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PREŽÍVAŤ SVÄTÉ TROJDNIE

Prežívanie Veľkého týždňa podľa
pápeža Františka

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

20. MAREC 2016

ročník: XXVI.

KVETNÁ NEDEĽA - ROK C

Požiar na fare

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Ježiš túto lásku, ktorá ho vedie
k obetovaniu seba, neprežíva pasívnym
spôsobom alebo ako nezvratný údel.
Isteže, neskrýva svoju hlbokú
ľudskú úzkosť pred násilnou smrťou,
zveruje sa však Otcovi s plnou dôverou.
Ježiš sa vydáva na smrť dobrovoľne, aby
týmto spôsobom odpovedal na lásku
Boha Otca, v dokonalej jednote s jeho
vôľou a dokázal tak svoju lásku k nám.
Na kríži „ma Ježiš miloval a vydal seba
samého za mňa“ (porov. Gal 2,20). Každý
z nás to môže povedať: „Miloval ma
a vydal seba samého za mňa“. Každý
z nás môže vyznať: „za mňa“.
Čo toto všetko znamená pre
nás? Znamená to, že toto je aj moja, tvoja,
naša cesta: prežívať Veľký týždeň nasledujúc
Ježiša nie iba s vnútorným dojatím. Prežívať
Veľký týždeň nasledujúc Ježiša znamená
naučiť sa vyjsť zo seba samých, aby sme
mohli vyjsť v ústrety druhým, ísť na periférie existencie, vykročiť ako prví smerom
k našim bratom a sestrám, predovšetkým
k tým, ktorí sú najvzdialenejší, zabudnutí, takí, čo potrebujú pochopenie, útechu a pomoc. Ako veľmi je potrebné
všade vnášať živú prítomnosť milosrdného a láskavého Ježiša!
Pápež František

12
2016

predaj a servis tlačiarní

Ježiš
prežíval
chvíle
každodenného života s obyčajnými
ľuďmi. Bol pohnutý súcitom, keď videl
zástup, ktorý bol ako ovce bez pastiera,
plakal nad utrpením Márie a Marty kvôli
Lazárovej smrti, povolal si za učeníka
jedného z mýtnikov a zažil i zradu zo
strany priateľa. V ňom nás Boh uistil, že
je
s nami a uprostred nás. „Líšky“ –
povedal Ježiš – „majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá
kde hlavu skloniť“ (Mt 8,20).
Ježiš nemá dom, pretože jeho
domom je ľud, sme ním my. Jeho poslaním je otvoriť všetkým dvere k Bohu,
sprítomniť Božiu lásku.
Vo Veľkom týždni prežívame
vrchol tejto cesty, tohto plánu lásky,
ktorý sa tiahne celými dejinami vzťahov

medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš vstupuje do
Jeruzalema, aby urobil posledný krok,
do ktorého zhrnie celú svoju existenciu:
úplne sa daruje, nič si pre seba nenechá,
dokonca ani život. Pri Poslednej večeri,
spolu so svojimi priateľmi, láme chlieb
a dáva kalich „za nás“. Boží Syn sa nám
daruje, aby býval s nami a uprostred nás.
V Olivovej záhrade, ako i počas procesu
pred Pilátom, nekladie odpor, daruje sa.
Je trpiacim Služobníkom, predpovedaný
Izaiášom, ktorý sa zriekne seba samého
až na smrť (porov. Iz 53,12).

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

Čo znamená prežívanie Veľkého
týždňa pre nás? Čo znamená nasledovať
Ježiša na jeho ceste na Kalváriu, v ústrety
krížu a zmŕtvychvstaniu? Počas svojej
pozemskej misie Ježiš prešiel cestami
Svätej zeme. Povolal si dvanásť jednoduchých ľudí, aby boli s ním, zdieľali
jeho púť a pokračovali v jeho poslaní.
Vybral si ich spomedzi ľudu, ktorý bol
plný viery
v Božie prisľúbenia.
Prihováral sa všetkým bez rozdielu,
veľkým a pokorným, bohatému mládencovi i chudobnej vdove, mocným i
slabým. Prinášal milosrdenstvo a Božie
odpustenie, uzdravoval, potešoval, chápal, dával nádej. Všetkých obdaroval
prítomnosťou Boha, ktorý sa zaujíma o
každého muža a ženu, ako to robí dobrý
otec a dobrá matka s každým zo svojich
detí. Boh nečakal, kým sa vyberieme za
ním; on sám vykročil smerom k nám,
bez vypočítavosti, bezhranične. Boh je
taký: vždy prichádza s iniciatívou ako
prvý a vychádza nám v ústrety.

Infolist

Kmeťovo stromoradie k sestričkám Congregatio Jesu, kde zotrvajú až do vyriešenia situácie
na fare. Pán dekan a pán kaplán Heske ostali
bývať na fare, keďže oni bývajú na 1. poschodí,
ktoré nebolo požiarom zasiahnuté.
Úctivo vás prosíme o vašu modlitbovú podporu. Prosíme vás o modlitby, aby
sme v tomto už sviatočnom a spovednom čase
zvládli všetko, čo je potrebné zvládnuť, ale
hlavne, aby sme učinili múdre rozhodnutia s
ohľadom na postupy opráv fary.
Ak nám viete pomôcť aj finančne,
budeme vám veľmi povďační, keďže
peniaze na opravu zatiaľ nemáme. A to nám ešte
treba doplatiť opravu strechy konkatedrály.
Svoje milodary môžete odovzdávať v kancelárii farského úradu alebo hocikedy po sv.
omši
v sakristii konkatedrály. Kto by
vedel pomôcť materiálom, nech kontaktuje
p. dekana. Už teraz vám ďakujeme za vašu
akúkoľvek podporu.
Prajeme Vám požehnané prežitie
sviatkov Veľkej noci.
V modlitbách vaši kňazi.
Požehnanie
Slávenie veľkonočných obradov
veľkonočných jedál

