strana 4

1. Prešovská gotika, o.z., vás pozýva
na koncerty: v spolupráci s MsKS
Michalovce na Veľkonočný koncert v nedeľu 21.4.2019 o 19.00
hod. vo Veľkej sále MsKS v Michalovciach, kde vystúpia Martin
Babjak, Miriam Brandísová, La
Gioia, Campagnoli kvarteto a iní
(cena je 15€ a výťažok bude použitý
na záchranu svätomikulášskeho
organa v Prešove - možnosť zakúpenia si lístkov v sakristii konkatedrály) a v nedeľu 28.4.2019
na Otvárací koncert osláv 250.
výročia Prešovskej kalvárie (1769
- 2019) so sv. omšou o 16.30 hod.
a následným koncertom Miriam
Brandísovej o 17.30 hod.
2. Milí veriaci! Nakoľko za posledné dva roky evidujeme slabú
účasť veriacich na sv. omši na
Veľkonočnú nedeľu v Kostole sv.
Kríža na cintoríne a nakoľko sa
čas tejto sv. omše kryje s časom sv.
omše v konkatedrále o 15.00 hod.
(ste na ňu srdečne pozvaní), preto
táto sv. omša o 15.00 hod. na cintoríne v tomto roku nebude!

Deň
ZELENÝ ŠTVRTOK
Svätá omša Pánovej večere

Exercičný
dom
(jezuiti)
17:00

Infolist

19.00 hod. Divadlo Lyra Cassoviensis s divadelným predstavením
básní barokového autora Sv.
Jána z Kríža: Živý plameň lásky.
Všetkých vás srdečne pozývame.
Vstup zdarma.
2. SMS Možnosť pomôcť pri
záchrane organa jestvuje aj formou
poslania sms na telefónne číslo
(tvar sms správy je: DMS ORGAN
na číslo 877). Oslovte všetkých
priateľov a známych, aj osobne,
aj cez sociálne siete, aby cez sms
zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
poslať sms v uvedenom tvare bude
trvať ešte zhruba polrok.
3. MAGIS, o. z. prosí o potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi na Veľkú
noc. Trvanlivé potraviny môžete
priniesť od 25.3. do 15.4.2019
na Konštantínovu č. 2 (kláštor
Sancta Maria) alebo na Farský
úrad, Hlavná 81, Prešov. Za každý
milodar vyslovujeme vopred
srdečné Pán Boh zaplať.

Sv. Jána
Sv. Jozefa
Bosca
(františkáni)
(saleziáni)
18:00

16:30

VEĽKÝ PIATOK
Obrady Veľkého piatka

15:00

15:00

16:30

VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA (Biela sobota)
Obrady Veľkonočnej vigílie

19:30

20:00

19:30

7:30, 9:00,
11:00

6:00, 8:00,
9:30, 11:00,
19:00

VEĽKONOČNÁNEDEĽA 6:30, 11:00
Slávnostná veľkonočná
(aj veľkon.
sv. omša
pondelok)

1. V utorok 23.4.2019, vystúpi v rámci festivalu Akademický Prešov
v Konkatedrále sv. Mikuláša o

Požehnanie
veľkonočných jedál
BIELA SOBOTA
14:00 hod.
KONKATEDRÁLA
16:00 hod.
14:00 hod. Dúbrava
15:00 hod. Surdok
15:00 hod. Šidlovec
15:30 hod. Cemjata
15:00 hod. Vydumanec
15:00 hod. Veselá - DD
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
6:15 hod.
8:00 hod.

KONKATEDRÁLA
Kalvária

16
2019
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

14. APRÍL 2019

Kvetná nedeľa 2019

Posledná pôstna nedeľa, známa pod
menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa
utrpenia Pána, je prvým dňom
Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa nám
pripomína rozhodnutie židovskej rady
o Ježišovej smrti a kresťania si počas
nej pripomínajú víťazný vstup Ježiša
Krista do Jeruzalema. V tento deň sa
požehnávajú palmové alebo olivové
ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka,
ktoré sa potom spália na popolec, ktorý
bude použitý pri obradoch Popolcovej
stredy ďalšieho roku. Bahniatka si na
požehnanie prinášajú ľudia, tie si potom nosia domov ako požehnaný predmet a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi
ich dávali aj do poľa či do maštale.
Požehnanie zelených ratolestí zaviedla
cirkev ešte v 7. storočí.
Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z
dvoch častí: zo spomienky na Pánov
vstup do Jeruzalema a zo svätej omše
zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa prednášajú pašie - časť
evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo
umučenie - Pašie (lat. passio – utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť
na kríži, ako ho podávajú evanjelisti.

ročník: XIX.

KVETNÁ NEDEĽA - ROK C

Kvetnou nedeľou sa začína Veľký
týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je
Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri
dni už od 4. storočia, z toho je názov
Veľkonočné trojdnie. Ono je vlastne
vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína
sa omšou Večere Pána na Zelený štvrtok
a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele. Veľký týždeň – je slovenské pomenovanie obdobia známeho v liturgii ako Hebdomada Sancta (Svätý
týždeň). Ale sa zastavme pri Kvetnej
nedeli. Je to aj nedeľa víťazstva. Liturgická farba je červená, ako farba nielen mučeníctva, ale aj víťazstva. Ježiš
Kristus slávne vstupuje do Jeruzalema.
Zástupy ho vítajú a volajú Hosana. My
už vieme, že o chvíľu príde bolesť,
utrpenie a smrť. Hosana sa zmení na
Ukrižuj ho! Ľudsky povedané – všetko
spadne ako domček z karát. Všetky
ľudské plány a predstavy sa zrútia.
No v skutočnosti je to víťazstvo nad
smrťou a hriechom. Víťazstvo Ježiša
Krista. Ako kráľ prichádza z vyhratého boja a všetci ho oslavujú, tak aj
Kristus prichádza ako víťaz. Už na
Kvetnú nedeľu Ježiš vystupuje ako ten,
ktorý zvíťazil. Aj my sme pozvaní mať
účasť na živote vo víťazstve. ThDr. Jozef
HESKE, Hnutie Svetlo - Život, Prešov

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
15.4.

