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Zakázaná Veľká noc 2020

Infolist

Prvá Veľká noc bola nečakaná.
Tie dni vybočovali zo zajatých
koľají a zo zaužívaných zvykov
Izraelitov v egyptskom zajatí.
Boh bol so svojím ľudom. A
vyviedol ho zo zajatia a otroctva
v Egypte.

Dnes sú opäť sviatky Veľkej
noci, "koronasviatky Veľkej
noci". Opäť rovnaké a v mnohom iné. Tieto dni vybočujú zo
zaužívaných koľají a zvyklostí.
Kostoly sú zatvorené, spoločné
bohoslužby sa nekonajú. Podstata Veľkej noci sa ale nezmenila.
Boh je stále so svojím ľudom.

Potom nasledovalo nespočetné
množstvo ďalších osláv Veľkej
noci. Prebehli v najrôznejších
dejinných udalostiach, radostiach i pohromách. Sviatky Veľkej
noci boli v mnohom rovnaké
a vždy i nejako iné. Vždy však
prehovárali do tej konkrétnej situácie.Boh bol stále so svojím
ľudom. A viedol ho po svojich
cestách.

A že sú kostoly „zakázané“?
Koľkokrát už v dejinách Veľkej
noci boly spoločné bohoslužby
zakázané a synagógy i kostoly
zatvorené, či zborené! Koľko
ľudí oslavovalo Veľkú noc vo
väzení, v zajateckých alebo
koncentračných táboroch, či
počas prenasledovania! Boh
ale neprestal hovoriť, viesť a
zachraňovat. Ani tu, ani teraz.

Aj Veľká noc pred 2000 rokmi
bola celkom iná a spočiatku hrozná. Všetkým Ježišovým nasledovníkom pripadali ako zánik
a koniec všetkého, v čo dúfali.
Akoby Boh nebol či sklamal. Boh
bol ale s nimi. A nakoniec skrze
Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie
otvoril cestu skrze otroctvo smrti
do naplneného života s Bohom.

Hovorí do našej konkrétnej situácie. Do mojej, do tvojej. Hovorí k tebe. Nasčúvaj mu. Stvoril
ťa k radosti. Záleží mu na tebe.
Miluje ťa. Na dôkaz toho za teba
položil i život.Očakáva ťa s otvorenou náručou. Neboj sa mu
otvoriť svoje srdce.

Po ďalších 2000 rokoch nasledovalo ďalších 2000 osláv Veľkej
noci. Prebehli v najrôznejších
dejinných udalostiach, v radostiach i pohromách. Sviatky Veľkej
noci boli v mnohom rovnaké
a vždy i nejako iné. Vždy však
prehovárali do tej konkrétnej situácie.Boh bol stále so svojím
ľudom. A viedol ho po svojich
cestách k sebe.

„Kristus slávne vstal z mŕtvych,
smrťou smrť premohol
a zosnulým v hroboch život
daroval.“

ALELUJA!

Hojnosť milostí všetkým
členom našej farnosti želajú a
vyprosujú
dekan a kapláni pri
Konkatedrále sv. Mikuláša

16
2020
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
12. APRÍL 2020

ročník: XX.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

LUX MUNDI

Svetlo je hodnotou, ktorá vyjadruje „skryté veci“. Aj viera je niekedy
niečo tajomné. Preto sa často vo
vzťahu k nej používa symbol svetla. Podobne sa svetlo používa na
označenie: života, Boha, šťastia,
poznania – pozitívnych hodnôt.
Bez svetla niet život. Staré orientálne mýty sa preto často vracajú
k téme svetla a opisujú boj medzi
hrdinami svetla s temnotou. Až
porážka temna umožnila stvorenie a vykúpenie sveta. Z mytológie vieme, že tma je miestom
mŕtvych „synov temnoty“ a
svetlo je miestom „synov svetla“.
Azda najkrajšie vyjadrenia vo
vzťahu k svetlu má Nový zákon.
Tu sa už konkrétne svetlo spája s
Božím synom Ježišom Kristom,
Vykupiteľom sveta.
Apoštol a evanjelista sv. Ján hovorí: „On je pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1, 9).
Po týchto slovách vieme ľahko
pochopiť, prečo má svetlo v liturgii taký krásny symbol a význam.
Vieme pochopiť aj význam sviece,
hlavne veľkonočnej („paškál“),
ktorá sa používa pri obrade svetla
vo veľkonočnú vigíliu vzkriesenia
Krista.

Pripomeňme si to. Kostol je pozhasínaný, nesvieti ani jedno svetlo. V
sprievode od ohňa prichádza ako
prvý do kostola kňaz so zažatou
sviecou a trikrát vo tme kostola
spieva. „Kristus svetlo sveta.“
A tak sa to tmy, do negatíva, vnáša
pozitívum. Do smrti sa vnáša
život, vnáša sa svetlo. Kristus je
teda svetlom pre ľudský život.
Svetlom pre nás je jeho učenie, jeho
život, jeho konanie. Kto prijíma
jeho učenia, ten žije v jeho svetle.
Kto verí tomu, čo povedal, prežíva
v svojom živote radosť. Svet dnes
ponúka mnoho tmy. Je to tma
moci, slávy, peňazí, kariéry, bohatstva. Kto žije len tomu, je „synom tmy“. Kto je „synom tmy“,
používa nástroje tmy: zákernosť,
zradu, nenávisť...
Prajem všetkým, aby sme kráčali
vo svetle Kristovom. Vtedy sa v
našom živote „zakorenia“ hodnoty svetla: viera, poznanie pravé
hodnoty…
Krásne prežívanie vzkriesenia,
prežívanie veľkonočného posolstva s presvedčením, že Kristus
a jeho svetlo je zdrojom pravého
šťastia prajem celej našej farnosti.
(pripravil Jozef Dronzek, dekan)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

Za duše v očistci
+ Mária

Po
13.4.

