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(Pokračovanie oznamov zo strany 2)

15. Dňa 14. 3. 2016 o 15.00 sa uskutoční
stretnutie členov Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta Maria.

11. V nedele 24. 4., 1. 5., 8. 5. a 15. 5. nebudú sv. omše o 11.30. Sviatosť birmovania bude 15. 5. o 11.00.

14. Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačné stretnutie sa uskutoční 15. marca v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77
v Prešove, o 17.00. Stretnutie povedie
Marián Feckanič - kňaz z Gréckokatolíckej farnosti Okružná.

17. Televízia LUX je od 25. februára 2016
dostupná pre Prešovčanov aj v platforme DVB-T /klasická anténa/. Môžete si nás naladiť na 50. kanáli kóta
Prešov - Šibená Hora. Pozn. stačí dať
na vašom TV prijímači automatické
preladenie kanálov.
18. Vo štvrtok (17. 3.) si náš emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč pripomína biskupskú vysviacku (1990), prosíme, myslite na neho v modlitbách.

13. MAREC 2016

Petícia za zrušenie hazardu
v meste Prešov

tlač, kopírovanie, väzba

13. V kancelárii farského úradu môžete
nahlásiť chorých, ktorí sú doma, na
veľkonočnú spoveď, ktorých budeme spovedať pred Veľkou nocou v piatok 18. 3. 2016 od 8.00.

16. KVETNÁ NEDEĽA: sv. omša o 7.45
začne pred konkatedrálou v smere
od fary, potom pôjdeme v sprievode
smerom od južného vchodu. Sv. omša
o 10.00 začne pri soche Immaculaty.
Tam budú úvodné obrady. Palmový
sprievod od sochy do konkatedrály
sa pohne o 9:45 hod. K sprievodu sú
pozvaní všetci mladí a birmovanci
farnosti. V ten deň bude požehnanie
ratolestí pri každej sv. omši.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

12. Ako dobre viete, tri štvrtky v mesiaci
(okrem 1. štvrtka) vedie adoráciu spoločenstvo SHALOM, mladí farnosti
a kaplán Viktor Baltes. Ide o adoráciu, kde sa modlíme osobitné modlitby za veriacich. Od štvrtka 10. 3. vám
ponúkame aj individuálne modlitby,
kedy sa budeme modliť osobne nad vami
a za vás, a to vždy po ukončení adorácie v kostole v priestore pred bočným oltárom, kde visí obraz Božieho
milosrdenstva, sv. Jána Pavla II. a sv.
sr. Faustíny. Stačí tam len zájsť. :-)

Jozef Dronzek, dekan

11
2016

predaj a servis tlačiarní

jeho smrti. Blížil sa súmrak označujúci
začiatok sviatku Sabathu zviazaného zo
sviatkom Paschy, preto musel byť Kristus rýchlo pochovaný.
V čase sviatkov bolo zakázané vykonávať fyzickú prácu. Vieme, že telo
Kristovo bolo položené na kamenej doske (Mk 16, 5) a že vchod bol nízky (Jn
20, 5)
Po skončení určitých rituálnych obradov okolo mŕtveho tela (Jn 19, 39-40),
tí, ktorí pochovali Ježiša, privalili k hrobu veľký kameň.
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

(Pokračovanie zo strany 1)
na týchto udalostiach. Marek a Lukáš
ho opisujú ako človeka spravodlivého,
ktorý očakával príchod Božieho kráľovstva. Matúš a Ján hovoria o ňom, že bol
učeníkom Ježiša, ale tajným. Jozef pochádzal z malého mestečka Arimatey,
neďaleko od Jeruzalema. Možno, že sa
Jozef presťahoval do Jeruzalema, alebo
tu chcel byť len pochovaný, v každom
prípade však bol majiteľom pozemku,
na ktorom sa nachádzal hrob. Hrob, vytesaný do skaly, sa nachádzal v záhrade,
neďaleko miesta, kde bol Kristus ukrižovaný. Do tohto hrobu patriacemu Jozefovi bolo zložené telo Ježiša tesne po

