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ročník: XXV.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B

3. MÁJ 2015

„Ostaňte vo mne a ja vo vás“
(Jn 15, 4)

Sväté písmo nám ukazuje veľa
situácií, v ktorých ľudia prosia Ježiša
Krista o uzdravenie, o oslobodenie od
zlého ducha, o chlieb alebo o znamenia.
Evanjelium dnešnej nedele nám predstavuje
opačnú situáciu: Ježiš adresuje svoju prosbu
nám: „Ostaňte vo mne ...“ Zároveň jedným
dychom dodáva: „ ... a ja vo vás.“ Je to
výzva a pozvanie vytvárať s Ním vzťah, žiť
vo vzťahu s Kristom, žiť z Neho ako ratolesť
žije zo spojenia s viničom.
Kľúčovým slovom dnešného evanjelia
je „ostávanie“ – „zostávanie“. V rôznych
obmenách sa s ním v tomto texte stretávame
šesťkrát. Podobenstvo o viniči a ratolestiach
hovorí jednoznačnou rečou a vyzýva
človeka k rozhodnutiu medzi dvomi
možnosťami: zostať v spojení s viničom,
alebo sa oddeliť od viniča. Zostať znamená
prinášať ovocie. „Kto ostáva vo mne a ja
v ňom, prináša veľa ovocia“. Oddeliť sa
znamená vykročiť na cestu v presvedčení,
že na zvládanie každodenných životných
situácií nám stačia vlastné sily. Aj v tomto
prípade dáva Ježiš jasnú odpoveď: „ ... bezo
mňa nemôžete nič urobiť... Ako ratolesť
nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak
neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete

vo mne.“ V tomto kontexte nám Ježišova
prosba zaznieva ešte naliehavejšie: „Ostaňte
vo mne...“
Ježiš pozýva, aby sa toto „ostávanie“
prejavilo v spôsobe nášho života. Čo môže
v bežnom dni znamenať „ostať v Ježišovi“?
Sv. Ignác z Loyoly ponúka jednu z možných
odpovedí – znamená to byť kontemplatívny
v činnosti, alebo inak povedané – hľadať
a nachádzať Boha vo všetkom. Celými
dejinami kresťanskej viery sa tiahne
nesprávna predstava, že spojenie s viničom
– Ježišom Kristom sa uskutočňuje iba v čase
určenom na modlitbu. Ignác nás pozýva,
aby sme spojenie s Ježišom neobmedzovali
iba na hodiny modlitby, či účasti na sv. omši,
ale aby sme svoj každodenný život v celej
jeho rôznosti a plnosti prežívali v hľadaní
a nachádzaní Boha vo všetkom. Znamená
to žiť obyčajný deň v Božej prítomnosti,
myslieť na to, že zotrvávam pri Ňom
v modlitbe a s Ním idem do práce, s Ním
robím svoje rozhodnutia, s Ním sa smejem
a s Ním aj plačem. Nie sme obeťami náhod,
ale všetko, čo sa v priebehu dňa odohrá,
predstavuje reťazec Božích ponúk, aby
sme sa učili prijímať dary milujúcej Božej
prítomnosti. Vtedy nielen my ostávame
v Ježišovi, ale aj On tak ostáva v nás.
sr. Luciana Mišenčíková CJ
Gymnázium sv. Moniky

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
3.5.2015 - 10 00 hod. CZŠ sv. Mikuláša
10.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ ČSL armády
17.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie
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

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
4.5.

Pondelok po 5. veľk.
nedeli

6:15 ZBP a dary Ducha Sv.: Mária, Agáta,
Martin, Mariánko
7:00 † Rudolf
12:00 ZBP Anton - 50 r.
18:00 † Jolana, Vincent
5:45 † Anna

Ut
5.5.

Utorok po 5. veľk. nedeli

6:15 † Mária
7:00 † Dušan - pohrebná
12:00 ZBP Anna
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Rudolf
6:15 ZBP Janka - za uzdravenie

St
6.5.