Ut
16.4.

Bohoslužby - konkatedrálny chrám
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Mário, Svetlana

Pondelok
Veľkého týždňa

6:15 + Mária, Michal, Mária

vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

7:00 + Mária - 1. výročie
12:00 + Oľga
18:00 + Eugen - 1. výročie
5.45 + Stanislav, Ján

Utorok
Veľkého týždňa

6:15 + Filip

vysluhovanie sviatosti
zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

7:00 + Agnesa - pohrebná
12:00 + Albín, Vojtech, Gzela
18:00 + Mária, Emil
5.45 + Matej

St
17.4.

Streda
Veľkého týždňa

6:15 + Mikuláš
7:00 + Margita - výročná
12:00 + Rudolf
18:00 + František, Alžbeta, Anna, Štefan

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Št
18.4.

Pi
19.4.

9:30 Svätá omša svätenia olejov - Katedrála sv. Alžbety, Košice
18:00 Svätá omša - KONKATEDRÁLA, poklona a Lamentácie
21:00 Spoločné kompletórium

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI
PÁNA
8:00
14:15
15:00
19:30

Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Obrady - KONKATEDRÁLA sv. Mikuláša
Krížová cesta - Kalvária (od jezuitov)

BIELA SOBOTA
So
20.4.

Ne

21.4.

7:30
8:00
14:00
16:00
19:00
19:30

Lamentácie - KONKATEDRÁLA
Ranné chvály a posv. čítanie - KONKATEDRÁLA
Požehnanie jedál - KONKATEDRÁLA
Ukončenie eucharistickej poklony
Obrady Veľkonočnej vigílie KONKATEDRÁLA
K obradom Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

5:45 (+ Margita), 6:30 (+ Jozef, Jolana, Helena), 7:45, 10:00 (+ Pavel), 11:30 (+ Zuzana,
František), 15:00 (ZBP Júlia s rod.), 18:00 (+ Štefan, Terézia);
Cemjata 10:15; Kalvária 8:00 + žehnanie jedál; Surdok 9:00 (ZBP Adam)

Infolist
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 - Veľký týždeň

Kostol svätého Donáta
na Cemjate

2.

ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 hod. Svätá omša Pánovej večere
VEĽKÝ PIATOK

3.

15:00 hod. Obrady Veľkého piatka
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(Biela sobota)

4.

od 10:00 do 15.00 Eucharistická poklona
15:30 hod. Požehnanie jedál
19:30 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:15 hod. Slávnostná veľkonočná svätá
omša

Kostol Sv. kríža na cintoríne
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
15:00 hod. Svätá omša - sprievod
s Eucharistiou - NEBUDE!

V nedele 19.5., 26.5. a 2.6.2019 nebudú
sv. omše o 11.30 z dôvodu 1. sv.
prijímaní. Sviatosť birmovania bude
9.6.2019 o 11.00 hod., v ten deň nebude
sv. omša o 10.00 a 11.30 hod. Ďakujeme
za pochopenie.

6.

Dňa 21.4. a 22.4.2019 o 10.00 hod. sa uskutoční
latinská sv. omša, kde odznejú diela: Joseph
Haydn: Schöpfungmesse in C, Robert Fuhrer:
Haec dies. Srdečne vás pozývame.
Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove
prijíma do 20.4.2019 prihlášky na
osemročné štúdium na gymnáziu.
Podmienky prijímacieho konania sú
zverejnené na www.zsgmik.sk.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Požehnanie jedál + slávnostná
veľkonočná svätá omša

Od 2. veľkonočnej nedele (28.4.) budú
sväté omše na Kalvárii v nedeľu
pravidelne o 16:30 hod.

1.

Milodary:
na
konkatedrálu:
z pohrebu zosnulého Jána 80,
bohuznáma Anna 100€; na organ:
bohuznáma rodina 200, bohuznáma
30, RB pri Konkatedrále 200€.

Dôležitý oznam: farská kancelária bude
18.4. - 22.4.2019 zatvorená. Súrne prípady
a pohreby hláste kňazom pred alebo po
sv. omšiach v sakristii konkatedrály. Pán
Boh zaplať za pochopenie!
Poďakovanie: vyjadrujem poďakovanie
všetkým, ktorí počas pôstu pripravovali
modlitbu krížovej cesty. Pán Boh zaplať!
(p. dekan)
V sobotu 27.4.2019 sa uskutoční
Arcidiecézne stretnutie mládeže
ADSM v Sabinove. Začiatok o 9.30
hod. v sv. omšou vo farskom kostole
mučeníckej smrti sv. Jána krstiteľa s
o. arcibiskupom, záver o 15.00 hod.
Celebruje Mons. Bernard Bober,
košický
arcibiskup-metropolita.
Prihlasovanie skupín mladých z
farnosti a dobrovoľníkov na www.
premladez.sk. Viac informácií na
plagáte, facebooku ACMko alebo
www.premladez.sk.

5.

Kostol Svätého kríža
na Kalvárii
8:00 hod.
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7.

8.

Na veľkonočnú nedeľu 21.4.2019 vás
pozývame na spievané vešpery do
konkatedrály so začiatkom cca 16.00
hod.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

