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11. V pondelok 9.4.2018 bude kancelária
z technických príčin dopoludnia
zatvorená.
12. Skúšanie birmovancov bude v stredu
11.4.2018 o 19.00 hod. v Katolíckom
kruhu. Účasť birmovancov nutná!

8. APRÍL 2018

tlač, kopírovanie, väzba

10. Spoločenstvo Shalom - Prešov pri
Konkatedrále sv. Mikuláša pozýva na
svoje stretnutia každú druhú sobotu
v mesiaci v čase 17.00 - 19.00 hod. v
mládežke - vchod od parkoviska fary.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Benefičný koncert v Konkatedrále
sv.Mikuláša
Kedy: 26.4. 2018 o 20.00 hod.
Kto? Boni Pueri (H. Králové )
chlapčenský spevácky zbor svetovej
úrovne.
Schválené Mons. B. Bober, arcibiskup metropolita.
Organizuje: Prešovská gotika, OZ
Vsutpné: Ekonómka, sakrestiía
konkatedrály.
Odporúčaný milodar: od 5 €/lístok.
Pomôžte zachrániť organ aj touto aktvitou
Bude to natáčané do STV a dňa
20.5.2018 to bude v televíznom vysielaní.

15
2018

predaj a servis tlačiarní

Smokovci 4. - 6.5.2018. Exercície na
tému: Stretnúť sa s Otcom, ktorý je
dobrotivý a milosrdný, zhovievavý
a veľmi milostivý a zľutúva sa v
nešťastí (por. Joel 2,12-13) vedie vdp.
Milan Supek a sr. M. Benediktína
Fečová KMBM. Prihlasovanie: mail:
kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948
117 886. Cena: 49,- eur. Začiatok je v
piatok o 15.00 hod; záver v nedeľu po
obede.

žití. Celá Ježišova misia je nielen zobrazením, ale priamo sprítomnením Božieho
milosrdenstva uprostred ľudských dejín
a to spôsobom značne zrozumiteľným.
Pýtajme sa teda poctivo: Ako vidím v
Ježišovi, v jeho osobe a v jeho živote vrcholné Božie milosrdenstvo? Akú mám
osobnú skúsenosť? Mám z poznaného
milosrdenstva radosť alebo len výčitku
svedomia?
z myšlienok vdp. Aleša Opatrného
preložila Ivana Krajčíková

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

nasledovný: Ako kresťania zrejme vieme,
ako máme správne odpovedať. Ale tieto
otázky nám majú pomôcť objaviť to, čo
je ako nemilosrdenstvo ukryté niekde v
pozadí nášho myslenia a postojov a čo
má byť vo svetle Evanjelia odkryté, aby
to bolo vyliečené. Máme objaviť našu
krutosť, našu pýchu. Náš problém s milosrdenstvom môže koreniť v „omyle
slabosti“. Pýtame sa: Kam to povedie,
keď budeme milosrdní? Ako dopadneme? Môžeme si dovoliť byť milosrdnými? Nezneužijú nás? Nebudeme na
smiech? Nie je tvrdosť srdca pevnejšou,
istejšou životnou pozíciou? A kam to dopracuje Boh so svojím milosrdenstvom?
Bude ho brať niekto vážne, keď sa prejavuje tak „slabo“? Zverí mu niekto svoj
život bez obáv? Neprehrá? Neprehráva
už v dnešnom svete?
Boha si môžeme všelijako predstavovať
a vkladať mu do mysle a konania naše
ľudské myslenie a konanie. Pretože je
neviditeľný a neopísateľný, nie je to
tak ťažké a mnohokrát sa to stáva. Ale
Ježišovo zmýšľanie, hodnotenie ľudí
a prístup k ľuďom hriešnym si len tak
vymýšľať nemôžeme. Evanjeliá nám to
ukazujú dôkladne a to na jeho ľudskom
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ročník: XXVIII.
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skôr záhadou alebo prekážkou, že Boh
Božie milosrdenstvo - naša
hneď nepotrestá hriešnika? Nehovoríme
záchrana alebo náš problém?
si: „To snáď čaká až sa obráti? Toho
V posledných desaťročiach sa predsa nedočká.“ Ako to, že by mal
vnímame rozmach úcty k Božiemu mi- dosiahnuť milosrdenstvo lotor na kríži?
losrdenstvu. Boh má s nami, hriešnikmi, Človek, ktorý sa obrátil  takpovediac na
nesmiernu trpezlivosť, odpúšťa nám, je smrtelnej posteli a predtým užíval to,
milosrdný. Predovšetkým toto si uvedo- čo si ja ako kresťan odopieram? Ako to,
mujeme a prežívame vo svojej viere v že Boh je schopný omilostiť teroristu či
spiritualite Božieho milosrdenstva. A je vraha? Je Boh spravodlivý vo svojom
milosrdenstve? Nezachádza priďaleko?
nám z toho dobre.
Ale! Božie milosrdenstvo nás môže Ako to, že mám veriť v Božie miaj vyrušovať. Ba myslím si, že každý losrdenstvo ku mne samotnému, keď
kresťan, poctivo uvažujúci nad týmto som toľkokrát sklamal? Naozaj prijípodstatným Božím atribútom, musel sa mam skutočnosť, že Boh je nekonečne
vo svojej viere dostať do istej konfron- milosrdnejší, než si dokážem predstaviť?  
tácie, ktorá ho kdesi vo vnútri zabolela. Alebo dávam Bohu limity? Také, aké
Do akej konfrontácie? V nazeraní na mám ja vo svojom postoji k iným? A
seba ako nemilosrdne konajúcich tvo- nie je to náhodou preto, že si pripadám
rov (hriešnikov) vo svetle nazerania na lepší ako tí hriešnici, ku ktorým je Boh
nekonečne milosrdného Boha márnivé- milosrdný a neviem prijať, že ich zrazu
ho na lásku. A zrazu máme „nepríjemný omilosťuje, dáva im miesto akoby prepocit“. Zo samých seba - tento pocit je do mnou? Nedoprajem, alebo azda nespasiteľný. Ale máme akoby nepríjem- závidím, milosrdenstvo, ktoré Boh preuný pocit aj z „márnivého Boha“. A to kazuje druhému, žijúcemu vedľa mňa?
už v poriadku nie je. O aký vnútorný           Nebol by mi milší, pochopiteľnejší,
duchovný záchvev ide? Nechajme na bližší Boh, ktorý by súdil, trestal, konal
seba pôsobiť nasledujúce otázky.     Vstú- poriadok? A to hneď a podľa mojich
predstáv? Je rozumné nechať rásť kúkoľ
pia nám do povedomia:
Je pre nás milosrdenstvo úplne samozre- a pšenicu tak dlho vedľa seba? To je mijmou vlastnou osobnou charakteristikou losrdenstvo?
Boha, v ktorého veríme? Nie je pre nás Zmysel týchto provokatívnych otázok je
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
9.4.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Zvestovanie Pána
(slávnosť presunutá z 25.
marca); Cemjata 17.00

