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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
11. MAREC 2018

KONKATEDRÁLA SV. MIKULÁŠA PREŠOV
# adorácia # modlitba # hudba # ticho # čas s Bohom

lacné tonery a cartridge

predtým o 18:00 SV. OMŠA

predaj a servis tlačiarní

12.3.2018 / 19:00

tlač, kopírovanie, väzba

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

VEČER MILOSRDENSTVA

ročník: XXVIII.

4. PÔSTNA NEDEĽA

Had na púšti
"Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti
hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn
človeka, aby každý, kto verí, mal v
ňom večný život.“ /Jn3,14-15/ O pár
storočí neskôr Ježiš pripomenul tento
príbeh o Izraelitoch Nikodémovi: „A
ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada,
tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn
človeka, aby každý, kto verí, mal v
ňom večný život“ (Jn 3, 14 – 15).
Ako bol vtedy medený had jedinou
záchranou pre Izraelitov, tak je Ježiš
našou. Bez neho by sme zomreli. Nás
všetkých zasiahla nákaza hriechu a
keby nás Boh neuzdravil, tiež by sme
boli odsúdení na smrť. Tento jed môže
byť silný, avšak stráca účinnosť, keď
s vierou pozrieme na kríž, na ktorom
zomrel Ježiš za naše hriechy. Pôstne
obdobie je zvlášť milostivý čas, ktorý
nás vyzýva pozerať sa na kríž a žiť.
Vyzýva nás, aby sme zintenzívnili
svoju modlitbu, pôst a dobročinnosť.
Viera v neho stavia človeka do svetla
svojho svedomia, aby žil ako Božie
dieťa. Ten, kto uverí, má večný život,
ale tí, ktorí odmietajú Ježiša, lebo
„milujú tmu viac ako svetlo“, samy
vyslovujú nad sebou súd. Nikto nie je

oslobodený od rozhodnutia sa pre Boha
alebo proti. Našou odpoveďou je viera,
ktorou milujeme Boha a on nás. On dal
seba samého a jeho láska je výzvou k
nasledovaniu podľa Ježišovho života.
Dnešná nedeľa sa volá Nedeľa laetare,
čiže Nedeľa radosti. Cirkev nám
dáva túto nedeľu, aby sme sa hlbšie
ponorili do tajomstva Božej lásky a
milosrdenstva, lebo každý, „ kto v neho
verí“ získa večný život. A práve o túto
vieru máme prosiť Boha. Kto s vierou
vidí kríž, nemôže ňom vidieť iba
drevo a mŕtveho Ježiša. Prví kresťania
znázorňovali kríž ako rozkvitnutý
strom, ktorý priniesol ovocie. Ovocie
života. To, čo Adam pokazil, to Boh
napravil láskou a milosrdenstvom. Ale
to vidí človek len vtedy, ak hľadí na
Ježišovu obetu s vierou. A v tejto viere
môžeme dnes povedať: „Raduj sa,
Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo
ste si ho obľúbili; plesajte a čerpajte
z bohatých zdrojov útechy.“ Boh ale
miluje človeka a nikoho nenechá
vo tme. Zamyslime sa hlbšie nad
slovami, aby nám pripomenuli a oživili
v nás osobné Verím. (Sr. Bernarda
Kušniriková)

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
11.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

CSŠ sv. Moniky

16.3. piatok

17:15 hod.

Birmovanci (p. k. M. Šimko)

18.3. 5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti (p. k. F. Telvák)

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

6:15 + Milan

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

7:00

+ Jozef - 1. výročie

12:00 + Rudolf, Štefan
18:00 ZBP a poďakovanie za 60 r. života Marta, Miroslav
5:45 + Štefan

Ut.
13. 3.

6:15 ZBP Katarína

Utorok po 4. pôstnej nedeli

7:00

+ Anton - 1. výročie

12:00 + Anna, Ján
18:00 + Štefan, Alžbeta
5:45 ZBP Cecília

Str.
14. 3.

Streda po 4. pôstnej nedeli

6:15 + Ján
7:00

+ Eduard - 1. výročie

12:00 + Ján, Ladislav, Mária
18:00 + Matilda
5:45 + Václav

Št.
15. 3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 ZBP pre Emila, Helenu s rodinou
7:00 + Jesica - pohrebná
12:00 + Mária, Jozef, Zoltán
18:00 + Ondrej, Katarína
5:45 + Pavol

Pia.
16. 3.

Piatok po 4. pôstnej nedeli
Krížová cesta 17.15

6:15 + z rod. Jarkovskej a Dančovej
7:00 + Magdaléna - pohrebná
12:00 + Anna, Adriana, Michal, Anna,
Štefan, Štefánia
18:00 ZBP Mária - 70 r., Jozef - 80 r. života

So.
17. 3.

