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ZBYTOČNÉ SÚ ULICE, KTORÉ NEVEDÚ DO BOŽIEHO CHRÁMU

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

ročník: XXV.

VEĽKNOČNÁ NEDEĽA - ROK B

5. APRÍL 2015

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Jozef Dronzek, dekan - farár

14
2015

predaj a servis tlačiarní

rokov bol tvrdý ateista, komunista.
Počas celého života bojoval proti Bohu
a ľuďom, ktorí v Boha verili. Mnohých
dal uväzniť, popraviť, falošne odsúdiť.
V meste, ktoré viedol, nechal vyhodiť do
vzduchu nádherný chrám Bohorodičky.
Od tej chvíle už žiadne ulice v tomto meste
neviedli do chrámu. Urobili mu ateistický
pohreb, pochovali do zeme. Keď sa však na
druhý deň ako prvá prebudila manželka
jeho jediného syna a pozrela von cez okno,
veľmi vykríkla. Pod stromom stál nebohý
Varlam. Nastala panika, opäť ho pochovali.
Toto sa ale opakovalo ešte dvakrát za
sebou. Jednoducho mŕtvola Varlama sa
každé ráno ocitla v záhrade jeho syna.
Nakoniec stráž, ktorá strážila hrob
Varlama, chytila ženu, ktorá jeho mŕtvolu
trikrát za sebou vykopala. Postavili ju pred
súd a ona prehovorila. „Varlam, ktorého vy
oslavujete, bol krutý a zlý človek, nezaslúži
si, aby odpočíval v pokoji, v hrobe. Dokedy
budem žiť, nikdy mu nedám pokoj, vždy
ho vykopem a hodím krkavcom, aby ho
zožrali. Vás, jeho príbuzných, žiadam,
aby ste to urobili. Nemôžeme ho nechať
v hrobe, zabudli by sme na všetky zverstvá,
ktoré vykonal...“
Ach, Bože, aký kontrast so Vzkriesením. My hlásame Krista ukrižovaného,
my hovoríme o jeho prázdnom hrobe, my
hovoríme o nádherných hodnotách viery,
o nádherných hodnotách kresťanstva, my
hovoríme o živote s čistým a spokojným
svedomím, lebo tak nás učil Kristus. My
hovoríme, že nás Kristus naučil odpúšťať,
my hovoríme, že Kristus zomrel a vstal
z mŕtvych za všetkých ľudí. Je potom
zbytočné vykopávať iné hroby. Ak Kristus
nevstal a nežije, všetko je zbytočné...
Ak vám niekto zaklope na okno a bude
sa vás pýtať, či táto ulica vedie do chrámu,
s úsmevom na tvári, ale aj s radosťou mu
povedzte. U nás všetky ulice vedú do
chrámu, veď chrám je dušou i srdcom
nášho mesta. Tu sa ohlasuje: Kristus žije.

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

NA JEDNO OKNO, VEDÚCE priamo
na hlavnú ulicu, zaklope jedna starenka.
Domáca pani otvorí okno a pýta sa starenky,
čo chce. Ona jej hovorí: „Vedie táto ulica do
chrámu?“ Domáca pani odpovedá: „Nie,
nevedie!“ Starenka pokrúti hlavou, pomaly
sa vydá ďalej na cestu, ale ešte predtým
povie takéto nádherné slová: „Načo sú
na svete, v meste ulice, ktoré nevedú do
chrámu!“
Nádherná a krásna myšlienka,
ktorú môžeme v súvislosti s posolstvom
Vzkriesenia transformovať aj do otázky:
Načo sú hroby, v ktorých vraj navždy
ostávajú ľudské telá rozpadnuté a splynuté
so zemou? Načo je taký svetonázor,
ktorý tvrdí, že človek je len dielo prírody
a jeho smrťou všetko končí? Načo je na
svete ateizmus, ktorý neuznáva Boha,
a teda neverí vo večnosť? Pre mňa nemá
nič význam, žiadna moja práca, žiaden
môj dobrý skutok, keď nebudem žiť
večne. A teraz možno ešte ťažšie, ale
o to pravdivejšie: Načo sú náboženstvá
jehovistov, budhistov, hinduistov, ktoré
neveria vo vzkriesenie tela a duše? Mne
nirvana, „rozplynutie“, v Atmanovi
nestačí. To, že sa snažia človeka vychovať
k ľudskosti, k sile prijať utrpenie, či
vychovať k vyrovnanosti, mne osobne
nestačí. Ja chcem žiť večne, taký, ako som,
ja so svojou podstatou, chcem žiť večne.
Bez vzkriesenia Krista, bez jeho prázdneho
hrobu je všetko zbytočné a márne tak, ako
o tom hovorí apoštol Pavol: Keby Kristus
nevstal z mŕtvych, márne je naše kázanie,
márna je naša viera... A tak sa tešte, že tu
v našom meste všetky ulice vedú k chrámu,
či k chrámom, kde sa vždy ohlasuje Kristus
ako nádej a istota pre každého človeka, kde
sa ohlasuje, že smrť nie je definitívum, kde
sa ohlasuje, že zrada nebude mať posledné
slovo, kde sa ohlasuje, že prázdny hrob je
istota našej viery. Najdôležitejšie posolstvo
Veľkej noci: Kristus žije, niet ho tu, vstal
z mŕtvych, hrob je prázdny...
V jednom meste zomrel človek,
volal sa Varlam. Od svojich mladých
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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

Vyznanie - Ján Sarossy
Som hriešny, Pane,
no skláňam sa pred Bohom Všemohúcim
a vrúcnou modlitbou a prosbou,
ak je to Tvoja vôľa, odpusť mi moje hriechy
a daruj mi lásku, ktorá ma urobí
šťastným...

