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ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

Poznám svoje ovce a moje ovce
poznajú mňa (Jn 10, 14b)

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk
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Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

ročník: XXV.

Obraz Dobrého pastiera, ktorý nám
ponúka evanjelium 4. veľkonočnej nedele,
je v kresťanskom ponímaní sveta, podľa
všetkého, najcharakteristickejším symbolom
v Biblii. Mohli by sme sa pýtať, ktoré
vlastnosti vypĺňajú tento obraz Dobrého
pastiera? ... starostlivosť, rozhodnosť,
múdrosť, obeta, trpezlivosť, láskavosť a i.
Poslaním Dobrého pastiera je s maximálnym
úsilím starať sa o jemu zverené ovce, splniť
zverenú úlohu, nesklamať toho, kto ho
postavil do tejto roly. V modernom ponímaní
dnešného sveta do tejto funkcie je postavený
manažér firmy, riaditeľ podniku, tréner
športového klubu a pod.
Dobrého pastiera, ako ho predstavuje
Sväté písmo, najlepšie vystihuje veta Poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa.
A v tejto vete je podstatné slovo poznať. Ježiš
tu použil aramejské slovo jada, ktoré zďaleka
nevyjadruje iba rozumom poznať niečo/
niekoho, ako v slovenčine, ale vyjadruje
súčasne aj hlbokú intimitu náklonnosti
pastierovho srdca k jemu zvereným. Ide tu
o obľúbenie si, zaľúbenie, zamilovanie. Toto
slovo je použité aj v Gn 4, 1, kde Adam takto
poznal svoju ženu Evu a ona porodila Kaina.
Dobrý pastier v tejto láske potom privádza
svojich milovaných k najkvalitnejšiemu

pokrmu. Odpoveďou je opätovanie lásky ... a moje ovce poznajú mňa.
A my teraz stojíme pred najpodstatnejšou
otázkou za posledných dvetisíc rokov: Čo je
tým najkvalitnejším pokrmom? Odpoveď
nám dáva patrón Kňazského seminára
v Košiciach sv. Karol Boromejský: „Každý
kresťan má byť v živote vždy pripravený na
dve veci - na prijatie Eucharistie a na smrť.“
O Ježišovej láske k nám, ktorá ho priviedla
až na kríž, niet pochýb. Dôležitá je teraz
naša odpoveď. Ak skutočne poznáme (!)
tohto Dobrého pastiera, počúvame jeho
hlas, ktorý nás privádza na tie najlepšie
pašienky - k Eucharistii. Teraz je ten
zlomový čas, 2-3 týždne po veľkonočnej
spovedi, keď si uvedomujeme, že je potrebné
znova sa očistiť, aby sme mohli pokračovať
v prijímaní Eucharistie. Tí, ktorí toto Božie
slovo pochopili, tak aj urobia... a znova...
a znova... a znova. Pri manažovaní v tomto
svete poznajú správnu mieru a snažia sa,
aby svojho Dobrého pastiera nikdy nestratili
z dohľadu. Prajem pokojný požehnaný
veľkonočný čas.
Mgr. Štefan Kaňuk, školský kaplán

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
3.5.2015
10.5.2015
17.5.2015

- 10 00 hod. CZŠ sv. Mikuláša
- 10 00 hod. ZŠ ČSL armády
- 10 00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie

Termín sviatosti birmovania v tomto roku: 24.5.2015 o 10:00 hod.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP pre Martina (m)

Po
27.4.

Pondelok po 4. veľk.
nedeli

6:15 ZBP Viera, Oľga, Gabriela, Zdenka
s rod.
7:00 † Alžbeta - pohrebná
12:00 ZBP a dary Ducha Svätého: Marta,
Jozef, Janka, Tonka a ich rodiny
18:00 ZBP Ľuboš
5:45 † Johana, Vladimír

Ut
28.4.

Sv. Petra Chanela,
kňaza a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Štefan - kňaz
7:00 ZBP Bernardína (ž) a rod. Pribulová
12:00 † Michal, Alžbeta, Michal, Mária
18:00 ZBP a dary Ducha Svätého: Magda,
Marián, Jozef, Helena a ich rod.
5:45 ZBP pre Martina (m)

St
29.4.

Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi
sviatok

6:15 za uzdravenie Janky
7:00 † Jozef, Dušan
12:00 † Anton, Pavlína, Ján
18:00 † Matilda
5:45 ZBP Mária, Peter, Zdenko, Marek,
Margita, Vilma

Št
30.4.

Sv. Pia V.,

pápeža
ľubovoľná spomienka

6:15 † Vladimír, Viera, Ladislav, Edita
7:00 † Hubert
12:00 † Stanislav, Štefan, Anna, Jozef,
František
18:00 † František
5:45 ZBP rod. Rybárová a Timková

Pi
1.5.

