PREŽÍVAŤ SVÄTÉ TROJDNIE

strana 4

Bratia a sestry! Blíži sa najposvätnejšie
obdobie našej kresťanskej viery - Veľká noc.
Cirkev slávi ZELENÝ ŠTVRTOK
ako
deň
ustanovenia
Eucharistie,
kňazstva a príkazu o láske. Malo by byť
samozrejmosťou, že v tento deň má byť každý
kresťan na sv. omši a prijímať Eucharistiu.
Veď je to deň, kedy sa prvýkrát v dejinách
slávila sv. omša. Jednoducho je to naša
povinnosť, byť v ten deň v kostole na sv. omši.
Žiaľ, prax a skúsenosť je taká, že sme to stále
nepochopili, a tak v mnohých farnostiach
sú v ten deň kostoly poloprázdne. Dúfame,
že to v našej Konkatedrále sv. Mikuláša tak
nebude.
VEĽKÝ PIATOK: Pozývame k sláveniu
veľkopiatkovej liturgie, ale aj na iné duchovné
aktivity v našej konkatedrále. Predovšetkým
chcem pozvať ráno o 8:00 hod. na spoločnú
modlitbu posvätného čítania a ranných
chvál. Chcem pozvať všetkých, ktorí pôsobia
na území našej farnosti; rehoľné sestry,
rehoľníkov, vás, milí bratia a sestry. Príďte,
budeme sa modliť chórovým spôsobom,
príďte a vytvorme v ten deň duchovnú
jednotu celej našej farnosti. Po obradoch bude
večer spoločná Krížová cesta na Kalvárii,
doneste si so sebou sviečky. Krížová cesta
začne o 20:00 hod. Zraz pri jezuitoch.
BIELA SOBOTA: Aj v tento deň vás
pozývame na spoločnú modlitbu posvätného
čítania a ranných chvál o 8:00 hod. Bude to
tá istá forma, ako na Veľký piatok. Obrady sa
- podľa nariadenia arcibiskupa-metropolitu
Slávenie veľkonočných obradov
Deň

Exercičný
dom
(jezuiti)

ZELENÝ ŠTVRTOK
17:00
Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK
15:00
Obrady Veľkého piatka
VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA (Biela sobota)
19:30
Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
6:30, 11:00,
Slávnostná veľkonočná
17:00
sv.omša

Sv. Jána
Bosca
(saleziáni)
18:00
15:00
20:00
7:30, 9:00,
11:00

Infolist

- nemôžu začať skôr, ako po západe slnka.
To znamená, že v žiadnom kostole nemôžu
začať obrady, napr. o 17:00 hod. Bolo by
to hrubé porušenie tradície a predpisov
Cirkvi. To znamená, že v našom chráme (ale
aj v ostatných) obrady vzkriesenia sa začnú
najskôr o 19:30 hod. Na zakončenie obradov
bude sprievod s Eucharistiou a sochou Krista
okolo konkatedrály, zakončíme spevom Te
Deum. Posvätenie pasky - veľkonočných jedál
- si všimnite podľa rozpisu.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: Sväté omše
budú v klasickom čase. O 15:00 hod. bude
slávnostná sv. omša na cintoríne spojená
s procesiou tak ako to bolo pred rokom.
BDENIE PRI BOŽOM HROBE: Na
Veľký piatok po obradoch, počas Bielej
soboty, až do obradov Veľkonočnej vigílie,
bude nočné a denné bdenie pri Božom
hrobe a Eucharistii. Pozývame všetkých, aby
si našli čas a prišli stráviť čas v modlitbe.
Pozývame mladých, birmovancov, urobte si
rozpis, ktorý nájdete v sakristii tak, aby stále
niekto v konkatedrále bdel pri Svätom hrobe.
Pozývame aj členov hnutí, Ružencového
bratstva, rodín ... urobte si rozpis, zadeľte si
čas tak, aby pri Svätom hrobe stále niekto bol.
P.S. Sme si vedomí, že ide o veľké
a náročné slávenie. Preto vás prosím, buďte
ochotní pomôcť pri organizovaní, ale aj pri
samotnom priebehu obradov. Tešíme sa už
teraz na požehnaný veľkonočný čas.
Jozef Dronzek, dekan - farár
Požehnanie
veľkonočných jedál
BIELA SOBOTA
Sv. Jozefa
(františkáni) 14:00,
KONKATEDRÁLA
16:00 hod.
16:30
15:00 hod. Dúbrava
15:00 hod. Cemjata
16:30
15:00 hod. Surdok
16:00 hod. Vydumanec
15:00 hod. Šidlovec
19:30
16:00 hod. Veselá
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00, 9:30,
11:00, 19:00 6:15 hod. KONKATEDRÁLA
8:00 hod. Kalvária
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

