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Môže však katolícka viera zabudnúť na
ochranu života od počatia až po prirodzenú
smrť? Môže relativizovať manželstvo muža
a ženy? Môže zo seba vyhodiť dogmy,
Tradíciu, solidaritu, úctu k iným národom
a národnostiam, pomoc migrantom a
charitu? Nemôže! Takáto selekcia je
neprípustná. Buď je viera celá, alebo nie je
žiadna – potom už nie je katolícka. Viera
neznesie žiadne delenie, lebo Boh sám je
nedeliteľný! Rozdelená viera frustruje. Iba
celistvá viera oslobodzuje a inšpiruje. Vy,
naši apoštolskí bratia, ste nám katolícku
vieru odovzdávali vždy celú a neporušenú.
Tradovali ste Božie slovo. Vedeli ste, že
nie ste jeho producentmi, lebo evanjelium
nie je ľudské dielo. Odovzdali ste ho tak,
ako ste ho aj sami prijali, so všetkým, čo k
nemu patrí. Učili ste nás láske k domovine a
vlasti, k nášmu Slovensku. A nerezignovali
ste, hoci ste od svojich vlastných na pár
chvíľ zažili opovrhnutie. Spoznali ste krutú
silu komunistického režimu. Jeden zostal v
nútenom exile v Ríme, odtrhnutý od rodnej
hrudy a príbuzných, a druhý si za prejav
odporu vyslúžil doma trpké prenasledovanie
a odobratie štátneho súhlasu. Ale Boh už
vtedy vedel, čo urobí. Vo Večnom meste si
pripravil biskupa a neskôr kardinála, ktorý
mal vyviesť svoj ľud z bludného Egypta, zo
40-ročného putovania púšťou režimu. Boh
viedol cesty vás obidvoch až k povestnému
Zelenému Štvrtku 1989. Bol to pre nás,
predovšetkým tu v Košiciach, zlomový
bod. Už o rok na to sme sa tešili z toho, že
ste nám, otec kardinál, vysvätili biskupa
Alojza Tkáča, po 28 rokoch uprázdneného
biskupského stolca. A potom sa to začalo.
Obnova nabrala na sile. Obnovila sa
štruktúra, prišli nové a početné povolania.
Prežívali sme eufóriu. Také je teda
prepojenie našich jubilantov, také veľkolepé
je prepojenie Košíc s Rímom, také zázračné
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je pôsobenie Božej prozreteľnosti! Viera,
ktorá sa zdala byť ubitá, rozkvitla zavlažená
vernosťou Kristovi a Svätému Otcovi.
Otec arcibiskup Alojz! „Stiahnem sa do
ústrania, aby som mohol Cirkvi slúžiť
v modlitbe!“ – toto sú slová emeritného
pápeža Benedikta XVI., ktoré povedal
krátko pred odovzdaním pastierskeho úradu.
Myslím, otec arcibiskup, že tieto slová po
20-ročnej službe diecézneho biskupa, už
ďalších 9 rokov na emeritúre napĺňaš aj ty v
plnej miere. Slúžiš našej arcidiecéze svojou
vytrvalou modlitbou, obetami za kňazov
každý štvrtok a neúnavnou pravidelnou
spovednou službou v našej katedrále každé
ráno i večer počas celého pracovného
týždňa. Nikdy neodriekneš, keď ťa poprosím
o pomoc pri početných birmovkách a
službách vo farnostiach, naopak, musíme ťa
doslova brzdiť a šetriť, lebo ty sa nešetríš
a ideš ako píla! Ďakujem ti za tvoju službu
i príklad. Je pre mňa cťou a radosťou
byť tvojim nástupcom. V tvojom mene
ďakujem všetkým, ktorí sa o teba starajú, či
už sú to tvoji príbuzní, tvoje rodné sestry,
alebo zamestnanci nášho Arcibiskupského
úradu, kde bývaš a obohacuješ nás svojou
skúsenosťou a hlavne modlitbou! Máme ťa
radi! (pokračovanie nabudúce)
1.

V dňoch 10.4. - 13.4.2019 bude v
našej konkatedrále duchovná obnova
pod vedením P. Gabriela OFM, ktorý
bude v týchto termínoch sláviť večerné
sv. omše s tematickou kázňou. Vrelo
odporúčame a pozývame.

2.

V tomto pôstnom čase pozývame zvlášť
mladých ľudí na modlitby v duchu
bratov z Taizé, ktoré budú 9.4.2019 o
20.00 hod. vo františkánskom kostole v
Prešove. Modlitba bude spojená s kajúcou
pobožnosťou (spoveď) a adoráciou kríža.
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ročník: XIX.

