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V košickej katedrále sa poďakovali
jubilanti kard. Tomko a Mons. Tkáč
Katedrála sv. Alžbety v Košiciach bola
v sobotu 16. marca svedkom ďakovnej
slávnosti pri významných životných i
kňazských jubileách kardinála Jozefa
Tomka a Mons. Alojza Tkáča. Za účasti
celého slovenského biskupského zboru,
apoštolského nuncia Mons. Giacoma
Guida Ottonella i hostí z Chorvátska a
Ukrajiny bol hostiteľom a slávnostným
kazateľom košický arcibiskup metropolita
Mons. Bernard Bober. Hlavný celebrant
kardinál Jozef Tomko sa pri oltári v kruhu
rodákov poďakoval Bohu za dar 95 rokov
života a 70 rokov kňazstva. Koncelebrujúci
spolujubilant, emeritný košický arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč oslávil 85 rokov života.
O rok ho čaká 30. výročie biskupskej
vysviacky. Emeritný prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov si na jeseň
pripomenie 40 rokov v biskupstve.

HOMÍLIA o. arcibiskupa B. Bobera:
Milí naši jubilanti – otec kardinál a otec
arcibiskup! ... Drahí bratia a sestry v Kristovi
– zhromaždení tu, v košickej katedrále!
Čítania Božieho slova, ktoré sme si vybrali
pre dnešnú ďakovnú slávnosť za našich
jubilantov, nám postupne vysvetľujú, že
osudy všetkých ľudí sú v Božích rukách.
Sirachovec veľmi múdro poznamenal, že
život človeka je ako hrnčiarska hlina v
Božích rukách a Boh ju premiesi ako uzná
za vhodné (Sir 33, 10b-18). A evanjelista
Ján v Knihe zjavenia potvrdzuje, že Boh
skúškami formuje človeka a skúša jeho
vernosť. A na konci zaznieva nádherná
veta: Buď verný až do smrti a dám ti veniec
života (Zjv 2, 8-11). Dnes teda ďakujeme
za vernosť, v ktorej žili a žijú naši otcovia
– naši jubilanti. Je na povzbudenie, že
obidvaja dnes môžu jednohlasne povedať:
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Bol som celý ten čas sprevádzaný a vedený
Božou prozreteľnosťou, podporovaný jeho
vernosťou a požehnaním! Ďakujeme Bohu
za všetky skúšky i dobrodenia, ktorými
naplnil ich životy a určil im rozmanité
cesty. Zo všetkého najviac však ďakujeme
Ježišovi za chvíľu povolania, v ktorej si ich
privinul k sebe. Keby sa nestali Kristovými
kňazmi, dnes by tu nestáli. Ich povolanie
úzko súvisí s chvíľou povolania prvých
apoštolov. Počuli sme v evanjeliu, ako si
Pán povolával učeníkov, boli to dokonca
dvojice bratov: Ondrej a Peter, a potom aj
bratia Jakub a Ján – Zebedejoví synovia
(Mt 4, 18-22). Keď nad tým tak uvažujeme,
mohli by sme povedať, že aj teraz máme
pred sebou dvojicu apoštolských bratov
Jozefa a Alojza. Nespája ich pokrvné
príbuzenstvo, a nie je to ani zemplínska
nátura či východniarske srdce, ktoré ich
charakterizuje – veď jeden je z Udavského a
druhý z Ohradzian – ale je to predovšetkým
Kristova rodina, Cirkev, ktorá z nich urobila
verných bratov. (pokračovanie nabudúce)
1.

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 vo vlastných nepriaznivých
životných situáciách, či v nepriaznivých
situáciách blízkych. 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.
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ročník: XIX.

