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V Košiciach vzniklo Arcidiecézne
centrum pre rodinu

13
2018

Sv. Jozefa
(františkáni)

6:15 hod.
8:00 hod.

KONKATEDRÁLA
Kalvária

Ježiš vstúpil do Jeruzalema aj pre nás

tlač, kopírovanie, väzba

Sv. Jána
Bosca
(saleziáni)

16:30

BIELA SOBOTA
14:00 hod.
KONKATEDRÁLA
16:00 hod.
16:00 hod. Dúbrava
15:00 hod. Surdok
15:00 hod. Šidlovec
15:30 hod. Cemjata
15:00 hod. Vydumanec
15:00 hod. Veselá - DD
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

25. MAREC 2018

lacné tonery a cartridge

Exercičný
dom
(jezuiti)

18:00

Požehnanie
veľkonočných jedál

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Deň

17:00

15:00

Slávenie veľkonočných obradov

ZELENÝ ŠTVRTOK
Svätá omša Pánovej večere

15:00

20:00

16:30

VEĽKÝ PIATOK
Obrady Veľkého piatka

19:30

7:30, 9:00,
11:00

19:30

VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA (Biela sobota)
Obrady Veľkonočnej vigílie

6:30, 11:00
(aj veľkon.
pondelok)
6:00, 8:00,
9:30, 11:00,
19:00

VEĽKONOČNÁNEDEĽA
Slávnostná veľkonočná
sv. omša

Teologická fakulta v Košiciach zorganizovala 19. marca 2018   Medzinárodnú
vedeckú konferenciu Pastorácia rodín
a jej výzvy v XXI. storočí. Svätý otec
František podpísal exhortáciu presne pred
dvomi rokmi 19. marca na slávnosť svätého Jozefa. O samotnej exhortácii Amoris
laetitia sa dodnes v Cirkvi živo diskutuje
a zaujímavé témy ponúkli aj prednášajúci
na samotnej konferencii. Predovšetkým
to bol vzácny hosť J. Em. Péter kardinál
Erdő arcibiskup-metropolita ostrihomskobudapeštianskej arcidiecézy a maďarský
prímas. Sám bol jedným z účastníkov
spomínanej synody o rodine a v Košiciach
vystúpil s prednáškou „Pastorácia rodín a
jej výzvy v XXI. storočí". Následne vystúpili doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. s
príspevkom na tému „Odpoveď Synody o
rodine na moderné výzvy pre manželov“ a
prof. JCDr. Anton Fabian, PhD. prednášal
na tému „Áno alebo Nie? Sv. prijímanie
rozvedených a znovu zosobášených. Argumenty za a proti.“ Záverečnú prednášku
„Amoris laetitia – pastoračné výzvy a
aplikácie“, si pripravil Mgr. Richard
Kucharčík, PhD. http://www.ke-arcidieceza.sk

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

Košice 20. marca 2018 (TK KBS) V
metropole východu vzniklo Arcidiecézne
centrum pre rodinu. Jeho zriadenie promulgoval v pondelok 19. marca 2018
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný
biskup. Urobil tak počas svätej omše v Katedrále sv. Alžbety. Podľa jeho slov by toto
centrum malo napomáhať riešiť celú šírku
problematiky okolo rodiny a manželstva.
„Arcidiecézne centrum pre rodinu v
Košiciach zverujeme pod ochranu Preblahoslavenej Panny Márie a sv. Jozefa, jej
ženícha, na ktorého liturgický sviatok bude
zriadené,“ píše sa na stránke rodina.rimkat.
sk, kde budú aktualizované informácie o
činnosti centra. To bude napomáhať vzniku dobrých manželstiev, a na druhej strane
by malo pomáhať riešiť aj problémy, ktoré
v manželstvách vznikajú (Zdroj: Košická
arcidiecéza).

Patorácia rodín a jej výzvy v XXI.
storočí.