5. PÔSTNA NEDEĽA

Homília o. arcibiskupa B. Bobera
jubilantom kard. Tomkovi a
Mons. Tkáčovi (16.3.2019)
A tak ako Kristus niektorých povolal po
dvoch, po dvoch zvykol aj posielať do
sveta ohlasovať radostnú zvesť. Poznáme
takú dvojicu v našich vlastných dejinách
– sv. Cyril a Metod. Naši jubilanti boli
tiež takto poslaní. Hoci zo začiatku o
sebe ani len netušili a nepoznali sa,
predsa boli v istom momente vyslaní ako
dvaja bratia, aby oživili miestnu Košickú
cirkev. Medzi nimi je desaťročný rozdiel
v rokoch života, ale aj v rokoch služby je
ten časový rozdiel skoro podobný – otec
kardinál bol za kňaza vysvätený pred 70timi rokmi, otec arcibiskup pred 58-mi
rokmi. A aj s biskupskou vysviackou je
to podobné – otec kardinál bude mať za
sebou čoskoro 40 rokov biskupskej služby
a otec arcibiskup Alojz 30. Vidíme, že u
otca arcibiskupa Alojza je to spravidla
vždy o 10 rokov menej, preto ešte musí
žiť a má čo robiť, aby rokmi dostihol otca
kardinála.
Aj keď túto dvojicu celý čas delila
obrovská vzdialenosť, viac ako 1500
kilometrov medzi Košicami a Rímom,

predsa môžeme zreteľne vnímať, ako si
obidvoch našich košických apoštolských
bratov Pán postupne pripravoval na
rozhodujúci moment ich zdarného
spoločného pôsobenia. Boh si pripravil
túto dvojicu, a nie inú, pre obnovu
života Cirkvi v Košiciach. Zachraňovať
nesmrteľné duše práve na tomto území
- to bol cieľ, pre ktorý Boh v jednom
okamihu skrížil ich cesty a uschopnil ich
znovuvybudovať a posilniť spoločenstvo
veriacich na východe Slovenska. Že to išlo
tak rýchlo, bolo to vďaka veľkej posile
z Ríma v osobe otca kardinála. A že to
nebolo iba chvíľkové vzplanutie, k tomu
prispel nezlomný charakter a neúnavnosť
otca arcibiskupa Alojza.
Milí jubilanti, vaše cesty sa stretli v jednom
povolaní i poslaní. Ďakujeme vám za to, že
ste vytvorili jednotu, ktorú môže vytvoriť
a darovať jedine Ježiš Kristus. Jednota vo
viere je to, čo dnes najviac potrebujeme.
Zjednodušovanie a liberalizovanie viery i
kresťanských hodnôt je veľkým nešťastím
našich čias. Mnohí ľudia dnes z rôznych
dôvodov prijímajú iba tie pravdy viery a
tie časti náuky Cirkvi, ktoré im vyhovujú,
zatiaľ čo iné nároky a výzvy odsúvajú a
vedome prehliadajú. (pokrač. na strane 4)

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
14:15 hod.

Rodičia a deti (diakon F. Petruška)

12.4. piatok

17:15 hod.

Kresťanskí pedagógovia (p. k. M. Šimko)

14.4. Kvetná nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

7.4.

5. pôstna nedeľa

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Pavol, Mária, Štefan, Júlia
6:15 za obrátenie Ľuboša

Po.
8. 4.

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

7:00

+ Oľga - pohrebná

12:00 + Milan - 3. výr.
18:00 + Mária, Štefan, Miroslav, Anna,
Marcel
5:45 + Pavol, Ján, Helena

Ut.
9. 4.

6:15 + Jozef, Anna

Utorok po 5. pôstnej nedeli

7:00

faustínum - 18.00 hod.

+ Štefan - pohrebná

12:00 + Michal
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 ZBP Viliam - kňaz

Str.
10. 4.

6:15 ZBP bohuznámeho

Streda po 5. pôstnej nedeli

7:00

+ Milan - pohrebná

12:00 ZBP a poďakovanie za 70 r. života
18:00 + Alžbeta, Margita, Jozef
5:45 + Jozef, Anna, Jozef

Št.
11. 4.

6:15 ZBP František - 85 r. života

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Adorácia po večernej sv. omši
- cca 19.00 hod.

7:00 + Ján - pohrebná
12:00 + Peter
18:00 + Anna - 5. výr.
5:45 ZBP Pavol, Anna

Piatok po 4. pôstnej nedeli
Pia.
12. 4.

6:15 + Ján - nedožitých 70 rokov

Krížová cesta 17.15
Prvý piatok mesiaca. Cemjata
17:00

7:00 + Džambik - 1. výročie smrti
12:00 + Milan
18:00 + Kvetoslava
5:45 + Klára, Mária

So.
13. 4.

Ne.
14. 4.

