strana 4

Infolist

najväčší v Bohu. Niet pochýb o tom,
že milosrdenstvo v tomto zjavení
znamená pria-mo jeho pôsobenie
vo stvorenom svete. Milosrdenstvo
je dôležité, pokiaľ je viditeľná jeho
činnosť vo svete.

Katechézy pri sv. omšiach o 7.00 hod.

Boh vo svojej nepochopiteľnej milosti nás nenecháva osamelých. Chce
spojiť všetkých ľudí so sebou a udeliť
šťastie prebývania v jeho prítomnosti. Nehnevá sa na ľudí, nepamätá
si na zlo, ktoré vytrpel. Páči sa mu
odpustenie. Milosrdenstvo víťazí
nad hriechom a ľudskou slabosťou.
Človek tak získa silu, aby vstal a obrátil sa. Vďaka Božiemu milosrdenstvu môže začať znova, každý deň,
neustále.

ČLOVEK JE SCHOPNÝ BOHA

Boh, bohatý na milosrdenstvo,
chce, aby bol človek nielen spasený, ale aby aj prostredníctvom
najvyššej lásky dosiahol úplnú
podobu s Bohom a užíval si ho na
celú večnosť. Preto milosrdný Pán
nám neustále pomáha konať dobro,
neopúšťa človeka, posilňuje ho svojou milosťou a povzbu-dzuje nás k
činom milosrdenstva. Prejavom jeho
milosrdenstva je, že nám stále dáva
a nie je odrádzaný našim egoizmom,
slabosťou a priemernosťou. Človek
sa stáva podstatnou časťou Božieho
milosrdenstva, zúčastňuje sa na ňom
a má na ňom svoj podiel. V láske
medzi veľkým a nepochopiteľným
Bohom a slabým človekom sa začína
istý druh spolupráce. Rukou človeka
Boh zjavuje svoje milosrdenstvo svetu. Čím viac mu človek dôveruje, tým
viac sa spája s Bohom a miluje ho až
do konca, tým efektívnejšie odovzdá
svoje milosrdenstvo iným ľuďom.
Stane sa nástrojom milosrdenstva
v Božích rukách. Vyžaduje to však
veľkú pokoru, pokoru a dôveryhodné otvorenie sa.
(o. Marcin Bajda, RCJ)

17
2020

Pri sv. omšiach v tomto týždni
budeme hovoriť o týchto témach:
pondelok
(prihovorí sa Jozef Dronzek, dekan)
utorok
BOŽIE ZJAVENIE
(prihovorí sa Jakub Farkaš, diakon)
štvrtok
ODOVZDÁVANIE
BOŽIEHO
ZJAVENIA
(prihovorí sa Marcin Bajda, RCJ)
piatok
SVÄTÉ PÍSMO
(prihovorí sa Pavol Knut, RCJ)
sobota
VIERA - ODPOVEĎ ČLOVEKA
BOHU
(prihovorí sa Jozef Heske)
Nedeľný príhovor bude klasický na
tému evanjelia z daného dňa.
Oznam
Spoločenstvo
Ladislava
Hanusa
Vás pozýva na festival Bratislavské Hanusove Dni Online, ktorý
bude 24.–26.4.2020. Tento kultúrnoakademický festival chce ukázať,
že kresťanstvo “nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a
skutočnou realitou.” Máte jedinečnú
príležitosť zúčastniť sa tohto festivalu
z pohodlia vašich domovov úplne zadarmo. Viac informácii o programe
hosťoch nájdete na hanusovedni.sk.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
19. APRÍL 2020