Na Kvetnú nedeľu ožíva veľká Dráma.
Pašie sú stále aktuálne. Svedčia o tom aj
udalosti, názory, postoje mnohých aj vo filme
Mela Gibsona „Umučenie Krista“. Film nastolil otázky, ktoré nemožno nechať bez odpovede. Jadrom sporu okolo filmu je otázka, komu
pripísať zodpovednosť za Ježišovu smrť.
Kresťania i Židia sa zhodujú s názorom, ktorý
dávno pred Kristom povedal prorok Ezechiel,
že „ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu
otca a otec neponesie vinu syna“ (Ez 18,20).
Učenie Cirkvi pozná len jediný hriech, ktorý
sa prenáša z otca na syna, a to je dedičný
hriech. V pašiových textoch počúvame slová,
ktoré volal zástup Židov: „Ukrižuj! Ukrižuj
ho!“ (Lk 23,21). Pašie, ale aj Gibsonov film,
je potrebné chápať vo svetle cirkevnej tradície. Ak aj volala tieto slová určitá skupina
ľudí, Židov, to, či mala rozhodujúci podiel
na odsúdení Ježiša, je zo strany historickej
pravdy neopodstatnené. Nikde vo Svätom
písme nemáme zaznačené, že Ježiš nezomrel
len za hriechy Židov, ale za hriechy všetkých
ľudí. Na Kvetnú nedeľu si pripomíname
Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.
Zástupy vítali a pozdravovali Ježiša ako svojho kráľa. Pre mnohých znamenal tento deň
splnenie očakávania, že Ježiš konečne prevezme moc a splní ich politické ľudské plány.
Videli v ňom svojho záchrancu a vykupiteľa,
no mali vlastnú predstavu o tom, pred čím a
ako majú byť zachránení. Keď sa však ukázalo, že Ježiš neprišiel preto, aby potvrdil ich
nenávisť voči Rimanom tým, že sa postaví
na ich stranu, boli veľmi sklamaní. Je to aj

ročník: XXVIII.

KVETNÁ NEDEĽA - ROK B
náš problém? Mnohí úprimne prichádzame k
sviatosti zmierenia. Sme však sklamaní sami
sebou, keď nevytrváme v predsavzatiach,
keď oveľa skôr ako chceme, sa vraciame do
predchádzajúceho spôsobu života. Iní učenie
Krista odmietame. Chceme takého, ktorý vyhovie našim ľudským predstavám! A radostné
„hosana“ sa rýchlo zmení na zlostné „ukrižuj
ho“. Každý človek potrebuje, aby mu v jeho
životných zápasoch, stratách a krízach svietilo
svetlo nádeje. Potrebujeme mať niekoho, kto
nám v tom pomôže, kto nás oslobodí a zachráni. Spoznávame, že nič a nikto, okrem Boha,
nám toto nehasnúce svetlo nádeje nedokáže
poskytnúť v plnej miere. Aký je však ten náš
Boh? Je to skutočný Boh - taký, aký sa nám
zjavuje vo Svätom písme a v živote svojho
Syna Ježiša Krista? Alebo je to Boh našich
ľudských predstáv, na ktorého len premietame
naše krátkozraké túžby? Ak chceme, aby bol
Boh skutočne našou spásou, slávou a silou,
aby sme v ňom našli svoj pokoj a v neho mohli
skladať svoju nádej, potrebujeme odložiť
všetky obmedzenia a deformácie jeho obrazu
v nás a nahrádzať ich pravým obrazom živého
Boha. Pred nami je Veľký týždeň. Je čas.
Ježiš ponúka príležitosť, zmeňme svoj život
hriechu. Uvedomujme si, že repríza nebude,
ale môžeme začať nový život. Pri sviatosti
zmierenia dostávame amnestiu. Sme priatelia
Krista. Nebojme sa vstúpiť do nového života.
Nie sme sami. Prijmime Krista do nášho srdca
a uverme, že je to živý a pravý Boh. Bol by to
nevďak, keby sme za Kristom neurobili krok
vpred. Ježiš vstúpil do Jeruzalema aj pre nás.
Nebojme sa povedať mu svoje „áno, „vitaj“...
. ThDr. Jozef HESKE, Hnutie Svetlo - Život,
Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
26.3.

Ut
27.3.

Bohoslužby - konkatedrálny chrám
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

6:15 + Bartolomej, Jaroslav

vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

7:00 ZBP a posilnenie - Marián
12:00 + Mária
18:00 + Agnesa
5.45 + Gabriel

Utorok
Veľkého týždňa

6:15 + František

vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

7:00 + Mária - pohrebná
12:00 + Margita, Jozef, Pavel
18:00 ZBP Anna s rod.
5.45 + Rudolf

St
28.3.

Streda
Veľkého týždňa

6:15 + Ján
7:00 + Ľudovít - 1. výročie
12:00 ZBP Jana, Andrea, Juliana, Norbert
18:00 + Anna

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Št
29.3.

