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Miesto kultu a modlitby

3. APRÍL 2016

„Videli sme Pána...“

tlač, kopírovanie, väzba

11. Pozývame všetkých dospelých a mladých (od 13 rokov) na katechézy Neokatechumenátnej cesty. Budú prebiehať v období od 12. 4. 2016 do 27.
5. 2016 - vždy v utorok a v piatok
o 19:00 hod. v Katolíckom kruhu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

10. Pozývame vás na zájazd do Medjugorja a oddych pri chorvátskom
mori, ktorý sa uskutoční 25. augusta až 1. septembra 2016. Cena 230 €/
osoba (v cene je zahrnutá doprava moderným autobusom, ubytovanie, polpenzia - 2x denne strava, cestovné a úrazové
poistenie). Zájazdom vás bude sprevádzať kaplán Viktor Baltes. Viac info
na výveske kostola a farskej stránke
presov.rimkat.sk

Jozef Dronzek, dekan

14
2016

predaj a servis tlačiarní

(Pokračovanie oznamov zo strany 2)

ktorí ostali v Jeruzaleme až do čias príchodu Hadriána, boli svedkami systematického ničenia všetkých druhov judaistického
i judokresťanského kultu. Aby hlavná ulica
Jeruzalema (capitolina) dostala skutočný
charakter rímskych ulíc, Hadrián začal budovať veľkú svätyňu Aufrodite neďaleko
Golgoty i Božieho hrobu. Podobnú svätyňu, zasvätenú Jupiterovi, začal stavať na
mieste židovskej svätyne. Aby pripravil
priestor pre výstavbu chrámu Aufrodite, zbúral okolité domy a vyrovnal terén
v blízkosti Golgoty. Veľká stavba svätyne
bola teda vybudovaná na mieste blízko
skaly pripomínajúcej tvar ľudskej lebky.
Tak vyzeralo toto miesto počas ďalších 200
rokov.
V roku 313 cisár Konštantín udelil
kresťanom náboženskú slobodu. V roku
325, kedy sa konal Nicejský koncil, biskup
Jeruzalema Makarius upozornil cisára na
skutočnosť, že sa Kristov hrob nachádza
pod múrmi pohanskej svätyne postavenej
Hadriánom. Aj napriek veľkým a dlhoročným prenasledovaniam kresťanov, kresťanské spoločenstvo v Jeruzaleme uchovalo tradíciu o Kristovom hrobe a jeho
mieste. Cisár Konštantín na prosby kresťanov rozkázal zbúrať pohanský chrám
a odkryť Kristov hrob i Golgotu. Na základoch pohanského chrámu začala výstavba
prekrásnej baziliky, ktorá zakryla Golgotu
i Boží hrob.

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

(Pokračovanie príspevkov p. dekana:
Po stopách Kristovho utrpenia)
Určite vás napadla otázka: Ako je
možné, že sa až do dnešného dňa uchovala tradícia o Božom hrobe? Umiestnenie Božieho hrobu v obvode mesta sa
muselo mnohým zdať ako nelogické. Veď
to bolo v rozpore so židovskými zvykmi
a tiež so slovami Nového zákona. Tradícia
však v tomto smere prekonala omylnú ľudskú logiku. Po rokoch búrania i budovania
stavieb na tomto mieste archeológovia i architekti pri konzervácii kostola odkryli dôkazy o pravdivosti tradície. Existuje mnoho
presvedčivých obrazov, že toto miesto, ako
ho prijímame z tradície, je skutočne miesto,
kde zomrel a bol pochovaný Kristus.
V roku 70 po Kristovi, kedy bol cézar
Ríma Vespazián, jeho syn Títus zrovnal Jeruzalem so zemou. Bola to krutá pomsta
za židovské povstanie proti Rímskej vláde. O 65 rokov neskôr (po rokoch politických nepokojov) generál cezára Hadriána
potlačil ďalšie židovské povstanie. Pod
trestom smrti bol zakázaný vstup Židom
do Jeruzalema a mesto sa začalo prestavovať podľa vzoru rímskych kolónií. Osudy
kresťanov z tohto obdobia nie sú známe.
Euzébius, rano-kresťanský historik, uvádza, že kresťania, ktorí obývali Palestínu
na základe proroctva, ktoré ich upozorňovalo na obliehanie Jeruzalema, emigrovali
na územie dnešného Jordánska. Kresťania,

Infolist

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel
Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak
neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch..., neuverím.“ (Jn 20, 24-25)
Možno sa Tomášovi čudovať? Veta
zo strany apoštolov „Videli sme Pána,“ je
akoby neúplná. Za ňou nemala byť bodka. Malo to znieť trochu inak: „Videli sme
Pána, a preto sme plní radosti.“ Alebo:
„Videli sme Pána, a preto sa už nezamykáme.“ „Videli sme Pána, a preto už nie
sme na smrť vystrašení...“
Za vetou „Videli sme Pána,“ nemôže
byť nikdy bodka. Tá veta musí mať svoje pokračovanie. Po stretnutí s Pánom sa
má v živote vždy niečo pohnúť, niečo
zmeniť. A Tomáš to u ostatných učeníkov
nevidel. Stále ostávali sedieť za zatvorenými dverami a tak ich našiel aj Ježiš,
keď znovu prišiel medzi nich o osem dní.
Nečudo, že Tomášova reakcia bola: „Ak
neuvidím, neuverím...“
Nepodobá sa život Tomášových spolubratov tak trochu aj nášmu?
Hovoríme: „Videli sme Pána,“ ale
náš život ostáva nezmenený. Hovoríme:
„Videli sme Pána,“ ale stále sme rovnako
skleslí, ustarostení.
Pred pár dňami sme naplno zažili
Ježišovo vzkriesenie. Vytrhnutí z každodenných starostí sme zažívali ozajstnú
Veľkú noc, noc víťazstva. Víťazstvo života nad smrťou, svetla nad tmou.

