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Infolist

V závere týždňa Dobrého pastiera
si Klub kresťanských pedagógov v Prešove pripomenul velikánov duchovného života v našom regióne, ktorí v neľahkých časoch s láskou a oddanosťou
formovali Boží ľud. Iba niekoľko kilometrov od Prešova sme navštívili miesta, kde pôsobili. Na miestach ich odpočinku sme si uctili V Ražňanoch sme sa
oboznámili so životom cirkevného hodnostára a klerikálneho politika Štefana
Onderča. Košický biskup Mons. Jozef
Čársky, ktorý najlepšie poznal život
a prácu Štefana Onderču v Ražňanoch,
ho v roku 1931 menoval za kanonika sídelnej košickej katedrálnej kapituly.
V rokoch 1929 – 1937 bol podpredsedom poslaneckej snemovne, kde hájil
záujmy slovenského národa.
V Hermanovciach nás privítal dekan kostola Kráľovnej pokoja v Prešove Mons. Jozef Dugas, ktorý celebroval
svätú omšu. V nej vyzdvihol a ocenil aj
pastoračnú činnosť prof. Štefana Hlaváča. Tento duchovný pastier, profesor,
sociálny pracovník, priekopník ekume-
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Ježiš je brána, cesta a hlas

tlač, kopírovanie, väzba

nizmu, politický väzeň a literát celých
25 rokov rozdával v Hermanovciach
všetko všetkým – podporu duchovnú aj
hmotnú. V roku 1983 zomrel na sviatok
sv. Cyrila a Metoda.
Miestny farár Mgr. Martin Raškovský nás pútavým slovom sprevádzal
v priestoroch bývalej fary, kde je zriadená pamätná izba s dokumentárnymi
fotografiami zo života prof. Hlaváča
a ďalšieho kňaza Františka Majocha.
Tento svedok viery bol v r. 1919 surovo
zavraždený vo veku 29 rokov. Košický
biskup Jozef Čársky povedal: „Takou
strašnou smrťou musel zomrieť len preto, že miloval svoj chudobný, ubiedený
slovenský ľud…“ V Bertotovciach je na
tomto mieste kaplnka.
V Župčanoch sme sa zhromaždili
pri hrobe kňaza a spisovateľa Jonáša
Záborského. Pripomenuli sme si jeho
životnú cestu, pastoračnú a literárnu
angažovanosť.
Takí významní kňazi, ktorí pôsobili
v našom blízkom okolí si určite zasluhujú našu úctu, vďaku, väčšiu pozornosť a hlbšie poznanie ich života.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

Púť po stopách významných
kňazov Košickej diecézy
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predaj a servis tlačiarní

Kresťanský život je podľa slov pápeža Františka jednoduchý, lebo „Ježiš
je brána; on nás vedie na ceste a my
rozpoznávame jeho hlas v blahoslavenstvách, v skutkoch milosrdenstva a keď
nás učí povedať ‚Otče’. Na záver Svätý
Otec veriacich povzbudil, aby nezabudli, že Ježiš je „brána, cesta a hlas“ a svoj
príhovor ukončil krátkou modlitbou:
„Nech nám Pán dá pochopiť tento obraz Ježiša, túto ikonu: pastiera, ktorý je
bránou, ukazuje cestu a učí nás počúvať
jeho hlas“.
Pápež František

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

(Pokračovanie oznamov zo strany 1)
„Poviem ti jednoduchý recept. Ježišov hlas nájdeš v blahoslavenstvách.
Ak ťa niekto učí ceste opačnej, než sú
blahoslavenstvá, je to ten, čo vošiel cez
okno. Nie je to Ježiš!
Po druhé: Poznáš Ježišov hlas?
Môžeš ho spoznať, keď k nám hovorí
v skutkoch milosrdenstva. Napríklad
25. kapitola sv. Matúša: ‚Ak ti niekto
povie to, čo tam hovorí Ježiš, je to hlas
Ježiša’. A po tretie: ‚Môžeš spoznať Ježišov hlas, keď ťa učí hovoriť ‚Otče’, to
jest, keď ťa učí modliť sa ‚Otče náš’“.

