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Veľkonočné zamyslenie

Zdá sa, že apoštoli Peter a Ján
z dnešného evanjelia tiež majú v sebe
niečo, čo ich pobáda, aby hľadali
odpovede na svoje otázky.
Bežia k hrobu, ktorý je podľa žien
prázdny. Skutočne zisťujú, že je to
tak, ako hovoria ženy. Písmo síce píše,
že „stále nechápali“. No mali snahu
pochopiť. Niečo podobné by sme si
mohli všimnúť, keby sme pokračovali
v čítaní úryvku knihy Skutkov
apoštolov, z ktorej sme dnes počuli
prvé čítanie. Peter hovorí o svojej viere,
o Božích veciach v dome pohanského
stotníka Kornélia. Všetci ho počúvajú
s nadšením, dávajú sa krstiť a potom
ešte viacero dní počúvajú kázanie
Petra. Nielenže prijali vieru, prijali krst,
ale túto vieru si chcú prehlbovať ďalej.
Celkom otvorene o tejto téme hovorí
apoštol Pavol v Liste Kolosanom,
ktorý sme počuli ako druhé čítanie:
„Ak ste s Kristom vstali zmŕtvych,
hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po
pravici Boha!“ Pri slávení Kristovho
vzkriesenia počas Veľkonočnej vigílie
sme si pripomenuli náš krst, pri ktorom
sme zomreli hriechu a s Kristom sme
vstali k novému životu. Ten krst je
pozvánkou k novému životu, životu
Božích detí. V ňom sme boli s Kristom
vzkriesení pre Božie kráľovstvo.
Dnešná
bohoslužba
teda
nadväzuje na včerajšie slávenie
a pozýva nás, aby sme hľadali to, čo je
hore. Aby sme sa neuspokojili s tým,
že sme boli pokrstení, alebo že niečo
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o Kristovi už vieme. Ak sme s Kristom
vstali z mŕtvych, teda ak sme boli
pokrstení, hľadajme stále ďalej, ako
rásť vo viere. Vo veciach vedy sa
snažíme stále rásť, stále sa vzdelávať,
objavovať nové veci. Prijmime dnes
pozvanie od Zmŕtvychvstalého Krista
rásť vo viere, aby sme ani v duchovnej
sfére nezaostávali, nezakrpatievali.
Nebojme sa zmeniť svoj život, vzdať
sa starých, nie dobrých návykov, ktoré
nás odtrhujú od Krista.
V jednom ústave pre duševne
zaostalé alebo mentálne postihnuté
deti sa raz jedno z nich opýtalo rehoľnej
sestry, ktorá sa o nich starala: „Pravda,
sestrička, som hlúpa? Keď som bola
doma, všetci mi to hovorili.“ Sestra
hladká dieťa po vlasoch a hovorí: „Nie,
nie si, ty máš všetko, čím by si mohla
Pánu Bohu urobiť radosť.“
Je to tak. Každý z nás má dosť na
to, aby mohol urobiť Pánu Bohu radosť.
Urobiť Bohu radosť znamená zároveň
aj hľadať cestu k Nemu. Pán Ježiš
Kristus premohol smrť, aby hriech nad
nami nemal viac vládu. Zároveň nám
dal dosť síl a schopností na to, aby sme
my mohli hľadať to, čo sa jemu páči,
a tým mohli byť zachránení od večnej
smrti. Nech je dnešná slávnosť pre nás
príležitosťou rozhodnúť sa zmeniť svoj
život aspoň o kúsok k lepšiemu.
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Želáme vám všetkým počas
týchto nádherných sviatkov
fascináciu z prázdneho hrobu
Krista, ktorý žije a ukazuje nám
zmysel nášho pozemského
života.
Dekan a kapláni farnosti

Neverné srdce - Ján Sarossy
Vzývam ťa, Pane,
prosiac o skyvu
Lásky
pohľadom na hviezdy,
ktoré osvecujú
cestu
môjho trápenia...

Michal Masný

V pochybách hľadím na
ostré
hrany Kríža
a moje rozorvané
srdce
nevie, kam má ísť

V slzách cítim svoj
stud
a v blúdení čakám
na strieborniaky –
by duša sa nasýtila
pýchou...

