou o 15.15 hod. v
nemocničnej kaplnke FNsP za účasti
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila
Veľkého. Po jej skončení nás vladyka
oboznámi s novinkami v pastorácii v
zdravotníctve. Jednou z nich je Charta
zdravotníckych pracovníkov.
V sakristii 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

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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farnosť Panne Márii Fatimskej.
Pozývame všetkých od 8.30 hod.
(sv. ruženec), 9.00 hod.  sv. omša a
modlitba zasvätenia.
Ponúkame
víkendový
Kurz
prípravy na manželstvo v Penzióne
Augustineum
v
Bardejovských
kúpeľoch. Termíny: 28.4. - 1.5. a 5.5 8.5. Viac na www.domanzelstva.sk
S radosťou vám oznamujeme, že náš
terajší diakon Dominik Plavnický
prijme 10. júna o 10.00 hod. v
Katedrále sv. Alžbety v Košiciach
kňazskú vysviacku. Myslite na neho
v modlitbách.
Taktiež s radosťou oznamujeme,
že náš bohoslovec Lukáš Mohler,
prijme 9. júna o 10.00 hod. v
Katedrále sv. Alžbety v Košiciach
diakonskú vysviacku. Podporte ho v
modlitbách.
Prosíme snúbencov, ktorí budú
mať sobáš na Kalvárii, aby včas
oznámili túto skutočnosť miestnemu
kostolníkovi a dohodli sa s ním na
potrebných záležitostiach. Taktiež o
to prosíme pozostalých, ktorí majú
záujem o vyslúženie pohrebných
obradov. Kontakt 0903 048 076
V nedele 14.5., 21.5. a 28.5. nebudú
sv. omše o 11.30 hod., z dôvodu 1. sv.
prijímaní. Sviatosť birmovania bude
4. 6. o 11.00 hod., v ten deň nebude
sv. omša o 10.00 hod. a 11.30 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
Ďakujem
všetkým,
ktorí
sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a priebehu veľkonočných
obradov. Dekan