Hazard ničí mnohým ľuďom život.
Dotýka sa hráčov, ich najbližších, ich kamarátov a známych, a viac či menej aj Vás.
Ale aj tak si mnohí hovoria: “Čo je mňa do
toho? Keď niekto chce prehrať svoje peniaze,
nech ich prehrá… A kým ma neokradne, tak
je mi to jedno." Ale tak to nie je. Gamblerstvo – je choroba ako každá iná, ale keď si
niekto zlomí nohu, tak si určite nepoviete:
“No a čo? Asi si ju chcel zlomiť. Nech si do
nemocnice dokríva sám…,” ale spravíte, čo
je vo Vašich silách a pomôžete. Ide teda
o snahu zakázať na území mesta Prešov
hracie automaty a herne takéhoto typu.
Pokiaľ ste petíciu nepodpísali, môžete tak učiniť aj v našej konkatedrále.

Ukrižovanie a pochovanie
Ježiša
Ježiš bol ukrižovaný na mieste zvanom Lebka, po hebrejsky Golgota (Jn
19, 17). Toto pomenovanie sa pravdepodobne odvodilo od tvaru tohto miesta, ktoré sa podobá ľudskej lebke. Keď
rímska vláda vybrala práve toto miesto
za miesto popravy, jej názov dostal nádych niečoho zlovestného a čierneho.
V súlade so zaužívaným zvykom sa toto
miesto nachádzalo za hradbami mesta,
neďaleko hlavnej cesty. Matúš a Marek
majú na adresu tohto tvrdenie takúto
vetu: "A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli..." (Mk 15, 29, Mt

ročník: XXVI.

5. PÔSTNA NEDEĽA
Petíciu môže podpísať každý občan nad
18 rokov, ktorý má trvalé bydlisko na území mesta Prešov. K tomu, aby bola petícia
úspešná, potrebujeme 22 tisíc podpisov
občanov mesta Prešov. Počas petičnej akcie vo volebný deň 5. marca sa nám podarilo vyzbierať vyše polovicu potrebných
podpisov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz
zapojili do podpisovej akcie počas volieb
v sobotu 5. marca. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám na uliciach vyjadrovali podporu, ale aj všetkým, ktorí svojím podpisom
podporili dobrú vec.
Oficiálna stránka :
presov.zastavmehazard.sk
Člen petičného výboru Viktor Baltes
27,39) Apoštol Ján dodáva: "Pilát vyhotovil nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam
napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."
Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto,
kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta." (Jn
19, 19-20) Keď Ježiš zomrel a vojaci sa
presvedčili, že je mŕtvy, Ježiša pochovali v neďalekom hrobe. Všetci evanjelisti
opísali túto udalosť vo svojich spisoch.
(Mt 27, 57-61, Mk 15, 42-47, Lk 23,50-56,
Jn 19,38-42)
Pozrime sa, ako podľa týchto textov
vyzeral pohreb Ježiša Krista.
Významný človek, menom Jozef,
člen Sanhendria, čiže Najvyššej Rady,
ktorá spravovala Židov, bol prítomný
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Po
14.3.

Pondelok
po 5.pôstnej nedeli

6:15 † Štefan , Mária, Štefan, Ján, Marián
7:00 † Alica (pohrebná)
12:00 † Imrich
18:00 † Juraj, Filoména
5:45 ZBP Daniel (kňaz)

Ut
15.3.

Utorok
po 5. pôstnej nedeli

6:15 † Jozef, Peter
7:00 † Július (pohrebná)
12:00 ZBP Dávid, Mária
18:00 † Terézia
5:45 Za duše všetkých zosnulých

Str
16.3.

Streda
po 5. pôstnej nedeli

6:15 ZBP Jozef, Antónia, Jozef, Ľubomír,
Danka (ž.)
7:00 † Štefan (pohrebná)
12:00 † Zuzana, Michal, Adriána (ž.),
Štefan, Štefánia, Štefan
18:00 † Štefan, Helena, František

Št
17.3.