9:30 Svätá omša svätenia olejov - Katedrála sv. Alžbety, Košice
18:00 Svätá omša - KONKATEDRÁLA, poklona a Lamentácie
21:00 Spoločné kompletórium

VEĽKÝPIATOK–SLÁVENIEUTRPENIAASMRTIPÁNA
Pi
30.3.

8:00
14:15
15:00
19:30

Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Obrady - KONKATEDRÁLA sv. Mikuláša
Krížová cesta - Kalvária (od jezuitov)

BIELA SOBOTA
So
31.3.

Ne
1.4.

7:30
8:00
14:00
16:00
18:30
19:00

Kostol svätého Donáta
na Cemjate

Úmysly sv. omší

5.45 + bohuznámy

Pondelok
Veľkého týždňa

Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Požehnanie jedál - KONKATEDRÁLA
Ukončenie eucharistickej poklony
Obrady Veľkonočnej vigílie KONKATEDRÁLA
K obradom Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

5:45 (+ Gejza, Štefánia, Július), 6:30 (+ Pavel), 7:45, 10:00 (ZBP pre Jána s rod.), 11:30
(+ Jozef, Helena), 15:00 (+ Jana (ž), Katarína), 18:00 (+ Ján, Aurélia, Terézia);
Cemjata 10:15; Kalvária 8:00 + žehnanie jedál; Cintorín 15:00

Oznamy - Veľký týždeň

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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ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 hod. Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK
15:00 hod. Obrady Veľkého piatka

2.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(Biela sobota)
od 10:00 do 15.00 Eucharistická poklona
15:30 hod. Požehnanie jedál
19:00 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie

3.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:15 hod. Slávnostná veľkonočná svätá
omša

Kostol Sv. kríža na cintoríne

4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
15:00 hod. Svätá omša - sprievod
s Eucharistiou

Kostol Svätého kríža
na Kalvárii
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00 hod.

Požehnanie jedál + slávnostná
veľkonočná svätá omša

Od 2. veľkonočnej nedele (8.4.) budú
sväté omše na Kalvárii v nedeľu
pravidelne o 16:30 hod.

1.

Zbierka na pomoc
prenasledovaným
kresťnaom:
konkatedrála 1512,51 €, jezuiti
909,09 €, saleziáni 624 €,
františkáni 1070 €, Cemjata 76
€; na kostol: rod. Tobiášová

5.

Milodary:

6.
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90 €, bohuznáma rodina 20
€; na organ: bohuznáma 10
€, z pohrebu p. Beliša 50 €,
bohuznáma Terézia 100 €; na
Brezovičku: bohuznáma Terézia
100 €; na Rádio Lumen: Anna
Hriňáková 20 €.
Dôležitý oznam: farská kancelária
bude 29.3. - 2.4.2018 zatvorená.
Súrne prípady a pohreby hláste
kňazom pred alebo po sv. omšiach
v sakristii konkatedrály. Pán Boh
zaplať za pochopenie!
Poďakovanie:
vyjadrujem
poďakovanie
všetkým,
ktorí
počas pôstu pripravovali modlitbu
krížovej cesty. Pán Boh zaplať! (p.
dekan)
V sobotu 7.4.2018 sa uskutoční
Arcidiecézne stretnutie mládeže
ADSM v Humennom. Začiatok
o 9.00 hod. v Mestskej športovej
hale, záver o 14.00 hod. sv.
omšou vo farskom kostole
Sťatia sv. Jána Krstiteľa na
Sídl. pod Sokolejom. Celebruje
Mons. Marek Forgáč, košický
pomocný biskup. Prihlasovanie
skupín mladých z farnosti
a dobrovoľníkov na www.
premladez.sk. Viac informácií
na plagáte, facebooku ACMko
alebo www.premladez.sk.
V nedele 29.4., 6.5. a 13.5. nebudú
sv. omše o 11:30 z dôvodu 1. sv.
prijímaní. Sviatosť birmovania
bude 20. 5. o 11:00 hod., v ten deň
nebude sv. omša o 10:00 a 11:30.
Ďakujeme za pochopenie.
Dňa 1.4. a 2.4.2018 o 10.00 hod. sa
uskutoční latinská sv. omša, kde odznejú
diela: W. A. Mozart, Credo-Messe KV
257 a G. Lickl, Regina coeli. Srdečne vás
pozývame.

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