Všetci dobre viete, že v nedeľu 13.
marca vypukol na našej fare požiar. Z doposiaľ
neznámych príčin začalo horieť v krajnom
kaplánskom byte (od Hlavnej ul.) v podkroví.
Byt zhorel do tla a samozrejme aj všetko v
ňom. Prehorela aj strecha fary. Požiarom bol
mierne zasiahnutý aj vedľajší byt kaplána.
Škody zatiaľ neboli vyčíslené – zisťuje sa rozsah
poškodenia.
				
V podkroví, kde bývali štyria kapláni
a diakon, sa bývať nedá. Ostatné byty kaplánov
a diakona boli vydymené a začmudené. Hoci je
už týždeň po požiari, stále cítiť nepríjemný zápach. To, čo je potrebné riešiť akútne, je múr
(priečelie fary) z Hlavnej ul. – hrozí jeho zrútenie, keďže bol požiarom veľmi oslabený. Momentálne prebiehajú sanačné práce. Taktiež je
potrebné čím skôr vyriešiť strechu fary, keďže
po požiari bola provizórne zakrytá fóliami.
Každý deň vyskočia nové a nové skryté vady.
Netrúfame si odhadnúť, koľko času potrvá
rekonštrukcia a ani koľko to všetko bude stáť.
Kapláni sa presťahovali do Domu sv. Jozefa na

Deň

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

18:30

20:00

18:30

7:30, 9:00,
11:00

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

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

BIELA SOBOTA
14:00 hod.
KONKATEDRÁLA
15:30 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
21.3.

Ut
22.3.

St
23.3.

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
NESPOVEDÁME

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 Za ochranu rodičov - Oľga, Ľubomír
6:15 † Terézia, Ignác
7:00 † Alžbeta - pohrebná
12:00 † Jozef, Anna, Ján, Anna, Ján, Anna
18:00 † Ján, Ján, Magdaléne, Vincent
5.45 † Terézia - pohrebná
6:15 † Marta, Juraj, Juraj, Helena
7:00 † Marián - 1. výročie
12:00 † Mária, Juraj
18:00 † Emil, Ján, Mária, Zuzana
5.45 ZBP Patrik, Peter
6:15 Na úmysel rod. Himičovej
7:00 † Štefan - pohrebná
12:00 † Ladislav
18:00 † Matej, Jozef, Anna

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Št
24.3.

9:30 Svätá omša svätenia olejov - Katedrála sv. Alžbety, Košice
18:00 Svätá omša - KONKATEDRÁLA, poklona a Lamentácie
21:00 Spoločné kompletórium

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Pi
25.3.

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
26.3.

Ne
27.3.

7:30
8:00
14:00
15:30
17:30
18:00

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 Janka - ž.), 7:45, 10:00 (ZBP Ján - 65 r. života), 11:30,
18:00 (ZBP Anna s rod.);
Cemjata 10:15; Kalvária 8:00; Cintorín 15:00

Oznamy - Veľký týždeň

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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Kostol svätého Donáta
na Cemjate

1.

Milodary:
Na opravu fary a konkatedrály/
strechy: bohuznámi darcovia na
faru: 20 €, 50 €, 10 €, 50 € , 20 € , 73 €,
1020 €, 640 € , 15 €, Marián Varga 20 €,
Erika Faková 100 €, p. Gumanová 10
€, Etelka Burdeláková 5 €, Lekáreň sv.
Mikuláša 200 €, bohuznáma Mária 50 €.
Na strechu bohuznámi: 100 €, 100 €, 50
€, rod. Pivovarníkova 43 €. Juraj a Eva
na strechu 50 €, Štefan Verbovský 20 €. Z
pohrebu Terézie Kažimírovej obetovali
210 €. Bohuznámy na TV Lux 20 €.
Bohuznámi na sv. schody 50 €.

2.

Dôležitý oznam: farská kancelária
bude 24.3. - 28.3.2016 zatvorená. Súrne
prípady a pohreby hláste kňazom
pred alebo po sv. omšiach v sakristii
konkatedrály. Pán Boh zaplať za
pochopenie!

3.

Poďakovanie: vyjadrujem poďakovanie
všetkým, ktorí počas pôstu pripravovali
modlitbu Krížovej cesty. Pán Boh
zaplať! (p. dekan)

4.

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 hod.

5.

Od
2. veľkonočnej nedele budú
v
konkatedrále
počas
Roku
milosrdenstva sv. omše o 15:00 hod.
Vždy sa začína Modlitbou korunky.

6.

Pripomíname, že v našej farnosti
koluje po rodinách obraz Božieho
milosrdenstva
s
pripravenými
modlitbami. Najbližšie ho privítajú
a prídu prevziať: nedeľa 20. 3. rod.
Šurínová, streda 23. 3. Juraj Macek,
nedeľa 27. 3. p. Molnár. Ostatní sa stále
môžete zapísať v sakristii.

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
18:00 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

19:30 hod.

Krížová cesta (od jezuitov)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00 hod.

Požehnanie jedál +
Slávnostná veľkonočná svätá
omša

Od 2. veľkonočnej nedele (3.4.) budú
sväté omše na Kalvárii v nedeľu
pravidelne o 16:30 hod.
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