Sv. Jozefa,

robotníka
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Janka - za uzdravenie
7:00 † Ladislav - pohrebná
12:00 štátny sviatok - sv. omša nebude
18:00 † Pavla (ž) a Viktor

So
2.5.

Ne
3.5.

Sv. Atanáza,

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
6:15 † Marta - pohrebná
18:00 ZBP Mária a Lívia (30 r.)

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Štefan, Anna - 60 r. manželstva), 7:45,
10:00 - slávnosť 1. sv. prijímania, 11:30 - nebude, 18:00 († Anna, Jozef,
František, Štefan, Stanislav); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

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

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznáma 100 €,
• Monika Farkašová 50 €
• bohuznámy 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Túto nedeľu máme pri sv. omšiach zbierku
na Kňazský seminár v Košiciach.
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, sviatosť zmierenia vysluhujeme
ako je to zvykom. V piatok navštívime
chorých v našej farnosti. Vyloženie
Sviatosti oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok od 12:30 hod. a v piatok od 15:00
hod. Na Cemjate bude sv. omša na prvý
piatok o 17:00 hod. a predtým spovedanie
od 16:00 hod.
Prosíme členov RB, aby pripravili poklonu
pred Oltárnou sviatosťou a slávenie
Fatimskej soboty v sobotu 2.5.2015.
Zvykneme sa pri rozlúčke poďakovať.
Darčekom, kvetom, slovom... Aj náš
Prešov, naša konkatedrála ako aj farnosť
je teraz v takej situácii. Pomocný biskup
Mons. Stanislav Stolárik sa stal biskupom
Rožňavskej diecézy. Jeho služba v našom
meste, v našej konkatedrále, je zapísaná
hlboko v našich srdciach. Nebolo by
dobre dať mu niečo, čo mu bude navždy
pripomínať náš Prešov? Napadla mi
myšlienka venovať mu zmenšeninu sošky
sv. Jána Pavla II. Ak chcete prispieť, bude
v konkatedrále pokladnička na tento
náš dar. Zvykneme si dávať darček na
rozlúčku. On v našich srdciach ostane,
nech mu soška sv. pápeža navždy
pripomína náš Prešov. Vrelá vďaka za
pochopenie. (dekan)
Každú sobotu o 17:40 hod. bude modlitba
vešpier v konkatedrále. Po jej skončení sa
vždy oznámi, či sa vešpery budú modliť aj
nasledujúci týždeň.
Prvé štyri nedele mesiaca máj sa bude
v konkatedrále modliť hora media
o 8:45 hod. a nie o 9:45 hod. Je to kvôli
slávnostiam prvého svätého prijímania
a slávnosti birmovania. Aj sv. omša v tieto
štyri nedele o 11:30 hod. nebude. Od
31.5.2015 sa hora media bude modliť o 9:45
hod. Ďakujeme za porozumenie.
Vo štvrtok 30.4.2015 po sv. omši o 18:00
hod. bude adorácia spojená s modlitbami
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za duchovné oslobodenie a uzdravenie,
ktoré v našej farnosti organizuje Hnutie
SVETLO -ŽIVOT.
8. Arcidiecézna charita Košice oznamuje
možnosť prihlásiť sa do výberového
konania na pracovné miesto vedúci
ekonomického úseku Centra Arcidiecéznej
charity Košice, s miestom práce
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2,
Košice. Kvalifikačné požiadavky a ďalšie
podmienky sa dozviete na výveske
a v kancelárii farského úradu.
9. Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo
Košice vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkcie údržbár technickej
správy budov. Žiadosť s požadovanými
prílohami zašlite poštou, alebo doručte
osobne do 30.4.2015 na adresu:
Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo
Košice, Sekretariát riaditeľa, Hlavná 28,
041 83 Košice.Termín a miesto výberového
konania budú uchádzačom oznámené
písomne.
10. V piatok 3.5.2015 o 15:00 hod. vás
pozývame na modlitbu KORUNKY
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.
11. Májové pobožnosti. Od 1.5. sa začínajú
májové pobožnosti. Litánie loretánske sa
modlíme s kňazom vždy pred sv. omšou
večer o 17:50 hod.
12. V piatok 1.5.2015 je štátny sviatok.
Svätá omša o 12:00 hod. nebude. Farská
kancelária bude zatvorená. Pohreby
a iné vážne udalosti hláste kňazom
v konkatedrále pred sv. omšami.
13. Pozývame vás na 11. rozhlasovú púť
Rádia Lumen do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove v sobotu
9.5.2015. Záujemcovia nech sa hlásia
v sakristii konkatedrály. Cena je 15 € na
osobu.
14. Dňa 5.5.2015 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 5.5.2015.
Krsty 18.4. a 19.4.2015
Damián Kožel, Rastislav Frič
Sobáše 18.4.2015
Sahuľ - Herdová, Bodnár - Sabolová

