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Kríž svetových dní mládeže v našej arcidiecéze

Dňa 15.11.2014 zavíta do Košickej
arcidiecézy Kríž svetových dní mládeže.
Prevzatie kríža, so začiatkom sv.
omše o 17:45 hod., sa uskutoční v kostole
Krista Kráľa na Moyzesovej ulici
v Košiciach. Obrad prevzatia kríža začne
maďarský biskup a dokončí ho slovenský
biskup. Počas obradu zaznejú slovenské
i maďarské mládežnícke piesne.
Po skončení obradu, čiže 15.11.2014,
kríž pocestuje do Katedrály sv. Alžbety
Uhorskej v Košiciach. Na druhý deň
dopoludnia, t.j. 16.11.2014, bude kríž
taktiež v košickej katedrále. Popoludní
kríž poputuje na Moyzesovú ulicu do
gréckokatolíckej Katedrály Narodenia
presvätej Bohorodičky v Košiciach. Kríž
bude tam od 15:00 hod. do 19:00 hod.
Potom pocestuje do gréckokatolíckej
Katedrály Jána Krstiteľa v Prešove. Tam
bude od 20:00 hod. do nasledujúceho
rána, t.j. 17.11.2014, do 08:00 hod.
V prešovskej mestských farnostiach
bude Kríž svetových dní mládeže
17.11.2014 od 08:30 hod. do 22:00 hod. O
17:00 hod. bude sv. omša v Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove. Po jej skončení
nasleduje hudobno – dramatické pásmo
Ivety Haburajovej a mladých zo Sniny,
Premenená bolesť. Hudobno – dramatické
pásmo zobrazuje sedem bolestí Panny
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Márie a bolesti súčasného sveta. Po
skončení záverečných obradov pocestuje
kríž do Bratislavskej arcidiecézy.

Niečo o kríži
Kríž svetových dní mládeže je
známy aj ako „Kríž Jubilejného roka“,
„Jubilejný kríž“, či „Pútnický kríž“.
Mnohí ho nazývajú „Mládežníckym
krížom“. Pápež Ján Pavol II. ho 22. apríla
1984 daroval mladým, aby s ním putovali
po celom svete.
Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal
znamením lásky Boha k mladým
ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na
kríži sa nachádza nápis: „Neste ho po
zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša
k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým,
že vykúpenie a spása je len v Kristovi
zomrelom a zmŕtvychvstalom“.
Od roku 1984 3,8 m vysoký drevený
kríž obišiel takmer celý svet a bol
prítomný na všetkých ďalších Svetových
dňoch mládeže. Rím (1985), Buenos Aires
(1987), Santiago de Compostela (1989),
Czestochowa (1991), Denver (1993),
Manila (1995), Paríž (1997), Rím (2000),
Toronto (2002), Kolín (2005), Sydney
(2008), Madrid (2011) a Rio de Janeiro
(2013). Od roku 1994 symbol putuje pred
SDM v diecézach hostiteľskej krajiny
a svoju púť potom končí v meste konania
sa SDM.
Stalo sa už zvykom, že počas
záverečnej svätej omše, kedy pápež
oznámi, kde sa uskutočnia nasledujúce
Svetové dni mládeže, mladí z hosťujúcej
krajiny odovzdávajú kríž skupine
mladých ľudí z krajiny, ktorá preberá
štafetu SDM. Rovnako býva súčasťou
Krížovej cesty SDM.
zdroj: www.premladez.sk
a www.akadem2014.sk