ročník: XX.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

BOH VERNÝ SVOJEJ LÁSKE

Pravda o Božom milosrdenstve je
dobre známa, Biblia naňho poukazuje a odlišuje ho od ostatných
vlastností Boha, keď hovorí: „Všetky
cesty Pánove sú milosrdenstvo a
vernosť.“ (Ž 25,10) a rozširuje ho na
všetky skutky Božie: „Dobrý je Pán
ku každému a milostivý ku všetkým
svojim stvoreniam“ (Ž 145,9).
Predovšetkým atribúty Božieho milosrdenstva pripisuje dielu stvorenia:
„On rozprestrel zem nad vodami,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.“
(Ž 136,6); a dielu vykúpenia: „Oslobodil nás od našich nepriateľov,
lebo jeho milosrdenstvo je večné.“
(Ž 136,24); potom je dielom nášho
posvätenia: „Vo svojom veľkom milosrdenstve nás vzkriesením Ježiša
Krista z mŕtvych znovuzrodil pre
živú nádej“ (1 P 1,3). Tieto pravdy
sa stali predmetom analýzy Otcov
Cirkvi, ktorí vidia v milosrdenstve
hlavný dôvod Božieho konania.
Svätý Augustín hovorí: „Priznávam,
Pane, že si milosrdný vo všetkých
svojich dielach, a preto si povedal
skrze svojho služobníka, ,Dobrý
je Pán ku každému a milostivý ku
všetkým svojim stvoreniam.´ (Ž
145,9).“ Sv. Tomáš definuje Božie milosrdenstvo ako večnú dokonalosť
Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa
vo vzťahu k stvoreniam, prostredníctvom ktorého ich Boh vyvádza

z utrpenia a vypĺňa ich nedostatky.
Božie milosrdenstvo ako Boží vzťah
k ľuďom a všetkému stvoreniu je
večné a má svoje pokračovanie v misii Cirkvi vo svete, ktorému je dané
jeho milosrdenstvo.
Ježiš nám chcel pripomenúť pravdu
o nekonečnom Božom milosrdenstve v 20. storočí skrze sv. sestru
Faustínu. „Ľudstvo nenájde pokoj,
kým sa s dôverou neobráti k môjmu
milosrdenstvu!“ Tieto slová z denníka Sv. Faustíny vysvetľujú zmysel
oddanosti Božieho milosrdenstva,
ktoré Ján Pavol II nazýval „antibiotikami pre choroby moderného sveta“. Ježiš vedel, kedy odhaliť ľudstvu
tajomstvo jeho nekonečného milosrdenstva: v období, ktoré už bolo
a malo byť poznačené nes-miernym
utrpením jednotlivých ľudí a celých
národov. Iba dôverné obrátenie sa na
Božie milosrdenstvo môže pomôcť
prežiť toto utrpenie a nájsť zmysel
života. A toto dôverné obrátenie sa
k Bohu je oddanosťou Božiemu milosrdenstvu.
Ježiš vysvetľoval sv. Faustíne, že
milosrdenstvo a láska sú najväčšie
atribúty Boha. Po prvé, milosrdenstvo spája stvorenie so Stvoriteľom. Po
druhé - pri jeho vykúpení spoznávam najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva vo vtelení Slova a v
jeho vykúpení. Sestra Faustína dospela k záveru, že tento atribút je
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

+ Ján, Barbora

Po
20.4.

+ Ján, Mária, Ladislav, Juraj

Veľkonočný pondelok

+ František - pohrebná
+ Ivana (žena)
+ Dezider, Anna, Ľudmila, Ľubomír, Milan
+ Ján, Alžbeta

Ut
21.4.

ZBP Danka s rod.

Veľkonočný utorok

+ Mária Jenčová - 1. výročie
ZBP Oliver, Dávid, Ján, Helena, Miroslav
+ bohuznáma osoba
+ Peter, Mária
+ Karol, Dorota, Ivan, Terézia

Str
22.4.

Veľkonočná streda

+ Helena, Ján, Stanislav
+ Zuzana, Michal, Adriana, Anna, Štefan,
Štefánia
ZBP Elia (žena)
ZBP Ľudovít - 50 rokov

Št
23.4.

+ kňaz Vojtech

Veľkonočný štvrtok

+ Mária - pohrebná
+ Vincent
ZBP Emília
+ František

Pi
24.4.

+ Bartolomej

Veľkonočný piatok

+ Ivan - pohrebná
+ Štefan, Jozef, Stanislav
+ Jana (žena)

So
25.4.

+ Ladislav

Veľkonočná sobota

ZBP Mária
ZBP Marek s rod.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - N. B. MILOSRDENSTVA
Ne
26.4.