Ne.
18. 3.

5:45 + Marta - 1. výročie

Sobota po 4. pôstnej nedeli

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Angela s rod.

Po.
12. 3.

Infolist

Infolist

6:15 + Milan - 2. výročie
18:00 + Jozef, Lýdia

5. PÔSTNA NEDEĽA - ROK B
5.45 (ZBP Jolana - poďakovanie za 70 r. života), 6.30 (ZBP pre Janku 7.45), 10.00
(+ Aladár - 1. výročie), 11.30 (+ Jozef, Pavla, Jozef), 15.00 (ZBP pre kňaza Vladimíra 40 r. života), 18.00 (+ Mária); Cemjata 10.15

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: 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

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 na organ: z pohrebu Petra
50 €.
Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude
zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
NAJBLIŽŠIA PÔSTNA KÁZEŇ:
11. 3. - 4. pôstna nedeľa - Ľudia
milovali tmu viac ako svetlo (P.
Gabriel OFM).
O. z. Magis sa obracia na vás s
prosbou o pôstnu potravinovú
zbierku pre rodiny v núdzi v čase
1.3. - 25.3.2018. Zbierajú sa trvanlivé
potraviny. Doniesť ich môžete do
kláštora Sancta Maria, Konštantínova
2 alebo na farský úrad, Hlavná 81.
Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh
zaplať. (sr. Maristella Kačová CJ)
V sobotu 24.3.2018 sa uskutoční
predstavenie Tanečného divadla ATak s
názvom D4V1D - jeho kód je v každom
z nás v divadle Alexandra Duchnoviča
o 19.00 hod. Vstupné je 6 €.
V nedeľu 11.3.2018 vás pozývame
na prednášku a diskusiu o biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi, postave dejín
Slovenska a Cirkvi. Prednesie HEDr.
Ľuboslav Hromjak, PhD. (historik,
autor štúdií a kníh o tejto postave).
Nedeľa 11.3.2018: 7.45 a 10.00 hod.
príhovor na tému: Ján Vojtaššák. Od
11.00 hod. pokračovanie vo farskej
pivnici U Nikodéma. Moderuje Mgr.
Dušan Guman.
V pondelok 12.3.2018 o 15.00 hod.
bude stretnutie členov Spoločenstva
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v
kláštore Sancta Mária.
V stredu 14.3.2018 sú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov - mesto
so začiatkom sv. omše o 9.00 hod. v
Kapušanoch. Farská kancelária bude
preto dopoludnia zatvorená. Pohreby
a iné vážne udalosti hláste kňazom pri
sv. omšiach.
Vo štvrtok 15.3.2018 bude v
Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
skúšanie prvoprijímajúcich detí a
katechéza pre rodičov o 17.30 hod.
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10. V sobotu 17.3.2018 bude duchovná
obnova pre akolytov, lektorov,
kantorov, kostolníkov, animátorov
a zamestnancov fary u sestier
Congregatio Jesu na ul. T. Ševčenka
so začiatkom o 15.00 hod.
11. Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich pôjdeme v
piatok 23.3. od 8.00 hod.
12. V našej konkatedrále nájdete
pokladničku s názvom Veľkonočný
dar pre chudobných. Môžete
prispieť. Finančný milodar sa
adresne rozdelí medzi chudobných
a núdznych.
13. Pri
oprave
a
záchrane
svätomikulášskeho
organa
v
Konkatedrále v Prešove môžete
pomôcť aj tak, že venujete 2% z daní. S
tlačivom na dane, ak to nevieš urobiť,
ti pomôžeme na farskom úrade. S
vďakou za celú farnosť ostáva dekan.
14. Vo farnosti Brezovička došlo k
podobnej tragédii ako u nás, keď nám
zhorele strecha na fare. Kto by chcel
pomôcť a prispieť, možete doniesť
milodar osobne na faru, alebo dajte to
niektorému z kňazov.
15. Sestry Congregatio Jesu v spolupráci
s CK Viver tour s.r.o. organizujú
pútnicky zájazd do Medžugoria v
termíne 8.4. - 14.4.2018. Ak máte
záujem, kontaktujte ich vo výrobni
hostií do 20.3.2018.
16. Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a
sympatizantov v rámci svojich
stretnutí do Exercičného domu
svätého Ignáca na duchovnú obnovu
vo štvrtok 15.3.2018 od 14.00 hod.
17. Povzbudzujeme vás ku dobrej
sviatosti zmierenia a prosíme vás,
aby ste si to nenechávali na poslednú
chvíľu.