4. PÔSTNA NEDEĽA

Naša duchovná obnova
Dňa 23. marca sa uskutočnila
duchovná obnova farských spolupracovníkov, lektorov, kantorov,
žalmistov, rozdávateľov sv. prijímania, kostolníkov, kurátorov, animátorov, latinského zboru u sestier CJ na
ul. T. Ševčenka.
Bola to v poradí 10. duchovná onova, koná sa dvakrát v roku a to pred
Vianocami a Veľkou nocou. Je to
veľké stretnutie rodiny na duchovnej
úrovni, ktoré sa začína tou najväčšou
slávnosťou - sv. omšou. S radosťou
prichádzajú aj naši kňazi v hojnom
počte na čele s pánom dekanom a
niekedy aj diakonom.
Tak to bolo aj na tomto stretnutí.
Vidieť toľkých kňazov, Božích
služobníkov, je veľká radosť. Po
sv. omši nám kňazi našej farnosti,
ktorí vždy starostlivo pripravia obnovu, prednesú buď katechézu o
konkrétnom období, alebo o danej
situácií v Cirkvi. Tentoraz sa k nám
prihovoril doc. JCDr. PaedDr. Jozef
Marčin, PhD., farár z Kapušian. Dá
sa povedať, že je to už taká tradí-

cia vydať aj nejaké svedectvo. Je
to veľmi obohacujúce vypočuť si
životný príbeh.
Po takýchto úvodných častiach tejto
obnovy nasleduje priateľské posedenie s malým AGAPE, ktoré vždy
pripraví skupinka - tento raz to boli
naši lektori. Zvlášť by sme chceli
poďakovať sestričkám CJ, ktoré nás
vždy milo privítajú a pripravia prostredie pre takéto stretnutie.
Na záver, a možno to malo byť na
začiatku, lebo tieto obnovy majú svoj
počiatok pred 7. rokmi na Kalvárii,
kde p. dekan a kaplán Heske obnovili túto tradíciu, ktorá bola bežnou
súčasťou za pôsobenia dekana Stolárika. Veľká vďaka naším duchovným otcom. Na ich podnet a určite aj
kvôli ich veľkému duchovnému daru
sa to všetko začalo. Vyprosujeme im
hojnosť Božieho požehnania, potrebných darov a milostí na ich kňazskej
ceste, na ktorú ich PÁN pozval.
Veríme a dúfame, že sa aj naďalej
bude v takejto duchovnej obnove
pokračovať. p. Kamila Novotná

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
31.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (Sr. Anita CJ)

5.4.

piatok

17:15 hod.

Birmovanci (P. Knut RCJ + Soňa Šugová)

7.4.

5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti (p. k. František Telvák)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Juraj, Magdaléna, Imrich, Mária

Po.
1. 4.

Pondelok po 4. pôstnej nedeli

6:15 + Ján, Anna, Mária, Anna, Andrej,
Mária
7:00

+ Anna - pohrebná

12:00 + Ladislav - 10. výr.
18:00 + Albert
5:45 ZBP Verona, Marián, Danka, Jozef,
Matilda

Ut.
2. 4.

6:15 + Helena, František

Utorok po 4. pôstnej nedeli

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00 ZBP Anna (65 r. života), Marián
18:00 ZBP Anna a dary Ducha Sv.
5:45 ZBP Angela, Jozef, Imrich

Str.
3. 4.

6:15 + Štefan

Streda po 4. pôstnej nedeli

7:00

+ Agnesa - pohrebná

12:00 poďakovanie za 50 r. života - Beáta
18:00 ZBP Cyril - 60 r. života
5:45 + Katarína, Ján, Anna

Št.
4. 4.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

6:15 + Štefan - nedožitých 90 rokov

Adorácia po večernej sv. omši
- Oáza - Svetlo - Život.

7:00 + Peter - pohrebná
12:00 + František
18:00 ZBP rodiny Kočanovej
5:45 ZBP Belo (83 r. života), Andrea, Ema,
Ján, Jozef, Renáta

Piatok po 4. pôstnej nedeli
Pia.
5. 4.

6:15 + Filoména

Krížová cesta 17.15
Prvý piatok mesiaca. Cemjata
17:00

7:00 + Vladimír - pohrebná
12:00 ZBP Irena - poďakovanie za 90 r.
života
18:00 + Ján, Ema, Jaroslav

So.
6. 4.

