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(Pokračovanie príspevkov p. dekana:
Po stopách Kristovho utrpenia)
Kostol, v ktorom sa nachádza Golgota
i Boží hrob, dostal pomenovanie Bazilika
Božieho hrobu. Často je však nazývaný aj
Kostolom Svedectva, lebo práve na tomto
mieste Boh konkrétne preukázal svoju
milosť človekovi. Od doby vybudovania
prvého kostola uplynulo 16. storočí. Miesto
zmŕtvychvstania i mesto Jeruzalem utrpelo
od tých čias veľa rán. V roku 614 Perská
armáda vtrhla do Jeruzalema a zničila
baziliku, ktorú dal postaviť Konštantín.
Po štrnástich rokoch bola obnovená, ale
už o desať rokov neskôr Jeruzalem dobyli
mohamedáni. Zo začiatku boli všetky
miesta vo veľkej úcte aj u mohamedánov.
Po štyroch storočiach okupácie však sultán
Hakim rozkázal zničiť.
Kostol Zmŕtvychvstania. Stalo sa to
dňa 18. októbra 1009. V roku 1149, kedy
Jeruzalem získali pod svoju vládu krížiaci,
bola bazilika opäť postavená. V tejto podobe
ostáva zachovaná až do dnešných dní, aj
keď bola v roku 1808 poškodená požiarom.
Nasledujúce práce pri oprave majú za cieľ
dať tejto bazilike pôvodný tvar a podobu.

Jozef Dronzek, dekan

10. APRÍL 2016

Ďalej píšme evanjelium

tlač, kopírovanie, väzba

Keď ste tam, keď sa nachádzate
na mieste zmŕtvychvstania, akosi nutne
rozmýšľate nad otázkou vzkriesenia, nad
otázkou jeho významu pre človeka. Pri
týchto úvahách musíme brať do úvahy vetu,
ktorú adresoval anjel ženám: "Hľadáte Ježiša
Nazaretského, ukrižovaného? Niet ho tu, vstal
z mŕtvych. Hľa, miesto, kde ho položili." (Mk
16, 6)
Stojac pri jeho hrobe rozmýšľame o jeho
zmŕtvychvstaní. Pane Ježišu. Očami svojej
duše vidím miesto, kde ťa položili. Chválim ťa
za to. Ty si mojím jediným Pánom. Viem, že
si vstal zmŕtvych nielen preto, lebo je prázdny
tvoj hrob, ale predovšetkým z toho, že mne si
dal nový život. Ježišu, urob, aby v mojom živote
bolo vidieť ovocie tvojho zmŕtvychvstania. Príď
a prebývaj vo mne. Urob, aby moje vnútro nebolo
prázdnym hrobom, ale živou svätyňou tvojho
Ducha, príbytkom Tvojej slávy.
Na záver chcem všetkým čitateľom
týchto článkov na pokračovanie zaželať
kúsok šťastia. Kúsok šťastia ísť po stopách
Krista. Navštíviť miesta, kde žil, pôsobil,
zomrel, vstal z mŕtvych Kristus. A ak sa
dotknete rukou Golgotskej skaly, zažijete
pocit, na ktorý sa nedá nikdy zabudnúť.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Miesto, kde uložili Ježiša

15
2016

predaj a servis tlačiarní

sme všetkým priniesli Otcovo odpustenie
a zjavili jeho tvár len a len lásky v znameniach milosrdenstva.
V responzóriovom žalme zaznelo: Jeho
milosrdenstvo trvá naveky (117/118,2). Je to
pravda, Božie milosrdenstvo je večné. Nekončí, nevyčerpá sa, nevzdáva sa pred uzavretosťou a nikdy sa neunaví. V týchto slovách „trvá naveky“ nachádzame oporu vo
chvíľach skúšky a slabosti, pretože máme istotu, že Boh nás neopustí. On zostáva s nami
navždy. Ďakujme za túto jeho nesmiernu
lásku, ktorú je nám nemožné pochopiť. Je
taká veľká! Prosme o milosť, že by sme sa
nikdy neunavili čerpať z Otcovho milosrdenstva a prinášať ho svetu. Vyprosujme si,
aby sme sami boli milosrdní a všade šírili silu
evanjelia. Aby sme písali tie stránky evanjelia, ktoré apoštol Ján nezapísal.