13. apríl 2014
Keď sedel Pilát na súdnej stolici,
odkázala mu jeho manželka: „Nemaj
nič s tým spravodlivým, lebo som dnes
vo sne veľa vytrpela pre neho“ (Mt
27,19). Klaudia, Pilátova žena, je jediná
Rimanka, ktorú nachádzame spomenutú
v evanjeliu. Známa je aj z profánnych
dejín. Bola najmladšia dcéra Júlie, dcéry
cisára Augusta, manželky cisára Tibéria.
Vďaka manželstvu s Klaudiou, Pilát dostal
menovanie za prokurátora Judey. Tým, že
sa pokúsila zasiahnuť v prospech Ježiša,
vydala svedectvo o svojom presvedčení,
že je nevinný. Bol to od nej odvážny čin,
diktovaný svedomím i srdcom. Rimania
prísne zachovávali zákon. Nijaká žena
nesmela intervenovať, keď išlo o zákon
a zákonný proces. Pilát nebol mužný,
pevný a spravodlivý, chcel byť aspoň
chytrý a pýtal sa, koho chcú, aby prepustil
– Barabáša alebo Ježiša.
Medzi ľuďmi sú vždy takí, čo sa nestarajú
o pravdu ani spravodlivosť. Tlieskajú
a až potom sa pýtajú, o čo vlastne išlo. Keď
je ich mnoho, menia sa na nespoľahlivý
dav. Jeruzalemský ľud sa pod vplyvom
veľkňazov a starších stal masou, chcel
zločinca Barabáša. Nevieme, koľko ich bolo,
možno väčšina. Ale ani väčšina nemusí
mať vždy pravdu. Ani tí ju nemusia mať, čo
vedia lepšie kričať a sú bezohľadní. Väčšina
by mohla zavážiť len vtedy a tam, kde sa
všetko buduje na rozvahe, poznávaní
a najmä na svedomí. Nie na povrchnej alebo
zlomyseľnej propagande. Spravodlivosť
spočíva na pravde. Pravda je pravdou, aj
keď sa všetci proti nej postavia. Pravda
a spravodlivosť sú zakotvené hlboko v bytí,

roč. XXIV.

Kvetná nedeľa v roku A
v poriadku života, v bytí človeka a napokon
až v Bohu. Jej zásady poznáme rozumom
i zo Zjavenia. Spravodlivosť tlmočí
správne svedomie ako živý praktický
úsudok rozumu. Nevieme o tom, žeby sa
v mase ľudí pred Pilátom boli ozvali nejakí
Ježišovi priatelia. Ako je možné, že Ježiš
zostal naraz taký osamotený? Kto pozná
život, vie, že práve toto sa stáva. Ježiš skúsil
na sebe všetku našu úbohosť. S masami
sa ľahko narába, hodí sa im myšlienka
a Barabáš je vo chvíli hrdina. Nepodlieham
mase? Modlím sa za svoj národ, aby sa
nestal masou? Modlím sa, aby sme si ako
národ zachovali vždy dôstojnosť hodnú
kresťanského národa?
PaedDr. Ľudmila Pekáriková
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
14.4.

Ut
15.4.

St
16.4.

Liturgický kalendár

Pondelok
vo Veľkom týždni
vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

Utorok
vo Veľkom týždni
vysluhovanie sviatosti
zmierenia: ráno, obed, večer podľa rozpisu

Streda
vo Veľkom týždni
vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
NESPOVEDÁME

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP, kńazov
6:15 ZBP, Anna, Margita
7:00 † Gabriela
12:00 † Marta, Ladislav , Títus
18:00 † Stanislav
5.45 ZBP Lucia s rodinou
6:15 † Jozef, Mária, Jána, Mária, Gizela
7:00 † Marián, 1.výročie
12:00 † Helena, Žofia
18:00 ZBP Štefan, Slávka s rodinou
5.45 † Rudolf
6:15 † František, Jozef , Etela, Dorota, Jozef
7:00 † Alžbeta 1 výročie
12:00 † ZBP Cecília 85 rokov s rodinou
18:00 † Štefánia

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Št
17.4.

