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Na priečelí priliehajúceho kláštora sa
vedľa seba nachádzajú pamätné tabule
mučeníkom i Betlenovi, obetiam i
agresorom. Sú to paradoxy dejín, s
akými sa stretávame bežne v osobnom
živote i v pastorácii: Dobro i zlo vedľa
seba. Sami si volíme, sami si vyberáme.
I jedna i druhá strana príbehu sa jasne
rozhodla a vybrala si nielen svoje
miesto v dejinách sveta, ale i večnosti.
Skutočným Pánom života a večnosti je
len Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, len on
je Cesta, Pravda a Život (Jn 14,6). A my
sme jeho svedkami. Sv. Štefan Pongrác
zomrel ako posledný, 8. septembra, na
úsvite sviatku Narodenia Panny Márie.
Teologicky od tejto, určite nie náhodnej,
súvislosti možno odvodzovať, že bol
mariánskym
ctiteľom.
Mariánska
spiritualita patrí k identite katolíckeho
kňaza, Cirkev odporúča dennú
modlitbu posvätného ruženca. Rád sa
ho modlím? Na Pongrácovom príbehu
vidno, že ho na prahu večnosti čakala
práve Panna Mária. Pongrác posledné
chvíle pozemského života vzýval
mená Ježiša a Márie. Bola to bežná
strelná modlitba raného novoveku.
Zrejme preto kláštorný kostol v Nižnej
Šebastovej dostal rovnaké patrocínium:
ako pamäť na košických mučeníkov. V
tomto zmysle je to prvý kostol vôbec,
ktorý bol postavený, resp. zasvätený
ich pamiatke. Aj my máme svoje meno,
každý človek má svoje meno, Boh si
nás povolal po mene, každého z nás
veľmi dobre poznal skôr, ako sme
prišli na svet. To nás privádza k tomu,
že košickí mučeníci nás učia aj Božej,
aj ľudskej dôstojnosti, úcte k sebe
navzájom. Ak vzývame Božie mená
s vierou, aj nám raz bude povedané:
„M., vojdi do radosti svojho Pána“
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(Mt 25,21.23). (prof. PhDr. ThDr. Peter
Zubko, PhD. Pokračovanie nabudúce.)
1. Združenie Faustínum organizuje "Púť
so svätou sestrou Faustínou" spojenú
s duchovnou obnovou v dňoch 30.4. 1.5.2019. Hora Butkov, Ladce - Staré
hory - Sanktuárium Fatimskej Panny
Márie,Hriňová. Duchovný doprovod:
vdp. Jozef Heske.Cena 57 €.
2. Cemjata: Sv.omša na slávnosť
Zvestovania Pána bude o 17.00 hod.
3. Dávame do pozornosti ponuku
Špecializovanej sociálnej poradne,
ktorú otvorila Arcidiecézna charita
Košice. Jej cieľom je bezplatnou
formou venovať pozornosť ľuďom
s problémami, ktoré majú pôvod v o
vlastných nepriaznivých životných
situáciách,
či
vnepriaznivých
situáciách blízkych. Poslaním poradne
je spoločne s klientmi hľadať vhodné
možnosti, ktoré by im pomohli
zvládať nepriaznivé situácie a dostať
sa z nich a to v dôsledku: sociálnych,
rodinných, finančných, zdravotných
a osobných problémov. Zároveň Vás
žiadame, ak máte doma oblečenie,
obuv (detské, pánske, dámske – nie
kostýmy a kožuchy), ktoré už nenosíte
a mohli by pomôcť ľuďom, ktorí sú
v hmotnej núdzi, môžete ho priniesť
do tejto poradne. Poradňa sídli na
Rímsko-katolíckom farskom úrade,
Hlavná 81, Prešov a je otvorená každý
deň od 8.00 – 15.00 hod. Sociálne
poradenstvo vykonáva: Mgr. Jana
Kováčiková, t.č. 0910 842 594, mail.:
jana.kovacikova@charita-ke.sk
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Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: redakcia
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
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ročník: XIX.

