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29. MAREC 2015
Každý rok nás Cirkev pozýva v čase
Kvetnej nedele uvažovať nad Kristom, ktorý
sa nám stal podobným vo všetkom, okrem
hriechu. On vzal na seba naše neprávosti,
aby sme mohli rásť v slobode Božích detí.
Sv. Ján Pavol II. povedal tieto krásne slová:
„Človek si dnes uzurpoval právo, ktoré patrí
iba Stvoriteľovi. Chce manipulovať s osobou,
človeka, chce rozhodovať o svojej existencii
vďaka genetickej manipulácii, či určovať
hranice smrti.“ Všetko toto potom narúša
prirodzený poriadok, ktorý je dnes viditeľne
narušený hlavne v rodinách.
Sme v dobe, kedy zahlušujeme hlas
Boha v nás, v našich srdciach a Boha chceme
vyhnať z každej oblasti ľudského života, od
kultúry až po osobné vzťahy medzi ľuďmi.
Táto snaha a trend vyvoláva názor, že viera
v Krista je zbytočná, nepotrebná, lebo človek
si vystačí sám.
Sami vnímame, že to s človekom
a ľudstvom ide dolu z kopca. Počujeme
o negatívach na každom kroku až sa zdá, že

tajomstvo neprávosti je veľmi silné. Veriaci
človek „môže byť z tohto vývoja smutný?“
Smutný z toho, čo vníma vo svojom okolí,
alebo priamo z toho, čo sa deje v jeho rodine?
Ale práve preto je tu dnes pohľad na Krista,
na jeho bolesť a utrpenie, ktorá má svoj
zmysel a dôležitosť pre každého z nás. Moc
zla bude v konečnom dôsledku zlomená
vďaka Kristovi. Naša láska a sila pochádza
od Boha. Čím viac mu budeme dôverovať,
tým viac jeho milosť bude účinkovať v našom
živote. Kristus ukazuje spôsob, ako zlomiť
zlo. Je to cesta prijatia bolesti a utrpenia.
Ale prijatie v milosti a dôvere v Boha. Bez
Boha sám človek seba nespasí, je to naivná
ilúzia, ktorej mnohí podľahli. Poďme do
sprievodu s Kristom v tomto kontexte. Nech
naše Hosanna je ozaj prejavom našej dôvery
v Pána, že všetko riadi.
„Pane, chcem to, čo chceš Ty. Chcem to
preto, lebo to chceš Ty. Nech teda bude tak,
ako chceš Ty. Ja verím, že všetko má svoj
zmysel v Kristovi.“
Jozef Dronzek, dekan - farár

Požehnanie
veľkonočných jedál

Slávenie veľkonočných obradov
Deň

ročník: XXV.

KVETNÁ NEDEĽA - ROK B

Pane, chcem to, čo chceš Ty

tlač, kopírovanie, väzba

Jozef Dronzek, dekan - farár

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

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.

13
2015

predaj a servis tlačiarní

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 19:00 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.

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

Bratia a sestry! Blíži sa vrcholné
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 19:30 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
- nemôžu začať skôr, ako po západe

Infolist

Exercičný
dom
(jezuiti)

Sv. Jána
Sv. Jozefa
Bosca
(františkáni)
(saleziáni)

ZELENÝ ŠTVRTOK
Svätá omša Pánovej večere

17:00

18:00

16:30

VEĽKÝ PIATOK
Obrady Veľkého piatka

15:00

15:00

16:30

VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA (Biela sobota)
Obrady Veľkonočnej vigílie

19:00

20:00

19:30

7:30, 9:00,
11:00

6:00, 8:00,
9:30, 11:00,
19:00

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
6:30, 11:00,
Slávnostná veľkonočná
17:00
sv.omša

BIELA SOBOTA
14:00,
KONKATEDRÁLA
16:00 hod.
15:00 hod. Dúbrava
15:00 hod. Cemjata
15:00 hod. Surdok
16:00 hod. Vydumanec
15:00 hod. Šidlovec
16:00 hod. Veselá
15:00 hod. Stará Tehelňa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6:15 hod. KONKATEDRÁLA
8:00 hod. Kalvária
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
30.3.

Ut
31.3.

St
1.4.