Termíny 1. sv. prijímaní
v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
18.5.2014 - 10 00 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

25.5.2014 - 10 hod.

ZŠ ČSL armády

1.6.2014

ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova,
Májové námestie

00

- 10 hod.
00

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
21.4.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00,
Cemjata 10:15
5:45 † Ján, Mária
6:15 † Jozef, Pavol, Anna

Ut
22.4.

Veľkonočný utorok

7:00 † Juraj, 1. výročie
12:00 † Viera
18:00 † František, Alžbeta, Alžbeta,
Vladimír, Anna
5:45 † Pavel

St
23.4.

Veľkonočná streda

6:15 † Jozef, Jolana
7:00 † Ján - pohrebná
12:00 ZBP Jana, Rastislav, Natália, Klaudia
18:00 † Juraj, Ondrej, Alžbeta
5:45 ZBP Jozef (70 r.)

Št
24.4.

Veľkonočný štvrtok

6:15 ZBP Juraj, Juraj
7:00 † Juraj - 1. výr.
12:00 † Michal, Miroslav, Jozef
18:00 † Juraj
5:45 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rod.

Pi
25.4.

Veľkonočný piatok

6:15 ZBP Marek (30 r.)
7:00 † Ľudovít - 1. výr.
12:00 † Ján, Dušan, Ján, Anna
18:00 ZBP Marek

So
26.4.

Ne
27.4.

Veľkonočná sobota

5:45 † Margita, Anna, František
6:15 † Milan
18:00 † Richard, Imrich, Margita

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK A
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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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Oznamy
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1.

Milodary:

6.

V stredu 23.4.2014 vás občianske
združenie MAGIS pozýva v rámci
Prešovskej hudobnej jari na
benefičný koncert do Konkatedrály
sv. Mikuláša po sv. omši o 18:00
hod. Predstaví sa Tomáš Mihalik,
študent 6. ročníka Konzervatória
v Košiciach. Vstupné: dobrovoľné.
Výťažok bude venovaný núdznym
rodinám.

7.

Pozývame vás na sv. omšu
s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie s P. Eliasom Vellom
OFM v piatok 25.4.2014 o 18:00
hod. v konkatedrále. Pred sv.
omšou sa uskutoční koncert
o 16:30 hod. Účinkuje P. Félix
a Kapucíni.

8.

Hnutie rozvedených kresťanov
katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční
dňa 22.4.2014 v Katolíckom kruhu
na Jarkovej ulici o 17:00 hod.
Téma: Ježiš žije! A čo my? Stretnutie
povedie ThLic. Jozef Šechný.

Na opravu konkatedrály:
• zbierka 3 056 €
• Cemjata 29,50 €
• rod. Polanská 100 €
• bohuznámy 50 €
Na Cemjatu:
• bohuznáme sestry 100 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2.

Od Veľkonočnej vigílie po
slávnosť Zoslania Ducha Svätého
sa namiesto modlitby Anjel
Pána modlíme Raduj sa, nebies
Kráľovná...

3.

Od 2. Veľkonočnej nedele do
sviatku Všetkých svätých budú
opäť pravidelné sväté omše
v Kostole Svätého kríža na
Kalvárii v nedele o 16:00 hod.

4.

Dnes na Veľkonočnú nedeľu je
svätá omša o 15:00 hod. spojená
s Eucharistickým sprievodom
a požehnaním v kaplnke na
cintoríne.

5.

Úprimné
Pán
Boh
zaplať
všetkým, ktorí pomáhali pri
príprave Veľkonočného trojdnia.
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Krsty 12.4.2014
Evelin Mária Kitsanis, Emma
Vargová, Marek Štofanko,
Petra Pecuchová

Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM
Tohtoročné ADSM je v sobotu 26.4.2014, v prešovskej Handball aréne
na Baštovej ulici 1 so začiatkom registrácie o 800 hodine ráno. Sv. omša je o 1030
hod.
Mladí všetkých farností majú možnosť stretnúť sa s otcom arcibiskupom,
vypočuť si veľa dobrej hudby s kapelou Poetica Musica o 1530 hod., zapojiť sa do
zaujímavých workshopov; zažiť neopakovateľný deň v kruhu super ľudí.

Vstupné na ADSM sú 3 €. Očakávame všetkých birmovancov.