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
16. november 2014

NOVEMBER 1989
Bol som tam, vtedy, v ten pamätný
novembrový čas. Vtedy, keď na
námestí zvonili budíky, štrngotali
kľúče, tam na tom námestí, kde hriali
ľudské srdcia zaplavené nádejou, že sa
blíži okamih pádu komunizmu, že sa
blíži sloboda.
Bol som tam, tesne pod tribúnou,
na ktorú vystupovali postupne všetci,
od herca Kňažka, cez Budaja, Kvietika,
Vašáryovú...
Bol som tam, keď najväčší potlesk
zaznieval pri ohlásení mien: Korec,
Dubček, Čarnogurský, Rúfus...
Bol som tam, ale mená ako Mečiar,
Fico, Harabín, Gašparovič ... som
vtedy nepočul. Oni tam neboli. Nejako
divne sa potom zjavili, schovaní za
svojou zvláštnou minulosťou.
Nie, oni vtedy neriskovali.
Riskovali tí, ktorí už tu nie sú, lebo
„tajomne zomreli“ – ako Dubček, alebo
sú zapísaní v pamäti národa, ako
najväčšie zlo.
Riskovali tí, pre ktorých už
len málokto má pekné slovo, ako
Čarnogurský.
Riskovali tí, ktorým hrozilo,
že im bude opäť odobratý štátny
komunistický súhlas ako biskupovi

ročník: XXIV.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V ROKU A

Korcovi, či opäť pôjdu do väzenia ako
Čarnogurský a iní.
Bol som tam, videl som ich tam
stáť a riskovať. Preto si ich budem vždy
vážiť. Vážiť, aj keď určite v ľudskej
biede mohli neskôr urobiť chybu. Ale
duch tam vtedy bol. Na tom námestí,
duch, oni nám ho tiež dávali.
Bol som tam - už dnes v našom
hlavnom meste - keď po páde „obludy
neslobody“prestali chodiť na našu
fakultu tajní policajti, keď sme už na
teologickej fakulte nemuseli robiť
poznámky z marxizmu-leninizmu,
či báť sa tých okolo nás, ktorí už
spolupracovali a boli na zoznamoch.
Bol to krásny čas, ktorý možno
časom zapadol do spomienok, zasypal
sa starosťami o existenciu, ale tu
v hĺbke srdca zostal ako niečo krásne,
plné Boha, jeho milosti, vzájomnej
lásky medzi ľuďmi.
Bol to čas, „ktorý chcem, aby sa
vrátil“. To krásne z piesne: „Sľúbili sme
si lásku“, totiž vyjadrovalo podstatu
novembrového času. Niečo sa stalo
s nami všetkými, odišlo, zmizlo?
Možno, že aj preto, lebo zabúdame, že
niektoré veci si možno budeme musieť
prežiť ešte raz.
Jozef Dronzek, dekan

tlač, kopírovanie, väzba

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

Po
17.11.

Ut
18.11.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
spomienka

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a sv. Pavla,
apoštolov
ľubovolná spomienka

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Alžbeta
6:15 † Anna, Ladislav
7:00 † Margita - 1. výročie
12:00 Štátny sviatok - sv. omša nie je!
17:00 † Irena
5:45 ZBP Helena (75 r.)
6:15 † Alojz, Klára, Alojz
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Ján, František, Jozef
18:00 ZBP Filip
5:45 † Alžbeta, Tomáš, Alžbeta, Karol

St
19.11.

Féria

6:15 † Pavel
7:00 † Štefan - 1. výročie
12:00 † Štefan, Milan, Pavlína, Štefan
18:00 † Martin
5:45 † Ján, Mária

Št
20.11.

Féria

6:15 † Zuzana, Ján, Mária, Štefan
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Ján, Michal, Mária, Andrej, Mária
18:00 † Jozef
5:45 † Mária

Pi
21.11.

Obetovanie Panny Márie,
spomienka

6:15 ZBP Marek, Peter a Tatiana s rod.
7:00 † Matilda - pohrebná
12:00 † Michal, Irena
18:00 † Andrej, Mária

So
22.11.

Ne
23.11.