3.5.2015

Ty mi dávaš všetko, čo potrebujem,
a ja som ti za to povďačný.
V poníženosti predkladám svoju dušu,
ktorá od malička ti patrí
a verím, že raz budem prebývať
v Božom kráľovstve - Ježišu Kriste...

Termíny 1. sv. prijímaní
v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:

- 10 00 hod.

CZŠ sv. Mikuláša

10.5.2015 - 10 hod.

ZŠ ČSL armády

17.5.2015 - 10 hod.

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

00
00

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
6.4.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Jozefína s rod., Renáta s rod., p. Ksander s rod.),
7:45, 10:00, 11:30, 18:00 (za duše, na ktoré si nikto nespomína);
Cemjata 10:15
5:45 † Štefan

Ut
7.4.

Veľkonočný utorok
Cemjata 17:00 hod.

6:15 † Mária
7:00 † Ján - pohrebná s.o.
12:00 ZBP Anna so synom Jakubom s rod.
18:00 † Emil, Jolana, Mária, Jozef
5:45 † Štefan, Gabriela, Ladislav

St
8.4.

Veľkonočná streda

6:15 † Magdaléna
7:00 † František - pohrebná s.o.
12:00 † Jolana Petrová
18:00 ZBP Tomáš, Monika, Tomáš
5:45 † Margita

Št
9.4.

Veľkonočný štvrtok

6:15 † Vincent, Helena
7:00 † Klára - pohrebná s.o.
12:00 † Zdeněk - 1. výročie
18:00 † Ján, Cecília, Vincent
5:45 † Drahomír

Pi
10.4.

Veľkonočný piatok

Kňazská vysviacka 17:00
hod.

6:15 ZBP Slavomír
7:00 † Virgil - pohrebná s.o.
12:00 † kňazi Matej, Juraj, Vojtech, Ondrej
17:00

So
11.4.

Veľkonočná sobota
Primície 10:30 hod.

5:45 ZBP Darina
6:15 † Magdaléna - pohrebná s.o.
18:00 † Magdaléna a Ján

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Ne
12.4.

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Dezider, Anna, Ľudmila, Ľubomír), 7:45,
10:00 - latinská (ZBP Marek), 11:30, 18:00 († Juraj, Magdaléna, Imrich,
Mária); 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

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
členovia SSV 100 €, bohuznámy 125 €
Na Kalváriu: bohuznáma 10 €
Zbierka pre prenasledovaných kresťanov:
• konkatedrála 2 094 €
• františkáni 1 200 €
• saleziáni 891 €,
• jezuiti 1 238 €
• FNsP 133,33 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Od Veľkonočnej vigílie po slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa
namiesto modlitby Anjel Pána
modlíme antifónu 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.

6.

V utorok 7.4.2015 na sv. omši
o 18:00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na
iný dobrý úmysel, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 7.4.2015.
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7.

V piatok 10.4.2015 o 17:00 hod.
v našej konkatedrále máme milú
slávnosť:
kňazská
vysviacka
dvoch bratov jezuitov - Jakuba
Garčara z Prešova a Jaroslava
Mudroňa z Michaloviec. Ste
srdečne pozvaní! Sv. omša z tohto
dôvodu o 18:00 hod. nie je. Pri
vysviacke rešpektujte pokyny
usporiadateľov.

8.

V sobotu 11.4.2015 sú v našej
farnosti primície o 10:30 hod.
V mene primicianta Jakuba Garčara
SJ vás na túto sv. omšu pozývame.
Prosíme, aby ste rešpektovali, že
predné stoličky sú rezervované pre
rodinu.

9.

Na Veľkonočnú nedeľu (5.4.) a na
veľkonočný pondelok (6.4.2015)
pozývame o 10:00 hod. na latinskú
sv. omšu s týmto programom: M.
Brosig Vierte messe, J. G. Lickl Regina
coeli, W. A. Mozart Kirchensonate in
F KV 224. Srdečne vás pozývame.

10. V rámci prežívania Roka Konkatedrály sv. Mikuláša sa k vám
budú prihovárať aj vaši kňazi rodáci z Prešova alebo blízkeho
okolia.
Najbližšie
to
bude
v nedeľu 12.4.2015 o 7:45 hod.
v konkatedrále. Sv. omšu celebruje
dp. Marián Slovák.

Krsty 28.3 a 29.3.2015
Dominika Čuhová,
Michal Čurilla,
Michal Mazár

Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM
Tohtoročné ADSM je v sobotu 11.4.2015 u bratov františkánov.