Sobota po 4. pôstnej nedeli
Cemjata 10.30
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6:15 + Viliam - 2. výročie
18:00 + Mária, Vilma, František, Emil,
Štefan

KVETNÁ NEDEĽA
5.45 (ZBP Peter, Adriana, Roland, Tamara, Nataša), 6.30 (ZBP Marek), 7.45, 10.00
(ZBP Žofia s rod.), 11.30 (+ Anna - 8. výročie smrti), 15.00 (ZBP Bohuš s rod.),
18.00 (+ Helena); 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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celoprešovskú mládežnícku sv. omšu
Milodary:
na
konkatedrálu:
v piatok 12.4.2019 do kostola v Nižnej
bohuznáma Bernardína 50€, z krstu
Šebastovej o 18.00 hod. Pokračuje
Damiána 20€.
cyklus "Znamenitý život" s témou
Všimnite si rozpis krížových ciest
Život v hojnosti.
na nástenkách. Prosíme o službu
10. V E Ľ K O N O Č N Á
jednotlivé rozpísané spoločenstvá.
SVIATOSŤ
ZMIERENIA.
V utorok 9.4. na sv. omši o 18.00 hod.
Konkatedrála:
po.
pia.: 5.45 bude slávený združený úmysel. Úmysly
6.55,
9.55
11.55,
17.00
- 18.30.
za zdravie a na iný dobrý úmysel (nie
Sobota
(13.4.)
a
nedeľa
za zosnulých!!!), ako aj milodary na sv.
(14.4.)
od
16.30
do
18.00.
omšu, vhoďte v obálke do schránky
Cemjata:
Sobota
(13.4.2019)
od
pod obrazom Božieho Milosrdenstva
10.00
kostol
sv.
Donáta
aj
dom
v konkatedrále najneskôr do poludnia
seniorov, následne sv. omša 10.30 hod.
9.4.2019. V utorok 9.4.2019 o
16.00 hod. v Katolíckom kruhu na 11. Združenie Faustínum organizuje "Púť
so svätou sestrou Faustínou" spojenú
Jarkovej ul. bude stretnutie združenia
s duchovnou obnovou v dňoch 30.4. FAUSTÍNUM.
1.5.2019. Hora Butkov, Ladce - Staré
Vo farskej kancelárii nahlasujte svojich
hory - Sanktuárium Fatimskej Panny
chorých na veľkonočné spovedanie.
Márie, Hriňová. Duchovný doprovod:
Spovedať ich pôjdeme v piatok
vdp. Jozef Heske. Cena 57 €.
12.4.2019 od 8.00 hod.
12. Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove
V
našej
konkatedrále
nájdete
prijíma do 20.4.2019 prihlášky na
pokladničku s názvom Veľkonočný
osemročné štúdium na gymnáziu.
dar
pre
chudobných.
Môžete
Podmienky prijímacieho konania sú
prispieť.
Finančný
milodar
sa
zverejnené na www.zsgmik.sk.
adresne rozdelí medzi chudobných 13. Pozývame vás na farskú púť San
a núdznych.
Giovanni Rotondo, Assisi, Rím
v dňoch 2.5. - 9.5.2019. Cena
KVETNÁ NEDEĽA: V tento deň
za ubytovanie, cestu luxusným
bude požehnanie ratolestí pri každej sv.
klimatizovaným autobusom, polpenziu
omši, taktiež budú spievané pašie.
a poistenie je 360€/os. Nahlásiť sa je
KVETNÁ NEDEĽA: sv. omša za
potrebné najneskôr do 12.4.2019 u p.
účasti o. biskupa Marka Forgáča
k. Františka Telváka.
o 7.45 začne pri soche Immaculaty
14.
V pondelok 8.4.2019 o 18.00 hod. bude
o 7.35 hod. palmovým sprievodom.
v košickej katedrále sv. Alžbety svätá
Do sprievodu sú pozvaní všetci mladí
omša za zomrelých, ktorých darovanie
a birmovanci farnosti.
orgánov umožnilo iným žiť. Svätú
MAGIS, o. z. prosí o potravinovú
omšu bude celebrovať Mons. Marek
pomoc pre rodiny v núdzi na Veľkú noc.
Forgáč, košický pomocný biskup a
Trvanlivé potraviny môžete priniesť od
naživo ju prinesie Rádio LUMEN.
25.3. do 15.4.2019 na Konštantínovu
15. Klub kresťanských pedagógov pozýva
č. 2 (kláštor Sancta Maria) alebo na
svojich členov a sympatizantov v
Farský úrad, Hlavná 81, Prešov. Za
rámci našich pravidelných mesačných
každý milodar vyslovujeme vopred
stretnutí, na pobožnosť krížovej cesty
srdečné Pán Boh zaplať.
do Konkatedrály sv. Mikuláša v piatok,
Pozývame birmovancov a mládež na
dňa 12.4.2019 o 17.15 hod.