9:30
18:00
18:00
18:00

Svätá
Svätá
Svätá
Svätá

omša
omša
omša
omša

svätenia olejov - katedrála Košice
- KONKATEDRÁLA, poklona a Lamentácie
- Kalvária - Kostol Sv. kríža
- Cemjata - Kostol sv. Donáta

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Pi
18.4.

8:00
14:15
15:00
15:00
15:00
20:00

Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Obrady - KONKATEDRÁLA sv. Mikuláša
Obrady - Cemjata - Kostol sv. Donáta
Obrady - Kalvária - Kostol Sv. kríža
Krížová cesta - Kalvária (od jezuitov)

BIELA SOBOTA

So
19.4.

Ne
20.4.

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

Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Požehnanie jedál - KONKATEDRÁLA
Ukončenie eucharistickej poklony
Obrady Veľkonočnej vigílie KONKATEDRÁLA
Obrady Veľkonočnej vigílie Kalvária - Kostol Sv. Kríža
Obrady Veľkonočnej vigílie Cemjata - Kostol sv. Donáta
K obradom Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
Sv. omše: 5.45, 6:30, 7.45, 10:00, 11:30, 18:00; Cemjata 10:15; Kalvária 8:00; Cintorín 15:00

Oznamy - Veľký týždeň

Infolist
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 - 6.55; obed 9.55 -11.55 hod; večer 17:30 - 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - konkatedrálny chrám

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
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Konkatedrála svätého Mikuláša

Kostol Svätého kríža na Kalvárii

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00 hod. Svätá omša Pánovej večere,
lamentácie
21:00 hod. Spoločné kompletórium
VEĽKÝ PIATOK
8:00 hod. Ranné chvály a posvätné čítanie
14:15 hod. Lamentácie
15:00 hod. Obrady Veľkého piatka,
celonočná eucharistická poklona
pri Božom hrobe
20:00 hod. Krížová cesta na Kalvárii
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela sobota)
7:30 hod.
8:00 hod.
19:00 hod.
19:30 hod.

Lamentácie
Ranné chvály a posvätné čítanie
Ukončenie eucharistickej poklony
Obrady Veľkonočnej vigílie

18:00 hod.

Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK

15:00 hod.
Obrady Veľkého piatka
do 18:00 hod. Eucharistická poklona
20:00 hod.
Krížová cesta (od jezuitov)
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela sobota)
od 15:00 do 19:00 Eucharistická poklona
19:30 hod.
Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00 hod.

Požehnanie jedál + Slávnostná
veľkonočná svätá omša

Od 2.veľkonočnej nedele (27.4.) budú sväté
omše na Kalvárii v nedeľu pravidelne
o 16:00 hod.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
sväté omše: 5.45, 6:30, 7.45, 10:00, 18:00 hod.
11:30 hod. Slávnostná veľkonočná svätá omša

1.

Kostol svätého Donáta na
Cemjate
ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 hod. Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK

2.

15:00 hod. Obrady Veľkého piatka
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela sobota)
od 10:00 do 14.45 Eucharistická poklona
15:00 hod. Požehnanie jedál
19:30 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie

3.

Poďakovanie
Vyjadrujem poďakovanie všetkým,
ktorí počas pôstu pripravovali
modlitbu Krížovej cesty. Pán Boh
zaplať! (p. dekan)

4.

Veľkonočné trojdnie v konkatedrále
Služby a asistenciu má na starosti
p. kaplán Martin Šimko. Obráťte sa na
neho. (p. dekan)

5.

Dôležitý oznam
Farská kancelária bude 17.4. - 22.4.2013
zatvorená. Súrne prípady a pohreby
hláste kňazom pred alebo po sv.
omšiach v sakristii konkatedrály. Pán
Boh zaplať za pochopenie!

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:15 hod. Slávnostná veľkonočná svätá
omša

Kostol Sv. kríža na cintoríne
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

15:00 hod. Svätá omša - sprievod
s Eucharistiou

Krsty 5.4.2014

Daniel Platko, Robin Polášek, Adam Fides

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• dôchodcovia Jozef a Terézia 20€
Ružencové bratstvo: na opravu
konkatedrály
100 €;
na
farské
schodisko 100 €; na rádio Lumen 45 €;
na TV LUX 45 €
Dnes je zbierka na opravu
konkatedrály. Úprimné Pán Boh zaplať
za vaše milodary!