Sv. Cecílie,

panny a mučenice
spomienka

5:45 † František
6:15 † Ján - pohrebná
18:00 ZBP rod. Šarišská

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA - KRISTA KRÁĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Jakub, Alžbeta), 7:45 , 10:00 - latinská, 11:30, 18:00 (†Ján);
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: Michal Vrábel.
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 - Pi 10:00 - 11:30 hod.; 16:00 - 17:30 hod. (piatok len do 17:00). 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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1. Milodary
7. Srdečne pozývame všetkých na
Na opravu konkatedrály:
mládežnícke sv. omše, ktoré sa
bohuznámy z Kvačan 50 €, bohuznábudú sláviť v piatok o 18:00 hod.
ma 20 €, bohuznáma 50 €. bohuznámi
v konkatedrále (okrem druhého piatku
120 €, bohuznáma 30 €, na opravu
v mesiaci, kedy bude celoprešovská
strechy manželia Martin a Janka 50 €.
mládežka). Na mládežníckych sv.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
omšiach v rámci príhovoru kňaza
Dnes je zbierka na opravu
budú zaznievať pravidelné katechézy.
konkatedrály (havarijný stav strechy).
Najbližšie vás pozývame na sv. omšu
Pán Boh zaplať za pochopenie!
v piatok 21.11.2014, kedy zaznie
katechéza na tému Človek.
2. Pozor! V pondelok 17.11.2014 je deň
pracovného voľna. Sv. omša o 12:00 8. Pozývame
vás
na
pravidelné
nie je. Sv. omša bude večer o 17:00
štvrtkové adorácie po večernej
hod. Za účasti Mons. Stanislava
sv. omši v konkatedrále. Ide
Stolárika.
o moderovanú adoráciu za sprievodu
spevu našej mládeže.
3. URGENCIA: Členovia SSV! Vyberte
si svoje podielové knihy. Už mesiac 9. Oznam pre birmovancov:
Prosíme birmovancov, aby sa po účasti
sa vydávajú v priestoroch farského
na štvrtkovej adorácii zapisovali
úradu. Výška členského príspevku je
v sakristii.
5 €. Posledná možnosť vyzdvihnutia
si podielových kníh je do piatku 10. Hnutie
rozvedených
kresťanov
21.11.2014!!!
katolíkov oznamuje, že modlitbové
stretnutie sa uskutoční dňa 18.11.2014
4. V stredu 19.11.2014 budú spoločné
v Katolíckom kruhu na Jarkovej
kňazské rekolekcie troch mestských
ulici o 17:00 hod. Stretnutie povedie
dekanátov. Spoločná sv. omša bude
kňaz Ľuboš Kohút – správca farnosti
o 12:00 hod. Farská kancelária bude
Abranovce.
v ten deň dopoludnia zatvorená.
Pohreby a iné vážne udalosti hláste 11. O týždeň už máme nedeľu Krista
kňazom pri sv. omšiach.
Kráľa, ktorá je spojená s pobožnosťou
pri vyloženej Sviatosti oltárnej. Pri
5. V dňoch 22.11.2014 až 30.11.2014 sa
recitovaní predpísanej modlitby,
modlíme Deviatnik ku sv. Ondrejovi,
môžeme získať plnomocné odpustky.
patrónovi našej arcidiecézy, vždy
Pobožnosť bude po sv. omši o 6:30.,
pred večernou sv. omšou.
7:45 a 18:00 hod.
6. Týždeň Cirkvi pre mládež 2014,
17. – 22.11.2014, Konkatedrála sv. 12. Združenie kresťanských seniorov
- klub Staré mesto Prešov, pozýva
Mikuláša. RESET - HEART - LIFE svojich členov na novembrové
GOD. Pondelok, 17.11. - Putovný kríž
stretnutie v nedeľu 16.11.2014 o 15:00
celosvetových dní mládeže - 16.00
hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej
hod. príchod kríža k soche J. P. II.
ulici.
(modlitba litánií k sv. J. P. II. + príhovor
Jána Pavla II. mládeži), krížová cesta 21.
storočia mladých, 17:00 hod. sv. omša
a po nej predstavenie Premenená bolesť.
Prosíme o porozumenie pri výnimočnej
Krsty 8.11. a 9.11.2014
jednorazovej zmene času večernej sv.
omše, aj darcu omšového úmyslu. Vstup
voľný. Ďalší program si všimnite na Šimon Olejník, Veronika Sidorová,
Kryštof Husovský, Matej Leščinský
farskej stránke www.presov.rimkat.sk.