Ak budeme počúvať Ježišov hlas
a nasledovať ho, nepomýlime si cestu. Tak znela hlavná myšlienka homílie pápeža Františka, ktorý dnes ráno
slávil omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Svätý Otec podčiarkol, že Ježiš
ako „Dobrý pastier“ je jedinou bránou,
skrze ktorú môžeme vojsť do večného
života. Netreba preto veriť údajným
jasnovidcom a veštcom, ktorí vedú na
nesprávnu cestu.
Pápež sa nechal inšpirovať čítaním
z Evanjelia podľa Jána, v ktorom sa Ježiš prehlasuje za bránu k ovciam: „Veru,
veru, hovorím vám: Kto nevchádza do
ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je
zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou,
je pastier oviec“ (Jn 10,1-10). „Ježiš,“
ako ďalej vysvetlil Svätý Otec, „vždy
hovoril k ľuďom jednoduchými obrazmi: všetci tí ľudia poznali, aký bol život
pastiera, lebo ho videli každý deň.“
„Takto jasne hovorí Pán. Nedá sa
vojsť do večného života iným spôsobom, než cez bránu, ktorou je Ježiš. On
je brána nášho života a nielen večného
života, ale aj nášho každodenného života. Toto rozhodnutie, napríklad, robím
v Ježišovom mene, cez bránu Ježiša,
alebo ho robím tak trochu – povedzme
to jednoduchým jazykom – pašujúc?
Do ovčinca možno vstúpiť jedine cez
bránu, ktorou je Ježiš!“

ročník: XXVI.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ježiš, tak podľa slov Svätého Otca,
hovorí o ceste. Pastier pozná svoje ovce
a vyvádza ich von z ovčinca: „Kráča
pred nimi a ovce idú za ním“. Pápež
ďalej dodal: Cesta znamená „nasledovať Ježiša v každodennom živote“.
Nedá sa pomýliť, lebo „On kráča pred
nami a ukazuje cestu“:
„Kto nasleduje Ježiša, nemôže sa
pomýliť! ‚Ale, Otče, áno, je to tak ťažké... Mnohokrát nevidím jasne, čo treba
urobiť... Povedali mi, že tam je jedna
jasnovidka a ja som išiel tam a onam;
išiel som za vykladačom z kariet, ktorý mi obracal karty...’ – ‚Ak toto robíš,
nenasleduješ Ježiša! Nasleduješ iného,
ktorý ti ukazuje inú cestu, odlišnú. On
ukazuje cestu vpred. Niet iného, čo by
mohol ukázať cestu’. Ježiš nás varoval:
‚Prídu iní, ktorí povedia: cesta Mesiáša je táto, je tamtá... Nepočúvajte ich!
Nenačúvajte im. Ja som cesta!’. Ježiš je
brána a tiež cesta. Ak nasledujeme jeho,
nepomýlime sa“.
Na záver svojej homílie sa pápež
František zastavil pri hlase Dobrého
pastiera. „Ovce,“ vysvetlil, „ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas“. Ale ako dokážeme poznať Ježišov hlas, spýtal sa Svätý Otec, a ubrániť sa tiež pred „hlasom
tých, ktorí nie sú Ježiš, ktorí vchádzajú cez
okno, ktorí sú zbojníci, čo ničia a klamú?“.
Pápež ponúkol veriacim jednoduchý
recept:
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Svätého Marka,
evanjelistu,
(sviatok)

6:15 ZBP Tibor, Emília
(poďak. za 40 r. manželstva)
7:00 † Dana (pohrebná)
12:00 ZBP Marek
18:00 † Štefan (1. výročie)
5:45 ZBP Anna

Ut
26.4.

Utorok
po 5. veľkonočnej nedeli

6:15 † Karol, Tekla, Alžbeta
7:00 † Juliana (1. výročie)
12:00 † Ján, Dušan, Peter
18:00 ZBP Jarka (ž.), Tomáš, Jarmila,
Mikuláš
5:45 ZBP Anna

Str
27.4.

Streda
po 5. veľkonočnej nedeli

6:15 † Vladimír, Viera, Ladislav, Edita
7:00 † Jozef (pohrebná)
12:00 † Anton
18:00 † Vendelín, Alexander

Št
28.4.