Veľkonočný pondelok

ZBP Mária s rod.
+ Marko
ZBP Anton
+ Filoména, Anton
Za duše v očistci

Ut
14.4.

+ Helena, Jozef

Veľkonočný utorok

+ Viktor, Jozef, Mária
ZBP Mária - 60 rokov
ZBP Terézia - 75 rokov
Za duše v očistci

Str
15.4.

+ Mária

Veľkonočná streda

+ Anna- pohrebná
ZBP Katarína - 80 rokov
+ Pavel
Za duše v očistci

Št
16.4.

+ Gizela

Veľkonočný štvrtok

+ Alžbeta - pohrebná
+ Peter
+ Mária
Za duše v očistci

Pi
17.4.

+ Mikuláš

Veľkonočný piatok

+ Mária - pohrebná
+ Rudolf
ZBP Rudolf s rod.

So
18.4.

Ne
19.4.

Za duše v očistci

Veľkonočná sobota

+ Stanislava - pohrebná
+ Ivan

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - N. B. MILOSRDENSTVA
I. Za duše v očistci; II. + Margita, Andrej; III. + František, Irena, Bernardína,
Andrea; IV. ZBP Dávid, Mária, Martin; V. + Jozef, Ján, Anna, Ján, Anna; VI.
+ bohuznáma osoba; VII. + Anton; VIII. ZBP Mária - 50 rokov

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Dávid Sovák.
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
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1. Sv. omše sa od 10.3.2020 až do
konkatedrále pri obnove organa a
odvolania nemôžu konať verejne.
chóru, empóry.
V Konkatedrále budú kňazi
našej farnosti slúžiť sv. omšu v 6. Vzhľadom na danú situáciu, s
ktorou je prepojený aj totálny
uvedených dňoch súkromne, t.j. za
výpadok príjmu z milodarov
zatvorenými dverami kostola, bez
a zvončeka, ktorý sa výlučne
účasti verejnosti – na Veľkonočný
používa na chod kostola a farnosti,
pondelok o 7.45 hod., v utorok až v
vás chceme poprosiť, aby ste
sobotu ráno o 7.00 hod. a v nedeľu
prispeli prevodom na náš účet:
o 7.45 hod. – a budú ju obetovať
Pán Boh zaplať za ochotu. ČSOB
na úmysly prijaté na konkrétny
SK02 7500 0000 0040 0800 8582.
deň, ako boli zverejnené v infoliste.
VÚB SK12 0200 0000 0030 8266
Čas slávenia sv. omše v konkatedrále
5551.
uvádzame preto, aby ste s nami
mohli vytvoriť puto duchovnej
jednoty.
POVZBUDZUJEME
Veľkonočný pozdrav
VÁS
K
SLEDOVANIU
našich biskupov
PRIAMYCH PRENOSOV SV.
„Naliehavo
potrebujeme
OMŠÍ Z KONKATEDRÁLY NA
zblízka
a
dôverne
STRÁNKE WWW.BODKA.TV.
2. Konkatedrála bude otvorená na
osobnú modlitbu od utorka denne v
čase 7.45 - 18.00 hod. Budú otvorené
hlavné dvere po mrežu.
3. PRVÉ SV. PRIJÍMANIA A
BIRMOVANIE, KTORÉ MALI
BYŤ V MÁJI, SA POSÚVAJÚ
NA INÝ TERMÍN. Pokiaľ ide o
plánované termíny týchto slávností,
po uvoľnení mimoriadnych opatrení
a do 3 dní od otvorení škôl sa budú
hľadať nové termíny. Pokračovanie
vo farskej katechéze na 1. sv.
prijímanie a sviatosť birmovania
bude po otvorení škôl. Sledujte
prosím našu webovú stránku a farský
infolist.
4. Farskú kanceláriiu až do odvolania
bude možné navštívíť len po
telefonickom dohovore. Pohreby,
zaopatrenie chorých a iné súrne
záležitosti hláste telefonicky na čísla:
0905658364 alebo 0915657448.
5. OZ Prešovská gotika sa uchádza
o 2% z daní. Pomôžete našej

spoznať Sväté písmo a
Zmŕtvychvstalého, ktorý
v spoločenstve veriacich
neprestajne rozdáva slovo a
láme chlieb.“

(Sv. Otec František - Aperuit illis)

Požehnané
veľkonočné sviatky
v radosti z Ježišovho
zmŕtvychvstania prajú
a vyprosujú arcibiskup
Mons. Bernard Bober a
pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč.
Krsty 4.5.-5.5.2020
4.5.2020 - Eduard Ugor
5.5.2020 - Filip Karabinoš
Pohreby 6.4.-10.4.2020:
6.4.2020 - Mária Adamkovičová
6.4.2020 - Marta Derfényiová
7.4.2020 - Ivan Mihok
9.4.2020 - Ján Fabian