3. PÔSTNA NEDEĽA

Naši košickí mučeníci
1.5 Podnety na uživotnenie
Deň smrti svätca nazývame dňom
jeho narodenia pre nebo. Vtedy sa nad
Košicami otvorilo nebo a prijalo hrdinov viery do Božej slávy. Cirkev si
to každoročne liturgicky pripomína,
pretože liturgický čas je posvätný, je to
dotyk s večnosťou. Sväté je aj miesto,
kde sa to stalo, lebo sa nestalo miestom
zrady a zlyhania, ale hrdinstva a oslávenia Boha. Každý z nás má miesta, kde
sa stretol s Bohom, sú to miesta krstu,
prvého svätého prijímania, birmovky,
povolania, kňazskej vysviacky a určite
ďalších udalostí ľudských a kňazských
radostí i krížov. Sami sme povolaní
byť Kristovými svedkami rovnako ako
košickí mučeníci. Byť svedkom znamená vziať kríž, častokrát sa zaprieť,
ale bez toho to nejde. Ako prvá nám
túto cestu nasledovania Krista ukázala
Panna Mária, keď s láskou, ticho a pokorne vzala mŕtve telo svojho Syna do
náručia. Sedembolestná je našou národnou patrónkou a my sme jej synmi.
Košickí
mučeníci
pochádzali
z

rozličných krajín Európy, ale ich pozemský príbeh vyvrcholil u nás v Košiciach
a krátko predtým v Humennom. Dostali
milosť osláviť Krista a prijali ju. Zjednotili sa v láske, viere a nádeji. Je to
príklad na budovanie kňazskej jednoty
medzi nami. Každý z nás síce žije sám,
má svoju farnosť a cirkevnú službu,
no tvoríme jednu miestnu cirkev, bez
ohľadu na pôvod, materinský jazyk,
vzdelanie, postavenie, vek, skúsenosti.
Mali by sme si pomáhať a povzbudzovať
sa. V Cirkvi medzi kňazmi vždy platil
zvyk, že nenapraviteľného hriešnika síce
možno odmietnuť, ale kňaza a biskupa
nikdy neslobodno odmietnuť. Každý z
nás totiž na ceste do neba potrebuje
iného kňaza: na spoveď, duchovné vedenie a raz i na pomazanie pred cestou
na večnosť. Aj tento príklad nám dali
naši košickí mučeníci. Na mieste smrti
košických mučeníkov na Hlavnej
ulici v Košiciach stojí dnešný Kostol
Najsvätejšej Trojice, postavený ako
akademický a jezuitský, po zrušení
jezuitov a krátkej kráľovskej správe
ho už vyše dvesto rokov spravujú
premonštráti. (pokračovanie na str. 4)

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
24.3. 3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (p. k. Daniel Boleš + S.
Vavreková)

29.3. piatok

17:15 hod.

Birmovanci (p. k. Martin Šimko + J. Macek)

31.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (Sr. Anita CJ)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Milan, Ľudovít, Ružena
6:15 + Viktor, Magdaléna, Vendelín,
Marta

Po.
25. 3.

Zvestovanie Pána (slávnosť)
Cemjata 17.00 hod.

7:00

+ Anton Straka

12:00 ZBP Milan, Jarmila, Milanko, Patrik,
Mário
16:00 + Mária, Jozef, Štefan, Štefan (syn)
18:00 za uzdravenie Mariána, Magdalény
5:45 + Ján a Mariana

Ut.
26. 3.

6:15 + Oľga, Jozef

Utorok po 3. pôstnej nedeli

7:00

+ Agnesa - pohrebná

12:00 + Magdaléna, Andrej
18:00 poďakovanie za pomoc v rodine
5:45 + Anton

Str.
27. 3.

6:15 + Jozef, Kamila

Streda po 3. pôstnej nedeli

7:00

+ Albína - pohrebná

12:00 + Milan
18:00 ZBP Anna
5:45 ZBP Márie

Št.
28. 3.

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

6:15 + Ján
7:00 + Ladislav - pohrebná
12:00 + František, Amália, Anton
18:00 ZBP pre Annu
5:45 ZBP rod. Čipčovských

Pia.
29. 3.

Piatok po 3. pôstnej nedeli
Krížová cesta 17.15

6:15 + Jozef, Magdaléna
7:00 + Dezider - 1. výročie
12:00 + Rudolf - 10. výročie
18:00 ZBP a poďakovanie za 60 r. života Jozefína s rod.

So.
30. 3.

Ne.
31. 3.