Pi
29.4.

So
30.4.

Štvrtok
po 5. veľkonočnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši
- hudobný hosť: Dominika
Gurbáľová

Svätej Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
spolupatrónky Európy
(sviatok)

Sobota
po 5. veľkonočnej nedeli

5:45 ZBP Matúš
6:15 † Mária, Juraj
7:00 --12:00 ZBP Jarmila
18:00 ZBP Janka (ž.)
5:45 † Ladislav
6:15 † Štefan (kňaz)
7:00 --12:00 † Paulína, Ján
18:00 † Ján
5:45 ZBP a dary DS Marta, Jožko, Janka,
Tonka a ich rodiny
6.15 † Pavel
18:00 ZBP Tomáš s rod.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ne
1.5.

1.

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami

Po
25.4.

Infolist

Infolist

Pozor: Nie je sv. omša o 11:30 hod.
5:45, 6:30 (ZBP Janka - ž.), 7:45, 10:00 († Jozefína - ž., Jozef), 15:00,
18:00 († Elena, Jozef) 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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2.

Oznamy

Milodary:
Na opravu fary po požiari:
• bohuznámi darcovia: 20 €, 5 € , 10 €,
50 €, 100 €, 5 €, 50 €, 20 €, 30 €, 50 €,
50 €, 30 €, 20 € , 20 €, 100 €, 10 €,
10 €, 100 €, 20 €.
• Mária a Tomáš 100 €,
• Alžbeta Baštová 500 €,
• z pohrebu Ľubomíra 50 €,
• manželia Kmecovci 50 €,
• Klub kresťanských pedagógov 100 €,
• z pohrebu Cecílie Tobiášovej 100 €,
• z pohrebu Ondreja Kurta 150 €,
• rod. Maníková 50 €,
• p. Sučko 50 €,
• p. Szabo 28 €,
• p. Kacvinská 10 €,
• p. Valašská 20 €,
• Prešovská univerzita v Prešove
130 € (z animačnej aktivity ,,pečenie
a predaj Veľkonočného baránka“).
Zbierka na seminár:
• konkatedrála 1661,76 €,
• FNsP (kaplnka) 80,10 €,
• Cemjata 53 €,
• Kalvária 79,50 €,
• františkáni 905 €.
Dnes (24. apríla) sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na pomoc obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku
politickej krízy a následných nepokojov
dostali do stavu núdze, alebo boli zranení.

3.

V sobotu 29. 4. od 9:00 hod. bude prebiehať nácvik a prvá sv. spoveď prvoprijímajúcich detí (CZŠ sv. Mikuláša).

4.

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.

5.

Pozývame všetkých dospelých a mladých (od 13 rokov) na katechézy Neoka-
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techumenátnej 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.

J. E. Mons. Bernard Bober vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kráľovnej
Pokoja, Mukačevská 27, Prešov. Prihlášky
a požadované doklady do výberového
konania treba zaslať do 2. mája 2016 na
adresu Arcibiskupského úradu Košice.
Viac info v kancelárii farského úradu.

8.

Čítanie úryvkov z Denníčka sv. Faustíny v nedele 24. 4., 1. 5., 8. 5. a 15. 5. 2016
sa z dôvodu 1. sv. prijímaní a birmovky,
presúva z 9:45 hod. na 14:45 hod. Srdečne pozývame. Kto by sa chcel zapojiť do
čítania, alebo texty odoberať, nech sa
zapíše do zoznamu v sakristii.

9.

Farské spoločenstvo SHALOM vás srdečne pozýva v nedeľu 1. mája zo začiatkom o 19.07 hod. k modlitbe chvál.
V rámcu chvál bude možnosť prijať osobitnú modlitbu príhovoru a taktiež odznie kázanie na tému NÁBOŽENSTVO
(?) (alebo aj Zákon vs. Sloboda, Litera vs.
Duch).

10. Pripomíname, že v našej farnosti koluje po rodinách obraz Božieho milosrdenstva s pripravenými modlitbami. Záujemcovia sa môžu nahlásiť
v sakristii.

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

