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Kázeň jubilantom - Mons. Bernard to ste nám toľkokrát prízvukovali nevyhnutnú jednotu medzi nami biskupmi, a hlavne
Bober (pokračovanie)
Otec kardinál, Vám sme vďační a to nielen
za nesmiernu pomoc pri obnove života Cirkvi na Slovensku. Vidíme vo Vás apoštola,
ktorý evanjelizoval národy celého sveta. Vy
ste nás naučili, že máme prejavovať solidaritu s celou Kristovou Cirkvou na celom
svete. Ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov ste nám otvárali srdce pre
misie a svedomie pre zodpovednosť za
univerzalitu Katolíckej cirkvi na každom
kontinente. Lebo, naozaj, diecéza, ktorá by
svoj pohľad uprela iba na veže svojej katedrály, stratila by svoju katolicitu. Točila
by sa iba okolo seba. Jej život by bol čisto
provinčnou záležitosťou a vytratila by sa z
nej familiárnosť celej Kristovej rodiny. Pre-

jednotu so Svätým Otcom! Ďakujeme za to,
že Vás máme, že Vám Boh dal slovenské
srdce a oči otvorené pre celý svet.
Milí naši jubilanti, boli ste do rovnakého
jarma zapriahnutí, aby ste ťahali brázdy
na Božej roli. Dostali ste veľa talentov,
milostí, ale aj rán, no toto jarmo ste nezhodili zo seba. Veď naozaj platí, že keď Boh
naloží na človeka nejakú záťaž, pomáha ju
aj niesť. Preto je jeho jarmo príjemné a jeho
bremeno ľahké. Otec kardinál, otec arcibiskup, Boh vám obidvom pomáhal, sprevádzal vás a niesol vo svojom náručí celé
tie roky. Požehnal vás vysokým vekom,
dobrým zdravím, skúsenosťami, životnou
múdrosťou, a stále živou pamäťou – jasnou
mysľou. (pokračovanie nabudúce)

Arcidiecézne stretnutie mládeže
ADSM 2019

Veľkonočná báseň

Pozývame Vás na ADSM, ktoré sa
uskutoční v sobotu 27.4.2019
v Sabinove.
Program:
09.30 Sv. omša vo farskom kostole
mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
11.15 Workshopy na CZŠ sv. Jána
Krstiteľa, Sabinov
13.30 program v mestskej športovej hale,
Sabinov
Prihlasovanie skupín mladých z
farnosti a dobrovoľníkov na www.
premladez.sk. Viac informácií na
plagáte, facebooku ACMko alebo
www.premladez.sk. Výška vstupného
je 3 €.

Ján Sarossy - Vyznanie

Som hriešny,Pane,
no skláňam sa pred Bohom Všemohúcim
a vrúcnou modlitbou a prosbou,
ak je to Tvoja vôľa,odpusť mi moje hriechy
a daruj mi lásku,ktorá ma urobí
šťastným ...
Ty mi dávaš všetko,čo potrebujem,
a ja som ti za to povďačný.
V poníženosti predkladám svoju dušu,
ktorá od malička ti patrí
a verím,že raz budem prebývať
v Božom kráľovstve - Ježišu Kriste ...

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
21. APRÍL 2019

ročník: XIX.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Vzkriesenie ako zmysel

My kresťania veľmi dobre poznáme
slovo evenjelium. Vieme, že toto slovo znamená radostnú zvesť, avšak
pôvodne znamenalo zvesť o záchrane.
Vstúpilo do povedomia už za čias
maratónskeho bežca, ktorý dobehol do
Atén so správou, doslova s evanjeliom,
že aténske vojsko vyhralo v boji proti
oveľa väčšiemu vojsku z Perzie a Atény
sú zachránené. Bolo to 5.storočí pred
Kristom. To bolo evanjelium.
V kresťanstve sa evanjelium posunulo
do roviny, že sme spasení, zachránení.
Ježiš svojou smrťou, ale hlavne svojim
zmŕtvychvstaním, zachránil človeka.
Čo to znamená? Že naše životy majú
zmysel v každom okamihu a ten zmysel sa nikdy nestratí. Nestratí sa ani v
prípade našej smrti, lebo smrťou život
nekončí. Je nám jasne povedané, že
neexistuje večný zánik ani ničota, ako
si mnohí myslia, či ako učí učenie o
nirváne (nirvána doslova znamená
zhasnutá svieca mojej existencie a po
reinkarnácii rozplynutie mojej existencie, jej zánik v Atmanovi). Je nám povedané, že toto posolstvo samého Krista
stačí prijať a podľa neho aj žiť.
Myslím, že máme mnohí vedomosť o