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

(Pokračovanie oznamov zo strany 1)
obetavých a radostných služobníkov, ktorí
milujú nezištne a nečakajú vynáhradu.
Pokoj vám! (v. 21) je pozdrav, ktorý Kristus prináša svojim učeníkom. Je to ten istý
pokoj, ktorý očakávajú ľudia dnešných
čias. Nie je to vyjednaný pokoj, či pozastavenie niečoho, čo nefunguje. Je to jeho pokoj, ktorý pochádza zo srdca Zmŕtvychvstalého, pokoj, ktorý premohol hriech, smrť
a strach. Je to pokoj, ktorý nerozdeľuje, ale
spája. Je to pokoj, ktorý nás nenecháva samých, lež dáva nám pocit prijatia a lásky.
Je to pokoj, ktorý pretrvá v bolesti a dáva
vykvitnúť nádeji. Tento pokoj sa ako v deň
Veľkej noci vždy opätovne rodí z Božieho
odpustenia, ktoré odstraňuje nepokoj srdca.
Byť nositeľkou jeho pokoja – to je poslanie
zverené Cirkvi v deň Veľkej noci. Sme zrodení v Kristovi ako nástroje zmierenia, aby

Prinášame plné znenie homílie Svätého
Otca Františka pri slávení svätej omše Nedele Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 na
Námestí sv. Petra vo Vatikáne:
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov
ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané
v tejto knihe (Jn 20, 30). Evanjelium je knihou Božieho milosrdenstva na opakované
čítanie, pretože všetko to, čo Ježiš povedal
a vykonal, je vyjadrením Otcovho milosrdenstva. Nie všetko však bolo zapísané.
Evanjelium milosrdenstva zostáva
otvorenou knihou, kde možno pokračovať v písaní znamení Kristových učeníkov,
konkrétnych gest lásky, ktoré sú najlepším
svedectvom o milosrdenstve. Všetci sme
pozvaní stať sa živými pisateľmi evanjelia,
nositeľmi Dobrej zvesti každému mužovi
a žene dneška. Môžeme tak urobiť preukazovaním skutkov telesného i duchovného
milosrdenstva, ktoré sú životným štýlom
kresťana. Prostredníctvom týchto jednoduchých a silných, ba niekedy i neviditeľných
gest môžeme navštevovať núdznych a prinášať im Božiu útechu a nehu. Pokračuje
sa tak v tom, čo Ježiš vykonal v deň Veľkej
noci, keď vlial do sŕdc ustráchaných učeníkov Otcovo milosrdenstvo, Ducha Svätého,
ktorý odpúšťa hriechy a dáva radosť.
Avšak v rozprávaní, ktoré sme počuli, sa vynára evidentný kontrast. Na jednej
strane je strach učeníkov, ktorí zatvárajú
dvere domu, na druhej strane je Ježišova
misia, ktorá ich posiela prinášať svetu zvesť
odpustenia. Aj v nás môže byť tento kontrast, vnútorný boj medzi uzavretosťou srdca a pozvaním lásky otvárať zavreté dvere

ročník: XXVI.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
a vychádzať zo seba samých. Kristus, ktorý
z lásky vstúpil cez zavreté dvere hriechu,
smrti a podsvetia, túži vstúpiť ku každému
a naširoko otvoriť naše zatvorené dvere srdca. On, ktorý svojí m zmŕtvychvstaním premohol strach a obavy, ktoré nás väznia, chce
dokorán otvoriť naše zavreté dvere a rozoslať nás. Cesta, ktorú nám ukazuje zmŕtvychvstalý Učiteľ, je jednosmerná: vyjsť zo
seba samých, vyjsť, aby sme mohli svedčiť o uzdravujúcej sile lásky, ktorá sa nás
zmocnila. Vidíme pred sebou často zranené
a ustráchané ľudstvo, ktoré nosí na sebe jazvy bolesti a neistoty. Zoči-voči bolestnému
volaniu po milosrdenstve a pokoji počujeme
dnes dôverné pozvanie Ježiša: Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás (v. 21).
Každá choroba môže nájsť v Božom
milosrdenstve účinnú pomoc. Jeho milosrdenstvo sa totiž nezastavuje v odstupe, ale
túži prísť na pomoc každej chudobe a oslobodzovať z mnohých podôb otroctva, ktoré sužujú náš svet. Chce pristúpiť k ranám
každého, aby ich liečil. Byť apoštolmi milosrdenstva znamená dotknúť sa a pohladiť
jeho rany, prítomné aj dnes na tele a duši
toľkých jeho bratov a sestier. Ošetrujúc tieto
rany vyznávame Ježiša, sprítomňujeme ho
živého, umožňujeme, aby sa aj iní rukou dotkli jeho milosrdenstva, aby ho spoznali ako
Pána a Boha (porov. v. 28), rovnako ako Tomáš. Toto je poslanie, ktoré je nám zverené.
Mnoho ľudí prosí o vypočutie a pochopenie. Evanjelium milosrdenstva, ktoré treba
ohlasovať a písať v živote, hľadá ľudí s trpezlivým a otvoreným srdcom, „dobrých
Samaritánov“, ktorí poznajú súcit i mlčanie
pred tajomstvom brata či sestry. Vyžaduje si
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka
(spomienka)

6:15 † Filip, Rozália, Ladislav, Leonardo
7:00 † Agáta (pohrebná)
12:00 † Bartolomej, Helena, Ján, Johana
18:00 † Mária, Štefan
5:45 † Pavol

Ut
12.4.

