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Pozývame Vás na ADSM, ktoré sa
uskutoční v sobotu 7.4.2018
v Humennom.

Ján Sarossy - Prisľúbenie
Ježiš - z prachu zeme ma zdvihneš
a dáš mi život večný.
Som nehodný a pritom vlažný,
s vďakou chcem ťa vzývať.
Pre nehodnosť, čo dušu ťaží,
skúšaš ma tu,Pane ...
Tvoja ruka chlieb mi dáva,
k tebe by som cestu našiel.
I žiadalo sa načrieť lásky,
čo život dá a čo vezme,
nesúď ma pre hriechy moje,
len vieru mi daj i srdce Tvoje ...

ročník: XXVIII.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Hrob v starej Palestíne
Opis udalosti pohrebu Ježiša
Krista, tak ako sa udiali, je často pre
dnešného človeka prinajmenšom zvláštny
a nepochopiteľný, ale v časoch Krista bol
celkom bežný. V tomto probléme nám však
veľmi pomáha archeológia.
Na rozdiel od iných krajín
Stredomoria, kde sa pochovávalo do zeme,
alebo sa stavali hrobky, hroby v Palestíne
sa vytesávali do skaly. Predstavme si teda
skalnú jaskyňu, ktorá sa skladá z dvoch
miestností. V prvej z nich sa nachádzajú
vytesané do steny jedna alebo dve ako by
poličky, tesne nad zemou. V druhej miestnosti sú tiež do steny vytesané "poličky",
o niečo menšie, ale umiestnené vyššie, pod
strop. Telo mŕtveho sa umiestnilo najskôr
v prvej miestnosti na nízku poličku. Až
keď sa telo rozložilo a ostali len kosti, tie
sa umiestnili do špeciálnej nádoby, osuária
(nádoba na kosti), a umiestnili sa do druhej
miestnosti na jednu z poličiek.

tlač, kopírovanie, väzba
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Jozef Dronzek, dekan

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Pri vchode do hrobu bol umiestnený ploský kameň veľkosti jeden až jeden
a pol metra, väčšinou okrúhleho tvaru. Ten
bol zapasovaný akoby do žliabku, po ktorom sa posúval - otáčal pri otváraní. Kameň,
ktorým bol zatvorený Kristov hrob, bol
ťažký. Preto sa ženy, ktoré sa vybrali k hrobu, boja sa, kto im pomôže otočiť kameňom
(Mk 16,3). Aj keď sa niektoré spôsoby po-

predaj a servis tlačiarní

miesta bola záhrada a v nej skala, o ktorú
sa opierali múry mesta. V tejto záhrade sa
nachádzal hrob alebo niekoľko hrobov.
Ako som už spomínal, skalnatý pahorok
Rimania využívali ako miesto pre popravy
ukrižovaním. Nachádzal sa mimo miesta,
avšak nie tak ďaleko, aby ľudia nemohli
vidieť vo veľkých bolestiach umierajúceho
človeka na kríži. Okolo roku 41 po Kristovi
sa mestské hradby Jeruzalema rozširovali, a
tak sa aj Golgota stala súčasťou mesta. Už v
tomto čase sa toto miesto chápe ako miesto
utrpenia smrti a zmŕtvychvstania Krista.
Medzi prvými kresťanmi bolo veľmi silno
uctievané.

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

súčasnému telu Krista, ktorým je Cirkev.
Ako vyzeralo toto miesto v časoch
Ježiša? Do akej miery nám môže pomôcť
archeológia?
Z pozostatkov starých múrov,
hradieb, ktoré sa nachádzajú pod jedným
z domov neďaleko Baziliky Božieho hrobu, vidieť, že hrob Krista sa v jeho časoch
skutočne nachádzal mimo mesta, za hradbami. Vykopávky a archeologický výskum
urobený pod bazilikou ukazujú, že pred
Kristom sa na tomto mieste nachádzal
kameňolom. Z nevyjasnených príčin v jednom konci kameňolomu je ponechaná veľká
asi dvanásťmetrová skala. V neskorších
časoch, keď sa už kameňolom nepoužíval,
zaplnil sa prázdny priestor zemou a odpadkami, z ktorých sa týčila skala pripominajúca tvarom ľudskú lebku. Blízko tohto

Program:
09.00 Program v Mestskej športovej hale
12.00 Workshopy v Základnej škole, SNP
1, Humenné
14.00 Sv. omša vo farskom kostole Sťatia
sv. Jána Krstiteľa, Humenné - pod Sokolejom
Prihlasovanie skupín mladých z
farnosti a dobrovoľníkov na www.
premladez.sk. Viac informácií na
plagáte, facebooku ACMko alebo
www.premladez.sk. Výška vstupného
je 3 €.
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chovávania líšia, predsa aj dnes je možné
nájsť takéto hroby, ktoré zodpovedajú opisu
v evanjeliách.
Navštívili sme podobný hrob. Bolo to
v Betánii. Trocha zbehlejší v Písme svätom
vedia, že je to mesto, kde žil Lazár a jeho
sestry. Lazár, priateľ Krista, ktorého vzkriesil. Jeho hrob sme navštívili. Betánia nie je
ďaleko od Jeruzalema. Dnes je to prakticky
predmestie.