Streda po 5. veľk. nedeli

7:00 † Julianna - pohrebná
12:00 ZBP rod. Molčanová
18:00 † Mária a Juraj Balintoví, Štefan
Varga
5:45 † Margita, Štefan

Št
7.5.

Štvrtok po 5. veľk.
nedeli

6:15 † Ľubomír
7:00 † Jozef
12:00 † Imrich, Františka (ž), Margita
18:00 ZBP rod. Kaščáková
5:45 ZBP Beáta s rodinou

Pi
8.5.

Piatok po 5. veľk. nedeli

6:15 † Dušan
7:00
12:00 štátny sviatok - sv. omša nebude
18:00 † Marta a Anton

So
9.5.

Ne
10.5.

Sobota po 5. veľk. nedeli

5:45 † Dušan
6:15 † Štefan - pohrebná
18:00 † Jozef

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Štefan), 7:45,
10:00 - slávnosť 1. sv. prijímania, 11:30 - nebude,
18:00 (ZBP rod. Kaščáková); 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

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma osoba 50 €, z krstu Lýdie
25 €, Vladimír Faic - vklad na účet 500 €,
bohuznáma Blažena 50 €.
Na Kňazský seminár v Košiciach:
konkatedrála 1 592 €, FNsP 123,80 €,
františkáni 670 €, jezuiti 850 €,
saleziáni 150 €.
Na Kalváriu: Imrich Ondria 100 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Májové pobožnosti. Od 1.5. sa začali
májové pobožnosti. Litánie loretánske sa
modlíme s kňazom vždy pred sv. omšou
večer o 17:50 hod.

3.

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.

4.

Vo štvrtok 7.5.2015 bude sv. omša o 12:00
hod. slávená za účasti členov Hasičského
zboru v Prešove pri príležitosti ich
patróna - sv. Floriána.
Vo štvrtok 7.5.2015 po sv. omši o 18:00 hod.
bude adorácia spojená s modlitbami za
duchovné oslobodenie a uzdravenie za
účasti pána kaplána Viktora Baltesa.
V piatok 8.5.2015 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.

5.

6.

7.

Oznam pre nahlásených na 11. rozhlasovú
púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove v sobotu
9.5.2015. Cena je 15 € na osobu. Autobus
bude pristavený o 4:00 hod. pri športovej
hale na Baštovej ulici.

8.

V stredu 13.5.2015 budeme mať v našej
konkatedrále Deň Božieho milosrdenstva
spojené s kňazskými rekolekciami
dekanátu Prešov - mesto. Program si
všimnite na 4. strane a na výveskách
v konkatedrále.

9.

Pomocný biskup Mons. Stanislav
Stolárik sa stal biskupom Rožňavskej
diecézy. Jeho služba v našom meste,

strana 3

v našej konkatedrále, je zapísaná hlboko
v našich srdciach. Ak chcete prispieť na
zmenšeninu sošky sv. Jána Pavla II., bude
v konkatedrále pokladnička na tento náš
dar pri stojane na noviny. Nech mu soška
sv. pápeža navždy pripomína náš Prešov.
Vrelá vďaka za pochopenie. (dekan)
10. Srdečne vás pozývame na výstavu
fotografie Jakuba Halčáka v rámci
Jubilejného roku Konkatedrály do
priestorov Knižnice P. O. Hviezdoslava,
Prešov, Hlavná 139, 1. posch., ktorá
potrvá do 29.5.2015.
11. 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.
12. Vzhľadom na inauguráciu nového
rožňavského biskupa Mons. Stanislava
Stolárika v sobotu 16.5.2015 plánujeme
vyslať autobus do Rožňavy. Ak máte
záujem, predbežne sa zapisujte v sakristii
konkatedrály.
13. 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.
14. V dňoch 30.5. - 31.5.2015 bude v Prešove
stretnutie rodákov kňazov.
15. 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.

Krsty 25.4. a 26.4.2015

Juraj Ján Deán, Erika Višňovská,
Tatiana Oravcová

Sobáše 25.4.2015
Suchár - Rozmanová