Sobota po 3. pôstnej nedeli

Infolist
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5:45 + Jozef, Alžbeta
6:15 ZBP rod. Dzuriková
18:00 ZBP Peter - za uzdravenie

4. PÔSTNA NEDEĽA
5.45 (+ Margita, Jozef), 6.30 (+ Ján), 7.45, 10.00 (+ Helena, Jozefa), 11.30 (+ Jozef),
15.00 (+ Helena), 18.00 (+ Magdaléna); Cemjata 10.15; Surdok 9.00 (ZBP Adam)

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
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
konkatedrálu:
bohuznámy 210, bohuznáma Mária
50, zo svadby Balčákových 50,
bohuznámi Juraj a Andrea 10, z 8.
pohrebu F. Pecúcha 100€; na organ:
bohuznáma Alžbeta 50, bohuznámy
300, bohuznámy 110, Marek s
rodinou 50€.
Všimnite si rozpis krížových ciest
na nástenkách. Prosíme o službu
jednotlivé rozpísané spoločenstvá.
Projekt: "Komplexná obnova kostola
sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 141,
Prešov, pod č. ÚZPF 3301/1 reštaurovanie kamenných ostení
a sklenených vitráží" podporilo
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky formou dotácie zo štátneho 9.
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva
kultúry
Slovenskej
republiky na rok 2018.
Vo farskej kancelárii nahlasujte
svojich chorých na veľkonočné
spovedanie. Spovedať ich pôjdeme v
piatok 12.4.2019 od 8.00 hod.
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úrade. Toto tlačivo môžete posunúť
aj iným, ktorí by chceli pomôcť. S
vďakou za celú farnosť ostáva dekan.
V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum
manželov
z
celej
arcidiecézy: 26. mája 2019 o 15.00
hod. 25. výročie manželstva.s otcom
arcibiskupom, kde dostanú osobitné
požehnanie. Manželia, ktorí oslávia
svoje jubileum v roku 2019 nech sa
prihlásia u svojho farára,tlačivo na
záspis si môžete vyzdvihnúť aj na
ekonomickom oddelení farnosti:
strieborné výročie – 25 rokov do 1.
apríla 2019.

Biskupi Slovenska v našej
Konkatedrále sv. Mikuláša. Pri
príležitosti 31. výročia spomienky
na Bratislavský veľký piatok sa
v pondelok 25.3.2019 o 16.30
hod. uskutoční CELOMESTSKÉ
VEČERADLO
Mariánskeho
kňazskeho hnutia pri mariánskom
súsoší v Prešove. Srdečne ste všetci
na toto modlitbové stretnutie pozvaní.
Večer pri sv.omši o 18.00 hod. dňa
25.3.2019 budú v našej konkatedrále
prítomní biskupi Slovenska. Srdečne
ste pozvaní. Kvôli tejto sv. omši
nebude sv. omša o 16.00 hod. a
úmysel z nej bude odslúžený na sv.
omši o 18.00 hod!

V
našej
konkatedrále
nájdete
pokladničku s názvom Veľkonočný
dar
pre
chudobných.
Môžete
prispieť.
Finančný
milodar
sa
adresne rozdelí medzi chudobných
a núdznych.
MAGIS, o. z. prosí o potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi na Veľkú noc.
Trvanlivé potraviny (múka, strukoviny, 10. Základná škola sv. Mikuláša v Prešove
uskutoční v dňoch 1.4. - 4.4.2019 zápis
cestoviny, olej a pod.) môžete priniesť
žiakov do 1. ročníka pre školský rok
od 25.3. do 15.4.2019 na Konštantínovu
2019/2020 - dve triedy s max. počtom
č. 2 (kláštor Sancta Maria) alebo na
44 žiakov. Gymnázium sv. Mikuláša v
Farský úrad, Hlavná 81, Prešov. Za
Prešove prijíma do 20.4.2019 prihlášky
každý milodar vyslovujeme vopred
na osemročné štúdium na gymnáziu.
srdečné Pán Boh zaplať.
Prihlásiť sa môžu všetci piataci, ktorí si
Pri
oprave
a
záchrane
nechajú potvrdiť prihlášku od riaditeľa
svätomikulášskeho
organa
v
ZŠ, ktorú navštevujú. Otvára sa 1 trieda
Konkatedrále v Prešove môžete
s max. počtom žiakov 24. Podmienky
pomôcť aj tak, že venujete 2% z daní.
zápisu i prijímacieho konania sú
S tlačivom na dane, ak ho neviete
zverejnené na www.zsgmik.sk.
vyplniť, vám pomôžeme na farskom