Mimo múrov mesta
Jeruzalem je popretkávaný úzkymi uličkami. Ťažko si predstaviť ako by
mohlo byť v takomto prostredí vytvorené
pohrebisko. Z úzkych uličiek sa vychádza
na otvorené priestranstvo pred Baziliku
Božieho hrobu. Ak vojdete do vnútra, ktoré
je tmavé, ocitnete sa pred neveľkou kaplnkou, ktorá sa podobá na malý domček. Táto
kaplnka označuje miesto, kde sa nachádzal
hrob Ježiša. Neďaleko od tejto kaplnky sa
nachádza ďalšia, Kaplnka Golgoty.
Obyčajne sú obidve naplnené
turistami. Ozýva sa spev v rôznych rečiach,
rôznych vierovyznaniach. Vo vzduchu sa
miešajú rôzne modlitby pravoslávnych,
koptských,
františkánskych
mníchov,
kňazov armenského obradu. Ich modlitba
sa vlieva do jedného univerzálneho hymnu
na oslavu zmŕtvychvstalého Krista. Predsa
však táto rozdelenosť spôsobuje bolesť
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
2.4.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

5:45 († Mikuláš, Margita, Jozef, Božena), 6:30 (ZBP Juraj), 7:45,
10:00 († Jozef Smelý), 11:30 († Juliána, Tomáš), 15:00 († Ján, Anna, Margita)
18:00 (za obrátenie, Tomáša)

Utorok vo Veľkonočnej
oktáve

6:15 † Pavol
7:00 † Ladislav - 1. výr.
12:00 † Jozef
18:00 † František, Margita
5:45 ZBP Marián a Iveta

Str
4.4.

Streda vo Veľkonočnej
oktáve

6:15 † Anna
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † František
18:00 za obrátenie Martina (m)
5:45 † Margita, Juraj, Marta

Št
5.4.

Štvrtok vo Veľkonočnej
oktáve
Adorácia po večernej sv. omši.

6:15 † Ľudmila
7:00 † Lýdia - pohrebná
12:00 † Štefánia, Ján, Mária, Katarína
18:00 † Andrej, Irena, Ján

Pi
6.4.

So
7.4.

Ne
8.4.

Piatok vo Veľkonočnej
oktáve
1. piatok v mesiaci
Cemjata: 17:00

5:45 † Mária, Rudolf, Stanislav
6:15 ZBP Janka (ž)
7:00 † Mária
12:00 † Václav, Michal
18:00 poďakovanie za 60 r. života, ZBP a
dary Ducha Sv. pre Vieru

Sobota vo Veľkonočnej
oktáve

1.

Úmysly sv. omší

Cemjata: 10:15
5:45 ZBP Ján s rodinou

Ut
3.4.

Infolist
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5:45 ZBP Nicolas s rod.
6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 za pokoj v rodine a vyliečenie zo
závislosti bohuznámej rodiny

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ALEBO NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

5:45 († Juraj, Magdaléna, Imrich, Mária), 6:30 († Michal, Mária), 7:45, 10:00
(ZBP Martin - 41 r. života), 11:30 († Ľudovít, Anna, Anton), 15:00 († Milan),
18:00 († Michal)
Kalvária: 16:30, Cemjata 10:15

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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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2.

3.
4.

5.

6.

Oznamy

Milodary: Na kostol: bohuznáma 100
€. Na opravu organa konkatedrály:
bohuznáma Pavla 100 €, bohuznáma
Anna 100 €. Na opravu fary v
Brezovičke: veriaci Šeminskí 100 €.
Tento týždeň je prvopiatkový. Oltárna
sviatosť bude v konkatedrále vyložená
vo štvrtok a v piatok od 12.30 hod. V
piatok 6. apríla o 15.00 vás pozývame
na modlitbu KORUNKY BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA.
Od 2. veľkonočnej nedele (8.4.) budú
na Kalvárii sv. omše o 16:30 hod.
MAGIS o.z. ďakuje za potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi k Veľkej
noci. Trvanlivé potraviny sa adresne
rozdelili. Za každý milodar vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať!
V NEDELE 29. 4., 6. 5., 13. 5. A
20. 5.2018 KVÔLI SLÁVNOSTI
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA NEBUDÚ
SV. OMŠE O 11.30. SVIATOSŤ
BIRMOVANIA BUDE 20. 5. 2018 O
11.00 HOD.
DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT
V TALIANSKU. Pozývame chlapcov
od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o
svojom ďalšom duchovnom živote, na
polročný duchovný a formačný pobyt
do komunity otcov rogacionistov v
Taliansku počas roka, aby sa rozhodli,
či cesta zasvätenia života je pre nich
tá správna. Kongregácia sa venuje
mladým mužom, ktorí v sebe cítia
vnútorný hlas pre kňazské alebo
rehoľné povolanie. Náklady na pobyt
hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci

7.

8.
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kňazov sa budeš môcť rozhodnúť
o svojom ďalšom duchovnom
smerovaní. Zašli svoj životopis a
následne ťa pozveme na stretnutie.
Kontakt: Centrum pre duchovné
povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša,
Hlavná 81, 080 01 Prešov, alebo mail:
konkatedralapo@gmail.com , tel.
0911.487 341. JOZEF MIHAĽ
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.
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!

9. 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.
Toto tlačivo môžeš posunúť aj iným,
ktorí by chceli pomôcť. S vďakou za
celú farnosť ostáva dekan.
10. Základná škola sv. Mikuláša v
Prešove uskutoční v dňoch 4.4 11.4.2018 zápis žiakov do 1. ročníka
pre šk. rok 2018/2019. Podmienky
sú zverejnené na www.zsgmik.sk.
Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove
prijíma do 20.4.2018 prihlášky na
osemročné štúdium na gymnáziu.
Prijímacie pohovory budú 14.5. resp.
17.5.2018.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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