Bohoslužby - konkatedrálny chrám
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 † Jaroslav
6:15 † Ján, Mariana (ž)
7:00 † Štefan - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Andrej, Anna, Ján
5.45 † Jaroslav
6:15 † Oľga, Jolana
7:00 † Peter - 1. výr.
12:00 † Anton - 5. výr.
18:00 † Simeon, Mária, Jozef
5.45 † Pavol, Cyril
6:15 ZBP Mária a Zdeno
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Magdaléna, Anton, Albín, Jolana, Vierka
18:00 poďakovanie za 30 r. života - Katarína

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Št
2.4.

9:30 Svätá omša svätenia olejov - katedrála Košice
18:00 Svätá omša - KONKATEDRÁLA, poklona a Lamentácie
21:00 Spoločné kompletórium

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Pi
3.4.

8:00
14:15
15:00
19:30

Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Obrady - KONKATEDRÁLA sv. Mikuláša
Krížová cesta - Kalvária (od jezuitov)

BIELA SOBOTA
So
4.4.

Ne
5.4.

7:30
8:00
14:00
16:00
18:30
19:00

Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Požehnanie jedál - KONKATEDRÁLA
Ukončenie eucharistickej poklony
Obrady Veľkonočnej vigílie KONKATEDRÁLA
K obradom Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
Sv. omše: 5.45, 6:30 (ZBP Emil - 80 r.), 7.45 († Jolana), 10:00, 11:30, 18:00
(poďakovanie za život - Ladislav, kňaz, rehoľník);
Cemjata 10:15; Kalvária 8:00; Cintorín 15:00

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 - Veľký týždeň

Infolist

Kostol svätého Donáta na
Cemjate

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma Terézia 50 €, manželia
Eva a Milan 40 €, bohuznáma 100 €,
z pohrebu Dušana Rijáka 50 €,
bohuznámi veriaci 100 €, bohuznáma
veriaca 5 € na kvety, Pavol Abrhám
150 €, bohuznáma veriaca 100 €, Mária
Pavláková 50 €, bohuznámy 50 €,
bohuznámy 40 €.

2.

Dnes je zbierka na podporu
utečencov. Úprimné Pán Boh zaplať za
vaše milodary!

3.

Združenie kresťanských seniorov,
klub Staré mesto Prešov pozýva
svojich členov na duchovnú obnovu
pod vedením vdp. Viktora Baltesa
v nedeľu 29.3.2015 o 15:00 hod.
v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.

4.

Dôležitý oznam
Farská kancelária bude 2.4. - 6.4.2015
zatvorená. Súrne prípady a pohreby
hláste kňazom pred alebo po sv.
omšiach v sakristii konkatedrály. Pán
Boh zaplať za pochopenie!
Poďakovanie:
Vyjadrujem poďakovanie všetkým,
ktorí počas pôstu pripravovali
modlitbu Krížovej cesty. Pán Boh
zaplať! (p. dekan)
Veľkonočné trojdnie v konkatedrále
Služby a asistenciu majú na starosti
p. kaplán František Telvák a Martin
Šimko. Obráťte sa na nich. (p. dekan)

ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 hod. Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK
15:00 hod. Obrady Veľkého piatka
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela
sobota)
od 10:00 do 14.45 Eucharistická poklona
15:00 hod. Požehnanie jedál
19:00 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:15 hod. Slávnostná veľkonočná svätá
omša

Kostol Sv. kríža na cintoríne
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
15:00 hod. Svätá omša - sprievod
s Eucharistiou

Kostol Svätého kríža na
Kalvárii

5.

ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 hod.

Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK

15:00 hod.
do 18:00
hod.
19:30 hod.

Obrady Veľkého piatka
Eucharistická poklona
Krížová cesta (od jezuitov)
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6.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA (Biela
sobota)
od 15:00 do 18:30 Eucharistická poklona
19:00 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00 hod.

Požehnanie jedál +
Slávnostná veľkonočná svätá
omša

Od 2. veľkonočnej nedele (12.4.) budú
sväté omše na Kalvárii v nedeľu
pravidelne o 16:00 hod.

Krsty 21.3. a 22.3.2015

Radko Blechárž, Michaela
Vilčková,Viliam Miško, Daniel
Remeta, Daniel Hurný, Michael
Bugoš, Sandra Bugošová

