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Krista, ktorý má na rukách a na nohách stopy po ukrižovaní. Z prebodnutého, na obraze neviditeľného Srdca,
vychádzajú dva lúče: červený a svetlý.
Keď sa Sestra Faustína opýtala Pána
Ježiša opýtala na význam obrazu, Pán
Ježiš jej to vysvetlil takto: „Svetlý lúč
znamená vodu, ktorá ospravedlňuje
duše, červený lúč znamená krv, ktorá
je životom duší... Tieto dva lúče vyšli z
hlbky môjho milosrdenstva vtedy, ked'
moje zomierajúce srdce bolo na kríži
kopijou prerazené" (Den. 299). Inak
povedané, tieto lúče označujú sviatosti
i svätú Cirkev, zrodenú z prebodnutého
Kristovho boku, i dary Ducha Svätého,
ktorých biblickým symbolom je voda.
„Dávam ľudom nádobu," - povedal Pán
Ježiš Sestre Faustíne - „s ktorou majú
prichádzať k prameňu milosrdenstva
po milosti. Tou nádobou je tento obraz
s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti" (Den.
327). „Cez ten obraz budem udeľovať
súbor historických hudobných nástrojov Musica da chiesa a Miriam Brandisová. Miesto: Evanjelický chrám
sv. Trojice, Prešov. Dátum a čas:
4.5.2019 o 18.30 hod.
13. Rímskokatolícka
farnosť
sv.
Mikuláša v Prešove hľadá do
chránenej dielne na pracovnú pozíciu
upratovačka na polovičný pracovný
úväzok dve osoby na čiastočnom
invalidnom dôchodku. Informácie
na tel. č. 0918350484 alebo osobne
na ekonomickom oddelení farského
úradu.
14. Košická arcidiecéza pri príležitosti jubilejného roka 400. výročia mučeníckej
smrti Troch košických mučeníkov sv.
Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca
SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ zorganizovala projekt zameraný na forenznú rekonštrukciu skutočných tvárí
mučeníkov, ktorú vykonal uznávaný
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dušiam veľa milostí, preto nech má k
nemu prístup každá duša" (Den. 570).
O postoji dôvery hovoria slová pod
obrazom: Ježišu, dôverujem v Ti. „Obraz má pripomínať požiadavky môjho
milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna“ (Den. 742).
Uctievanie tohto obrazu je založené
na dôverujúcej modlitbe, spojenej so
skutkami milosrdenstva. K takto chápanému uctievaniu obrazu dáva Pán
Ježiš nasledujúce prisľúbenia: milosť
spásy, veľké pokroky v kresťanskej
dokonalosti, milosť šťastnej smrti,
aj všetky iné milosti a časné dobrá, o
ktoré ho budú milosrdní ľudia s dôverou prosiť. „Sľubujem, že duša, ktorá
bude tento obraz uctievať, nezahynie.
Sľubujem jej tiež víťazstvo nad
nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v
hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť
ako svoju slávu" (Den. 48).
(Den. je Denníček sv. sestry Faustíny.)
brazílsky špecialista v tejto oblasti Cicero Moraes spolupracujúci so Svätou
stolicou. Spolu s odborníkmi z Českej
republiky a Slovenska z Univerzity
Komenského a Slovenskej akadémie
vied, tiež vďaka spolupráci so slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej
a Ostrihomskou arcidiecézou, bude
verejnosti predstavený výsledok vedeckej práce – skutočná podoba
všetkých troch košických mučeníkov.
Uskutoční sa v utorok 30. apríla 2019 o
11.00 hod. v Košiciach v Aule svätých
Košických mučeníkov na Hlavnej ul.
89. Na túto jedinečnú udalosť pozývame odbornú i laickú verejnosť.
15. Prosíme, aby ste modlitbami sprevádzali pripravované akcie Dňa
Božieho milosrdenstva v stredu
15.5.2019 a následného privítania
relikvií sv. košických mučeníkov vo
štvrtok 16.5.2019 v konkatedrále.
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
28. APRÍL 2019

Milosrdenstvo Božie.

Svätý Otec Ján Pavol II. počas
návštevy Sanktuária v KrakoveLagievnikách povedal veľmi významné slová: „Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo - tú
láskavú lásku, spolucítiacu, pozdvihujúcu človeka ponad jeho slabosť k
nekonečným výšinám svätosti Boha.”
Pán Boh dokonale pozná situáciu
dnešného človeka, a preto mu ponúka
dar posolstva o Božom Milosrdenstve, ktoré odovzdal prostredníctvom
svätej Sestry Faustíny z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.
Jedného dňa jej povedal: „V Starom
zákone som posielal k svojmu ľudu
prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím
milosrdenstvom” (Den. 1588).
Dôsledná teologická analýza zápiskov sv. Sestry Faustíny, zvlášť jej
Denníčka, nás vedie k záveru, že jej
poslanie, chápané ako apoštolská misia, zahŕňa tri zásadné úlohy:
- Pripomenúť, priblížiť a hlásať svetu
pravdu viery o milosrdnej láske Boha
ku každému človeku.
- Vyprosovať Božie milosrdenstvo
pre svet, okrem iného praktizovaním
nových foriem úcty k Božiemu Milosrdenstvu, ktorými sú: obraz s nápisom Ježišu dôverujem Ti, Sviatok
Božieho Milosrdenstva, Korunka
k Božiemu Milosrdenstvu a praktizovanie modlitby vo chvíli, v ktorej
Pán Ježiš umiera na kríži (15.00),