ročník: XXVI.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Znova sme však v každodennom kolotoči povinností a Ježišovo vzkriesenie
akoby išlo pomimo nás. Veď Veľká noc
už bola a toľko je toho teraz pred nami.
Ale Ježiš je vzkriesený! Jeho víťazstvo je nemenné. Ježiš je víťaz navždy.
Nedovoľme, aby ten dotyk zázračného rána v nás zapadol každodennými
starosťami.
Ježišovo víťazstvo je navždy. Teraz
i zajtra i ďalšie dni. Veľká noc nekončí.
S Ježišom môžeme žiť Veľkú noc každý
deň.
„Videli sme Pána, a preto sme stále
radostní.“ „Videli sme Pána, a preto žijeme ináč ako doteraz.“
Zázračné veľkonočné ráno pokračuje... Tak nech je to na nás aj vidieť.
Mgr. Monika Čajková, Spojená škola
Pavla Sabadoša internátna, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Zvestovanie Pána
(slávnosť presunutá z 25. marca)

6:15 ZBP Marek, Tatiana, Peter s rodinami
7:00 † Milan (pohrebná)
12:00 † Mária, Štefan, Anna, Michal,
Ondrej
18:00 ZBP Ema
5:45 † Anna

Ut
5.4.

Utorok
po 2. veľkonočnej nedeli

6:15 † Margita, Štefan
7:00 † Rudolf (pohrebná)
12:00 ZBP Monika s rod.
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 † Ján, Mária

Str
6.4.

Streda
po 2. veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Štefan, Anna - 25 r. výr.
manželstva
7:00 † Emília (pohrebná)
12:00 † Eduard, Kornélia
18:00 † Juliana, Dezider, Martin, Anna

Št
7.4.

Svätého Jána Krstiteľa
de la Salle,

5:45 † Ján, Anna

kňaza
(spomienka)

7:00 † Milan (pohrebná)

6:15 † Pavol
12:00 ZBP Mária - 80 r. života

Adorácia po večernej sv. omši vedie Hnutie Svetlo - Život.

18:00 ZBP Janka (ž.)
5:45 † Pavol
6:15 Za obrátenie Milana

Pi
8.4.

Piatok
po 2. veľkonočnej nedeli

7:00 † Oľga - pohrebná
12:00 † Rudolf
18:00 † František, Alžbeta, Oskar, Alžbeta,
Emil

So
9.4.

Ne
10.4.

Sobota
po 2. veľkonočnej nedeli

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Irena s rod.

Po
4.4.

Infolist

Infolist

5:45 † Juraj, Magdaléna, Imrich, Mária
6.15 † Marta (1. výročie)
18:00 † Cecília, Andrej, Ján, Katarína

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
5:45, 6:30 (ZBP Marek), 7:45, 10:00, 11:30 († Andrej, Margita), 15:00,
18:00 († Paulína, Dezider)
Kalvária: 16:30, Cemjata 10:15

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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• Bohuznámi darcovia:
100 €, 20 €, p. Vavreková 10 €.
Na opravu fary po požiari:
• bohuznámi darcovia:
20 €, 20 €, 10 €,
• bohuznámy Jozef 10 €.
• Komunita bratov jezuitov 1 000 €,
• rod. Pirohová 100 €.
Na kvety k Božiemu hrobu na Cemjate:
• rod. Lešková obetovala 20 €.
Zbierka na Boží hrob:
• konkatedrála 2 376 €.

2.

Z dôvodu trvajúcej solidarity s nespravodlivo prenasledovanými kresťanmi sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
Zbierka sa uskutoční v Nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 po
všetkých sv. omšiach.

3.

V utorok 5. 4. vás združenie Faustínum pozýva na prednášku do Katolíckeho kruhu so začiatkom o 16:00
hod. 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. apríla.

4.

Pripomíname, že v našej farnosti
koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými
modlitbami. Najbližšie ho privítajú a prídu prevziať: nedeľa 3. 4. p.
Miženková, streda 6. 4. p. Polaková. Ostatní sa stále môžete zapísať
v sakristii.
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5.

Od 2. veľkonočnej nedele (3.4.) sú
v konkatedrále v Roku milosrdenstva sv. omše aj o 15:00 hod. Vždy
sa začína Modlitbou korunky. Preto
na Kalvárii budú sv. omše posunuté na
16:30 hod.

6.

V NEDELE 24. 4., 1. 5., 8. 5. A 15. 5.
2016 NEBUDÚ SV. OMŠE O 11.30.
SVIATOSŤ BIRMOVANIA BUDE
15. 5. O 11:00 HOD.

7.

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. Ponúkame
vám 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.

8.

V piatok 8. apríla 2016 o 18:00 hod.
vo farskom kostole Najsvätejšieho
Mena Ježiša a Márie (Nižná Šebastová)
bude celoprešovská mládežnícka sv.
omša z cyklu: "MILOSRDNE" - Prežívanie Roku Milosrdenstva a duchovná príprava na Svetové dni mládeže
v Krakove témou "D - ako Domov".
Celebruje o. Ján JENČO z Teologickej fakulty Košice. Ste srdečne všetci
pozvaní.

9.

V nedeľu 3. apríla vás so Spoločenstvom SHALOM srdečne pozývame
na modlitby chvál do našej konkatedrály so začiatkom o 19:07 hod.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)

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