tom, že väčšina náboženstiev- všetky
pohanské, do určitej miery aj židovské,
sa snažili nejakým spôsobom uzmieriť
si božstvo. Ježiš túto paradigmu úplne
otočil, lebo on sa obetoval, aby sme
skrze neho boli zmierení my s Otcom.
Už netreba krvavé obety ani zabíjanie
zvierat a v žiadnom prípade obety
ľudské, ako to poznáme z mnohých pohanských náboženstiev. Ježiš to zrušil.
To je podstata Ježišovho života, smrti
a zmŕtvychvstania. Preto je evanjelium
pevne prepojené so spásou, ale aj s
naším životom. Spása je tu pre každého,
ponúka sa.
Ak to prijímeme, potom máme v sebe
rozmer praktického života, ktorý nás
uisťuje, že keď ideme večer spať, tak
sa môžeme tešiť na ráno, lebo náš život
má zmysel. Keď niečo robíme, aj keď
sa nám to zdá úplne malicherné, nepotrebné, rozmer spásy evanjelia tomu
dáva večný zmysel.
Dnes k nám nepribehol maratónsky
bežec, ale sám Boží Syn. A on sám nám
doniesol nové evanjelium, ktoré hovorí:
Priniesol som vám spásu, toto je deň
Krista Pána, radujme sa Aleluja.
Krásne a požehnané sviatky všetkým.
Jozef Dronzek, dekan

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

5:45 (ZBP, dar pokoja a lásky - kňaz Andrej), 6:30 († Vladimír, Johana, František,
Ján, František, Božena), 7:45 (ZBP Daniel a Zlatica - obaja 50 r. života),
10:00 († Alžbeta), 11:30 (ZBP Dávid, Mária, Martin), 15:00 († Anton Straka)
18:00 († Mária, Štefan, Marek)

Utorok vo Veľkonočnej
oktáve

Cemjata: 10:15
5:45 ZBP, za dar milosti a milosrdenstva k
službe - kňaz Andrej

Cemjata 17:00

6:15 ZBP Veronika
7:00 † Juraj
12:00 ZBP Adriána, Kamil - 25 r. spol.
života
18:00 † Mária
5:45 † Jozef, Mária

Str
24.4.

Streda vo Veľkonočnej
oktáve

6:15 † Alžbeta, Jozef
7:00 † Mikuláš - pohrebná
12:00 † Anna, Ján, Mária, Július
18:00 † Ctibor

Št
25.4.

Štvrtok vo Veľkonočnej
oktáve
Adorácia po večernej sv. omši.

5:45 za uzdravenie rodových koreňov
rod. Hvizdošovej
6:15 ZBP Marek s rod.
7:00 † Peter - výročná
12:00 † Helena
18:00 ZBP Jana s rod.

Pi
26.4.

Piatok vo Veľkonočnej
oktáve

5:45 ZBP Agáta, Silver
6:15 † Tekla, Alžbeta, Karol, Vojtech
7:00 † Jozef - 1. výročie
12:00 † Ján, Dušan, Peter
18:00 ZBP v ťažkej chorobe pre Máriu

So
27.4.

Ne
28.4.

Sobota vo Veľkonočnej
oktáve

5:45 † Vojtech - kňaz
6.15 † Mária - pohrebná
18:00 † Stanislav - 20. výročie

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ALEBO NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

5:45 († Filoména), 6:30 († Marián), 7:45, 10:00 († Štefan, Paulína), 11:30 († Jana),
15:00 († Alexander - výročná), 18:00 (ZBP Dávid, Mária, Martin)
Kalvária: 16:30 (ZBP Peter - poďakovanie za 50 r. života a jeho rodinu),
Cemjata 10:15; Surdok 9:00 (ZBP Jozef, Mária - 50 výr. sobáša)

Infolist

Oznamy

1. Milodary: Na kostol: bohuznámy
10, Mária Kundráčiková 500, Helena
Panisová 50€. Na opravu organa
konkatedrály: bohuznámy Ján
100, bohuznámy Štefan 100, Marta
Kazimírová 20€.
2. Od
2.
veľkonočnej
nedele
(28.4.2019) budú na Kalvárii sv.
omše o 16.30 hod.
3. MAGIS o.z. ďakuje za potravinovú
pomoc pre rodiny v núdzi k
Veľkej noci. Trvanlivé potraviny sa
adresne rozdelili. Za každý milodar
vyslovujeme srdečné Pán Boh
zaplať!
4. V NEDELE 19. 5., 26. 5. A 2. 6.2019
KVÔLI SLÁVNOSTI PRVÉHO
SV.
PRIJÍMANIA NEBUDÚ
SV. OMŠE O 11.30. SVIATOSŤ
BIRMOVANIA BUDE 9. 6. 2019
O 11.00 HOD.
5. V pondelok 29.4.2019 o 15.00
hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Mária.
6. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom vás pozýva na pravidelné
mesačné stretnutie ktoré sa uskutoční
v utorok 23.4.2019 o 17.00 hod.
v Katolíckom kruhu, Jarkova 77
v Prešove. Stretnutie povedie:
Mgr. Jozef Eliáš, kaplán farnosti
Najsvätejšej Trojice, Prešov - Solivar.
7. 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.
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8. 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!
9. 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!
10. V utorok 23.4.2019, vystúpi v rámci festivalu Akademický Prešov v
Konkatedrále sv. Mikuláša o 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.
11. 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 a iní (cena je
15€ a výťažok bude použitý na záchranu svätomikulášskeho organu
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.

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