I. Za duše v očistci; II. + Marián; III. ZBP Naďa a Vladimír - 30 rokov
manželstva; IV. + Štefan, Pavlína; V. + Marko, rod. Drabová; VI. ZBP Mária;
VII. ZBP Anna, Jarmila, Bartolomej; VIII. + Anton, Filoména; IX. ZBP
Anton, Mária

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
bude možné navštívíť len po
odvolania nemôžu konať verejne.
telefonickom dohovore. Pohreby,
V Konkatedrále budú kňazi našej
zaopatrenie chorých a iné súrne
farnosti slúžiť sv. omšu súkromne,
záležitosti
hláste
telefonicky
t.j. za zatvorenými dverami kostola,
na čísla: 0905658364 alebo
bez účasti verejnosti – v pondelok až
0915657448.
v sobotu ráno o 7.00 hod. a v nedeľu
o 7.45 hod. – a budú ju obetovať 7. OZ Prešovská gotika sa uchádza
o 2% z daní. Pomôžete našej
na úmysly prijaté na konkrétny
konkatedrále pri obnove organa a
deň, ako boli zverejnené v infoliste.
chóru, empóry.
Sv. omša je spojená aj s modlitbou
ranných chvál. Čas slávenia sv. omše v 8. Vzhľadom na danú situáciu, s
konkatedrále uvádzame preto, aby ste
ktorou je prepojený aj totálny
s nami mohli vytvoriť puto duchovnej
výpadok príjmu z milodarov a
jednoty.
POVZBUDZUJEME
zvončeka, ktorý sa výlučne používa
VÁS
K
SLEDOVANIU
na chod kostola a farnosti, vás
PRIAMYCH PRENOSOV SV.
chceme poprosiť, aby ste prispeli
OMŠÍ Z KONKATEDRÁLY NA
prevodom na náš účet: Pán Boh
STRÁNKE WWW.BODKA.TV.
zaplať za ochotu. ČSOB SK02
7500 0000 0040 0800 8582.VÚB
2. Počas sv. omší v týždni začíname
SK12 0200 0000 0030 8266 5551.
nový cyklus katechéz venovaný
katechizmu katolíckej cirkvi. Rozpis 9. Milodary: Vložené na účet
tém nájdete na zadnej strane infolistu.
ČSOB: bohuznáma Martina 10€,
Otvorte si aj vy doma Katechizmus.
bohuznáma Silvia 10€, bohuznáma
Daniela 100€, bohuznáma Marcela
3. V stredu 22.4.2020 o 7.00 hod.
15€, bohuznámy Stanislav 30€,
slávime sv. omšu s priamym
bohuznámy Patrik 100€, bohuznámy
prenosom do TV LUX. Preto v túto
Martin 10€, bohuznámy Pavol 20€,
stredu sv. omša cez stránku www.
bohuznáma Lucia 60€, bohuznáma
bodka.tv nebude vysielaná. V tento
Silvia 3€, bohuznáma Martina 20€,
deň sa ani nebudeme modliť vo sv.
bohuznáma Mária 20€, bohuznáma
omši ranné chvály a homília bude na
Ľudmila 10€, bohuznámy Adam
evanjelium zo dňa.
10€, bohuznáma Marianna 50€,
4. Konkatedrála bude otvorená na
bohuznáma Mária 10€, bohuznáma
osobnú modlitbu denne v čase 7.45
Alena 50€, bohuznáma Mária 10€,
- 18.00 hod. Budú otvorené hlavné
bohuznáma Anna 30€, bohuznámy
dvere po mrežu.
Stanislav 30€. Na účet VÚB:
bohuznámy Peter 100€, bohuznámy
5. PRVÉ SV. PRIJÍMANIA A
Štefan 100€, bohuznámy Marián
BIRMOVANIE, KTORÉ MALI
20€, bohuznámy Jozef 20€,
BYŤ V MÁJI, SA POSÚVAJÚ
bohuznámy Peter 0,02€.
NA INÝ TERMÍN. Pokiaľ ide o
Krsty 12.4.2020
plánované termíny týchto slávností,
po uvoľnení mimoriadnych opatrení
12.4.2020 - Melánia Ferková
a do 3 dní od otvorení škôl sa budú
Pohreby 15.4.-17.4.2020:
hľadať nové termíny. Pokračovanie vo
15.4.2020 - Ján Vitkovič, Eva
farskej katechéze na 1. sv. prijímanie a
Laubertová
sviatosť birmovania bude po otvorení
16.4.2020 - Ľudovít Červeňak,
škôl. Sledujte prosím našu webovú
Ružena Richnavská
stránku a farský infolist.
17.4.2020 - Irena Lazúrová,
6. Farskú kanceláriiu až do odvolania
Magdaléna Sláviková