Štvrtok
po 5. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

5:45 † Ladislav, Anna
6:15 † Matúš, Andrej
7:00 † Peter (pohrebná)
12:00 † Pavol, Mária
18:00 Za uzdravenie - Marián
5:45 † Eduard, Jozef, Katarína, Helena

Pi
18.3.

Piatok
po 5. pôstnej nedeli

6:15 † Helena, Vincent
7:00 † Dušan (1. výročie)
12:00 † Andrej, Margita
18:00 ZBP Marek, Tatiana, Peter

So
19.3.

Svätého Jozefa,

ženícha Panny Márie
slávnosť

5:45 ZBP Jozef - dekan
6:15 ZBP Mária
18:00 ZBP Marek, Tatiana a Peter
s rodinami

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Ne
20.3.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 † František

5.45, 6.30 (ZBP Tomáš s rod.), 7.45, 10.00, 11.30 , 18.00 († Marta, Ondrej)
Cemjata 10.15
15:00 Pôstne zamyslenie (konkatedrála)

Oznamy

Infolist

Infolist

Stránkové hodiny v kancelárii: Po: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut, Str, Štv: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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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Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• Bohuznámi darcovia 100 €,
150 €, 50 €, 740 €,
• p. Júlia 20 €,
• z pohrebu p. Petra 100 €.
Bratstvo sv. ruženca venovalo:
• na TV Lux 60 €,
• na Rádio Lumen 40 €,
• na organ 200 €.
Jezuiti:
• zbierka na konkatedrálu
601,40 €,
• zbierka na UPC a ACM 358,90 €.
Bratstvo sv. ruženca pri jezuitoch:
• na Kalváriu 50 €.

2.

Vysokoškolská sv. omša v pondelok
(14.3.) bude o 20.00.

3.

Pripomíname, že v našej farnosti
koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými
modlitbami. Tento obraz s modlitbami si príďte prevziať vždy v nedeľu
po sv. omši o 7. 45 a v stredu po sv.
omši o 18.00 podľa rozpisu, ako ste
sa zapísali. Nezabudnite ho na odovzdanie ďalšej rodine aj do kostola priniesť.
Najbližšie obraz privítajú a prídu si
prevziať: nedeľa 13.3. rod. Zlatohlavá, streda 16. 3. rod. Hurčáková, nedeľa 20. 3. rod. Šurínová. Ostatní sa
stále môžete zapísať v sakristii.

4.

Dar pre núdznych v našej konkatedrále môžete odovzdať do pokladnič-
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ky, ktorý aj tento rok rozdelíme chudobným.
5.

Od 2. veľkonočnej nedele budú
v konkatedrále v Roku milosrdenstva
sv. omše aj o 15.00. Vždy sa začína
Modlitbou korunky. Preto na Kalvárii budú sv. omše posunuté na 16. 30
hod.

6.

Na Kalvárii nebudú veľkonočné
obrady – až na veľkonočnú nedeľu
bude sv. omša o 8.00 s požehnaním
veľkonočných pokrmov.

7.

MAGIS o.z. prosí o potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi k Veľkej
noci. Trvanlivé potraviny môžete
priniesť od 7. 3. do 20. 3. na Konštantínovu ul. č. 2 (Kláštor Sancta Maria),
alebo na farský úrad. Za každý milodar vyslovujeme vopred srdečné Pán
Boh zaplať!

8.

Prosíme veriacich z Dúbravy, ktorí
by boli ochotní starať sa o kaplnku
na Dúbrave, aby sa ohlásili na farskom úrade.

9.

Dávame vám do pozornosti slávenie
sviatku sv. Jozefa (sobota 19. marca)
u františkánov – viď výveska kostola.

10. Popoludňajšie veľkonočné spovedanie v konkatedrále: od pondelka
(14.3.) od 16.30. Veľkonočné spovedanie - Cemjata – sobota 19. 3. od 9.30
a sv. omša o 10.15.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

Najbližšie Krížové cesty
13.3.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Gymnázium sv. Moniky

11.3.

piatok

17:15 hod.

Klub kresťanských pedagógov

13.3.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, 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