Sobota po 4. pôstnej nedeli
Prvá sobota mesiaca

5:45 ZBP Alžbeta, Andrea a poďakovanie
za vyslyšanie prosby
6:15 + Milana, Imrich
18:00 + Irena, Michal

Ne.
7. 4.
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5. PÔSTNA NEDEĽA
5.45 (+ Filomína), 6.30 (+ Mária - 1. výr.), 7.45, 10.00 (+ Jozef), 11.30 (ZBP
Nicolas), 15.00 (+ Katarína, Ondrej), 18.00 (ZBP pre rehoľné sestry CJ v Prešove);
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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8.

Oznamy

Milodary:
na
konkatedrálu: 9.
bohuznáma 20€, bohuznámy 70€; na
organ: p. Juščáková 25€.
Všimnite si rozpis krížových ciest na
nástenkách. Prosíme o službu jednotlivé
rozpísané spoločenstvá.
Zmena času: v noci z 30.3. na
31.3.2019 sa mení čas. O 02. hodine
stredoeurópskeho čsu posúvame hodiny
na 03. hodinu letného času.
Tento týždeň je prvopiatkový - večer
spovedáme od 17.30 hod. Ku chorým
domov pôjdeme v piatok od 8.00 hod. 10.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v
konkatedrále vo štvrtok a piatok od
12.30 hod. Sv. omša na Cemjate bude
na prvý piatok o 17.00 hod. Sobotu
slávime ako fatimskú.
Vo farskej kancelárii nahlasujte svojich
chorých na veľkonočné spovedanie. 11.
Spovedať ich pôjdeme v piatok
12.4.2019 od 8.00 hod.
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V rámci Roka sv. Košických mučeníkov
si v košickej katedrále 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 zápis si môžete
vyzdvihnúť aj na ekonomickom
oddelení farnosti: strieborné výročie –
25 rokov do 1. apríla 2019.
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 €.
Základná škola sv. Mikuláša v
Prešove uskutoční v dňoch 1.4. 4.4.2019 zápis žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2019/2020. Gymnázium
sv. Mikuláša v Prešove prijíma do
V
našej
konkatedrále
nájdete
20.4.2019 prihlášky na osemročné
pokladničku s názvom Veľkonočný
štúdium na gymnáziu. Podmienky
dar
pre
chudobných.
Môžete
zápisu i prijímacieho konania sú
prispieť.
Finančný
milodar
sa
zverejnené na www.zsgmik.sk.
adresne rozdelí medzi chudobných
12. Pozývame vás na farskú púť San
a núdznych.
Giovanni Rotondo, Assisi, Rím v dňoch
MAGIS, o. z. prosí o potravinovú
2.5. - 9.5.2019. Cena za ubytovanie,
pomoc pre rodiny v núdzi na Veľkú noc.
cestu
luxusným
klimatizovaným
Trvanlivé potraviny môžete priniesť od
autobusom,
polpenziu
a poistenie
25.3. do 15.4.2019 na Konštantínovu
je 360€/os. Nahlásiť sa je potrebné
č. 2 (kláštor Sancta Maria) alebo na
najneskôr do 12.4.2019 u p. k. Františka
Farský úrad, Hlavná 81, Prešov. Za
Telváka.
každý milodar vyslovujeme vopred
13.
V roku 2019 v našej arcidiecéze budú
srdečné Pán Boh zaplať.
v mesiaci apríl slúžené sv. omše na
Pri
oprave
a
záchrane
úmysel: „Za šírenie kultúry života
svätomikulášskeho
organa
v
na Slovensku, za Národný pochod za
Konkatedrále v Prešove môžete
život, aby priniesol pre našu krajinu
pomôcť aj tak, že venujete 2% z daní. S
požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s
tlačivom na dane, ak ho neviete vyplniť,
väčšou odvahou chránili a podporovali
vám pomôžeme na farskom úrade. Toto
život každého človeka. Za požehnanie
tlačivo môžete posunúť aj iným, ktorí
a posilnenie pre manželstvá a rodiny
by chceli pomôcť. S vďakou za celú
v našej krajine." Na našu farnosť to
farnosť ostáva dekan.
vychadza na 5. apríl o 18.00 hod.