ročník: XIX.
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nazývanej Hodinou Milosrdenstva.
- Inšpirovať apoštolské hnutie Božieho
Milosrdenstva, ktoré sa podujíma na
vyššie spomenuté úlohy, snaží sa o
kresťanskú dokonalosť cestou dôvery
v Boha a milosrdenstva voči blížnym,
ktorú nám ukázala sv. Sestra Faustína.
Udivujúca je súbežnosť myšlienok
zahrnutých v poslaní sv. Sestry
Faustíny a v encyklike Jána Pavla II.
Dives in misericordia. Tie isté úlohy,
ktoré odovzdal Pán Ježiš prostredníctvom svojej „ sekretárky”, postavil pred celou Cirkvou i Ján Pavol
II. Hovorí, že patria k jej zásadným
záväzkom a potvrdzujú autentickosť
jej apoštolského poslania. Tak sa teda
poslanie Sestry Faustíny hlboko zapisuje do života Cirkvi na každej a
zvlášť na súčasnej etape jej dejín.
Nové formy úcty k Božiemu Milosrdenstvu:
- Obraz Božieho Milosrdenstva
- Sviatok Božieho Milosrdenstva
- Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
- Hodina Milosrdenstva
OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Jeho vznik je spojený s videním, ktoré
mala Sestra Faustína v Plocku 22.
februára 1931, počas ktorého Kristus
vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti.
Obraz znázorňuje zmŕtvychvstalého
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Rudolf

Po.
29. 4.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a
učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)

6:15 + Tibor, Mária, Anna
7:00 + Jozef - pohrebná
12:00 + Jozef, Andrej, Mária, Peter
18:00 ZBP Jozef - poďakovanie za 40 r. života
5:45 + Pavol, Ján, Helena

Ut.
30. 4.

6:15 ZBP pre manželov Ondreja a Annu

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

7:00

+ Anton - pohrebná

12:00 + Margita, Ladislav, Ján, Johana
18:00 + František
5:45 ZBP Rudolf

Str.
1. 5.

6:15 + Mária, Jozef

Sv. Jozefa, robotníka

7:00

(ľubovoľná spomienka)

+ Alžbeta, Jakub

12:00 štátny sviatok - sv. omša nie je!
18:00 ZBP Miroslav, Mária, Zoey, Demi

Št.
2. 5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
Cirkvi
(spomienka)
Adorácia po večernej sv. omši.

5:45 ZBP Mária
6:15 ZBP pre Máriu - 58 r. života
7:00 + Anton
12:00 ZBP Jaroslav s rodinou
18:00 ZBP Karol, Karolínka, Martina
5:45 ZBP Mária s rodinou

Pia.
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok) Prvý piatok mesiaca
Cemjata 17:00

6:15 + Štefan
7:00 + Jana
12:00 + Ján, Gizela, Agáta, Jozef
18:00 ZBP Miroslava (ž) - 40 r. života

So.
4. 5.

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
Fatimská sobota

5:45 + Alojz
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 + Lýdia, Jozef

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Ne.
5. 5..
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5.45 (+ František, Magdaléna a rodičia), 6.30 (ZBP a poďakovanie za 70 r. života
- Jozef), 7.45, 10.00 (+ Filoména), 11.30 (+ Anton Straka), 15.00 (+ Anna, Jana),
18.00 (+ Andrej, Alžbeta, Imrich, Helena, Róbert); Cemjata 10.15; Kalvária 16.30;
Surdok 9.00 (+ Margita Kováčová)

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

1. Milodary: zbierka na Boží hrob:
farský kostol 1415,59 €, jezuiti
802,27 €. Na konkatedrálu: z
pohrebu Márie Juščákovej 100 €,
bohuznáma 100 €, z pohrebu Evy
Benkovej 100 €.
2. Od 2. veľkonočnej nedele
(28.4.2019) budú na Kalvárii sv.
omše o 16.30 hod.
3. Tento týždeň je prvopiatkový večer spovedáme od 17.30 hod. Ku
chorým domov pôjdeme v piatok
od 8.00 hod. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
Sv. omša na Cemjate bude na prvý
piatok o 17.00 hod. Sobotu slávime
ako fatimskú.
4. Od 4. 5.2019 sa začínajú diecézne
fatimské soboty v diecéznom
sanktuáriu v Obišovciach. Pre náš
dekanát je určený termín 6.7.2019
v spolupráci s dekanátmi Prešov II
a Prešov - Solivar.
5. 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. V
TEN DEŇ NEBUDE SV. OMŠA o
10.00 a 11.30 HOD. Ďakujeme za
pochopenie.
6. V pondelok 29.4.2019 o 15.00
hod. bude stretnutie členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Mária.
7. Od 1. mája sa budeme modliť
májovú pobožnosť (loretánske
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litánie) o 17.55 hod. Vždy začíname
s kňazom (alebo diakonom).
8. Dňa 1. a 8. mája nebude sv. omša o
12.00 hod. a taktiež bude zatvorená
kancelária z dôvodu štátneho
sviatku. Pohreby a iné súrne
záležitosti hláste kňazovi v daný
deň po sv. omši v konkatedrále.
9. 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.
10. Veriaci z časti Surdok, kde sa
začali pravidelné nedeľné sv. omše,
si môžu zapisovať svoje úmysly
buď vo farskej kancelárii, alebo
osobne u celebrujúceho kňaza.
Berieme úmysly aj na sv. omše v
nedele na Kalvárii o 16.30 hod.
11. Na návrh pána dekana členovia
združenia Faustinum sa modlia
každý piatok o 11.45 hod. pred
poludňajšou sv. omšou Korunku
Božieho milosrdenstva.
12. Prešovská gotika, o.z., vás pozýva 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. Ďalej pozýva svojich
členov, priaznivcov a milovníkov
dobrej hudby na "Koncert starobylej hudby". Účinkujú: Český

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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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