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Albert, Jozef, Eva, Mária, Jozefína
s rodinami
6:15 + Karol
7:00 + Terézia - pohrebná
12:00 + Július - 10. výr.
18:00 ZBP Anna - 50 r. života
5:45 + Mária Kováčová

Ut
10.4.

Utorok po 2.
veľkonočnej nedeli

6:15 + Cecília
7:00 + Stanislav - pohrebná; + František,
Johana, Imrich
12:00 ZBP pre Maroša - 50 r. života
18:00 Faustínum - združený úmysel

Str
11.4.

Svätého Stanislava,
biskupa a mučeníka
(spomienka)

5:45 + Vincent, Jozef, Agnesa, Mária,
Pavlína
6:15 + Margita
7:00 + Klára - 1. výročie
12:00 + Ján, Anna
18:00 ZBP rod. Petríkovej
5:45 + Štefan, syn Štefan, Ján, Ivan

Št
12.4.

Štvrtok po 2.
veľkonočnej nedeli

Adorácia po večernej sv. omši

6:15 + Milan; ZBP B. Herstek - 70 r. života
7:00 + Marta - pohrebná
12:00 + Blažej, Anna, Jozef, Ladislav
18:00 + Jozef
5:45 za duše v očistci

Pi
13.4.

Piatok po 2.
veľkonočnej nedeli

6:15 + Pavol
7:00 + Ladislav - pohrebná
12:00 + Mária
18:00 ZBP Samko, Dorotka

So
14.4.

Sobota po 2.
veľkonočnej nedeli

5:45 za kňazov
6.15 + Zuzana, Pavol, Anna, Katarína,
Anna
18:00 ZBP Bernard Herstek - 70 r. života

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ne
15.4.
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5:45 (ZBP Viliam - kňaz), 6:30 (ZBP Juraj), 7:45, 10:00 (Anna, František
- poďakovanie za 40 r. spol. života), 11:30 (ZBP Margita, Anna - obe
poďakovanie za 86 r. života), 15:00 (+ Ján, Vladimír, František, Mária),
18:00 (ZBP Katarína s rod., Pavol, Milan s rod.)
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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Oznamy

1.

Milodary: Na opravu konkatedrály:
p. Kazimírová 20 €, bohuznáma
10 €. Na organ: bohuznáma 200
€, bohuznáma Terézia 100 €,
bohuznáma 200 €. Zbierka na Boží
hrob: konkatedrála 1050 €, Cemjata
42 €, Kalvária 41,69 €.

2.

V utorok 10.4.2018 na sv. omši o
18:00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na iný
dobrý úmysel (nie za zosnulých!!!),
ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva v
konkatedrále najneskôr do poludnia
10. apríla. V utorok dňa 10.4.2018
o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu
bude
stretnutie
ZDRUŽENIA
FAUSTÍNUM.

3.

Od 2. veľkonočnej nedele (8.4.) sa
začínajú sv. omše aj o 16:30 hod. na
prešovskej Kalvárii.

4.

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.

5.

V piatok 13. apríla 2018 o 18:00 hod.
vo farskom kostole Najsvätejšieho
Mena Ježiša a Márie (Nižná
Šebastová)
bude celoprešovská
mládežnícka sv. omša. Ste srdečne
všetci pozvaní.

6.

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
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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.
7.

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
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.
0911487341. JOZEF MIHAĽ

8.

Klub kresťanských pedagógov
pozýva
svojich
členov
a
sympatizantov na stretnutie s
pátrami františkánmi vo štvrtok,
12.4.2018 o 16.00 hod. Stretneme
sa pred Františkánskym kostolom
sv. Jozefa. Výbor KKP

9.

Srdečne Vás pozývame na duchovné
cvičenia, ktoré sa uskutočnia v
Charitnom domove v Dolnom

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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