Utorok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Irena
7:00 † Milan
12:00 † Ján, Karol, Mária, Juraj, Mária
18:00 ZBP Jozef, Marta, Karin
5:45 ZBP Dávid, Maja (ž.)

Str
13.4.

Streda
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Paulína, Mária, Anna, Jozef
7:00 --12:00 † Jozef, Helena, Ferdinand, Mária
18:00 ZBP Jozef, Mária

Št
14.4.

Štvrtok
po 3. veľkonočnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši.

5:45 † František
6:15 ZBP Janka (ž.)
7:00 --12:00 † Alžbeta
18:00 ZBP Maroš
5:45 ZBP Ľudmila, Peter, Andrejka (ž.)

Pi
15.4.

Piatok
po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 † Júlia, Nikola (m.)
7:00 --12:00 ZBP Boris s rod.
18:00 † Ján, Terézia

So
16.4.

Sobota
po 3. veľkonočnej nedeli

5:45 † Jozef, Helena, Vincent
6.15 † Cecília
18:00 † Milan

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ne
17.4.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Ján

Po
11.4.

Infolist

Infolist

ALEBO NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
5:45, 6:30 († Rudolf), 7:45 (ZBP Mária - 95 r. života), 10:00, 11:30 († Ján,
Veronika), 15:00 († Jozef), 18:00 († Marián, Imrich, Mária, Albert)
Kalvária: 16:30, Cemjata 10:15

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

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 fary po požiari:
• bohuznámi darcovia 10 €, 1500 €,
500 €, 20 €, 50 €, 5 €, 100 €, 20 €,
800 €, 100 €, 50 €, 50 €, 100 €,
100 €, 200 €,
• p. Alena 50 €,
• bohuznáma V. D. 100 €,
• p. Mária 15 €,
• p. Anna 30 €,
• p. Jozef 20 €.
Bratstvo sv. ruženca venovalo:
• na opravu fary po požiari 300 €.
• na Rádio Lumen 30 €,
• na TV Lux 30 €.
Zbierka na Boží hrob:
• saleziáni 425 €,
• františkáni 510 €,
• jezuiti 631,40 €.
Zbierka pre prenasledovaných
kresťanov:
• saleziáni 605 €,
• jezuiti 466,47 €,
• FNsP 67,64 €,
• kalvária 205,57 €,
• konkatedrála 1 675 €.

2.

V nedeľu 17. 4. (Nedeľa Dobrého pastiera) sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na kňazský seminár.

3.

Bohoslovci a predstavení Kňazského
seminára sv. Karola Boromejského
v Košiciach pozývajú na Deň otvorených dverí v nedeľu 17. apríla.
Program sa začne o 8:45 hod. modlitbou svätého ruženca. O 9:30 hod.
bude v seminári slávnostná svätá
omša. V programe ďalej nechýbajú organizované prehliadky a prezentácia o živote v seminári, obed, kultúrno-spoločenský
program, koncert a slávnostné vešpery.

4.

5.

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.
Pozývame všetkých dospelých a mladých (od 13 rokov) na katechézy
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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.
6.

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

7.

Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov
na púť "Po stopách významných
kňazov Košickej diecézy" Trasa:
p. kanonik Štefan Onderčo – Ražňany,
prof. Štefan Hlaváč – Hermanovce, kňaz
František Majoch – Bertotovce, kňaz
Jonáš Záborský – Župčany. Sv. omšu
v Hermanovciach bude celebrovať
Mons. Jozef Dugas, dekan-farár kostola
Kráľovnej pokoja v Prešove.
Odchod autobusu:
v sobotu – 16. apríla o 9:00 hod. od
Katolíckeho kruhu.
Kontakt: M. Špesová – 0915 930 572

8.

Odpustová slávnosť v nemocničnej kaplnke G. Moscatiho: utorok
12.4.2016 o 15:15 hod., káže vdp.
František Telvák.

9.

V stredu 13. apríla sa uskutočnia
kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Tulčíku. Začínaju sa sv. omšou
o 9:00 hod.

10. Dovoľujeme si vás pozvať na Deň
otvorených dverí v Dennom stacionári Prešov na Okružnej ul. č. 36 dňa
14. apríla 2016.
11. Deviatnik pre prvoprijímajúce deti
začne 15. 4. Budeme sa stretávať deväť
dni večer o 18:00 hod. pri sv. omšiach.

