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Mať Krista pred očami vždy a stále!
Kristus mení stav sklamania a znechutenia na stav pokoja a radosti.
Nezabúdajme na to.
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici,
nezakolíšem sa.
Preto sa raduje moje srdce
a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

Infolist

Sobáše 18.4.2020
- Jakub Kušnír a Dominika Harkabusová
- Ing. Peter Bindas a Alžbeta Cviková
- Jozef Hudák a Martina Siváková

Pohreby 20.4.2020-24.4.2020

20.4.2020 - František Fecko
20.4.2020 - Gabriela Germušková
20.4.2020 - Ján Kochanský

(o. Jozef Heske, Hnutie Svetlo-Život)

21.4.2020 - Anna Berková

Katechézy pri sv. omšiach o 7.00 h.

22.4.2020 - Dorota Lakatová
22.4.2020 - Helena Bugošová
22.4.2020 - Peter Haragsin

pondelok
VIERA - ODPOVEĎ ČLOVEKA
BOHU
(prihovorí sa Jozef Heske, HSŽ)
utorok
VERÍM V BOHA
(prihovorí sa Martin Šimko, kaplán)
streda
OTEC VŠEMOHÚCI
(prihovorí sa Erik Šoltes, diakon RCJ)
štvrtok
STVORITEĽ NEBA A ZEME
(prihovorí sa Michal Škulka, kaplán)
piatok
ČLOVEK
(prihovorí sa Jozef Dronzek, dekan)
sobota
PRVOTNÝ HRIECH
(prihovorí sa Marcin Bajda, RCJ)
Nedeľný príhovor bude klasický na
tému evanjelia z daného dňa.

18
2020

Krst 18.4.2020

18.4.2020 - Jozef Staško

24.4.2020 - Zlata Peťková
24.4.2020 - Mária Eštočáková

MODLITBA
DUCHOVNÉHO
SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
V situácii, keď pre veriacich nie
je možné fyzicky sa zúčastňovať
prijímania Eucharistie, a k dispozícii
je len sledovanie rozhlasových či
televíznych prenosov bohoslužieb,
povzbudzujeme
k
modlitbe
duchovného svätého prijímania.
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej
Oltárnej sviatosti z lásky ku mne
skutočne prítomný. Klaniam sa Ti
a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k
Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Chcem sa hriechov chrániť. Moja
duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa
teraz sviatostne prijať nemôžem,
príď aspoň duchovne so svojou
milosťou do môjho srdca. Objímam
Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba
odlúčil. Amen.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
26. APRÍL 2020

CESTA DO EMAUZ

Emauzskí učeníci utrápení, znechutení, naplnení strachom a obavami pomaly kráčajú domov z Jeruzalema. Isto mali svoje predstavy
a ľudské plány o živote, ale realita
bola úplne iná. Ich Majstra Ježiša
ukrižovali a pochovali. Všetkému je
koniec. Ich ľudské nádeje a ambície
spľasli. Síce niečo počuli od žien,
ale aj tak tomu neverili. Jednoducho
boli znechutení a ešte k tomu sa
obaja idúc po ceste domov navzájom povzbudzovali k tejto frustrácii.
Táto udalosť je obrazom nášho
života. Aj my sme niekedy znechutení, sklamaní, bez nádeje, tiež
máme svoje plány a ambície a tie
padajú ako domček z karát. Máme
svoje predstavy o živote, lenže realita je úplne iná. Prichádzajú problémy a s nimi znechutenie, frustrácia,
zúfalstvo, sklamanie. Všetky tieto
veci sú prejavom toho, že nevieme
alebo nevládzeme prijať ťažkú realitu. Opäť sa pozrime na emauzských
učeníkov. Ako tak kráčajú cestou,
zrazu Ježiš vstupuje do ich cesty.
Síce ho nepoznajú zo začiatku, ale
aj tak im začne vysvetľovať Písma
a okolnosti súvisiace s jeho smrťou
a zmŕtvychvstaním. Oni Ho nakoniec spoznávajú pri lámaní chleba.
Sú veľmi natešení. Povzbudení v
dobrom. S radosťou idú naspäť

ročník: XX.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

do mesta k ostatným učeníkom. A
ohlasujú im radostnú zvesť, že aj
im sa On zjavil. Ježiš vstupuje aj na
našu životnú cestu. On vstupuje do
tých našich ťažkých situácii, ktoré
prežívame. Vstupuje do stavu nášho
znechutenia, sklamania, zúfalstva.
On je totiž blízko nás - ako sa to spieva v jednej piesni. Je na našej ceste.
Je naším sprievodcom. Možno na
to zabúdame alebo Ho nevidíme,
nepoznáme Ho. Ježiš ale premieňa
stav znechutenia a sklamania na
stav dôvery a pokoja. Premieňa
stav smútku na stav radosti. Tu je
východisko! Dovoliť Ježišovi, aby
vstúpil nielen do nášho života, ale
konkrétne do situácie, ktorú ťažko
prežívame. Do situácie znechutenia.
Do stavu choroby, staroby, samoty.
Keď strácame zamestnanie. Do
stavu neúspechu v štúdiu. Keď ma
druhí nevedia prijať.
Spomeniem príklad zo života jednej rodiny. Najstarší syn odchádza
do zahraničia na prácu. A tam začal
žiť hriešnym životom. Rodina sa
veľmi trápi. Je sklamaná. No túto
situáciu dali do rúk Pána. Dovolili
Kristovi vstúpiť do tejto situácie. Po
čase sa ich syn zoznámil s jedným
kresťanským spoločenstvom, ktoré
ohlasovalo evanjelium na ulici a
zažil duchovné obrátenie.
(pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Infolist

Úmysly sv. omší

Za duše v očistci

Po
27.4.

Pondelok po 3. veľkonočnej
nedeli

ZBP Jozef a Cecília
+ Eva - pohrebná
+ Mária
+ Jaroslav, Ema, Ján
ZBP Peter a Mária

Ut
28.4.

Utorok po 3. veľkonočnej
nedeli

ZBP Janka /žena/
+ Slavomír - pohrebná
ZBP Mária
ZBP Maroš s rod.

Str
29.4.

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

ZBP kňazi farnosti
+ Tekla, Alžbeta, Karol, Vojtech
+ Ján - pohrebná
+ Jozef
+ Július
ZBP Dušan

Št
30.4.

Štvrtok po 3. veľkonočnej
nedeli

+ z rod. Tomášovej a Miklušovej
+ Ružena - pohrebná
+ Terézia
+ Ján
ZBP Branislav a Mária

Pi
1.5.

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

ZBP Martin, Lenka a FIlip
+ František - pohrebná
+ František, Irena, Andrea, Bernardína

So
2.5.

Ne
3.5.

Sv. Atanáza, biskupa a
učiteľa Cirkvi, spomienka
Fatimská sobota

+ Mária, Ján
ZBP Ružencové bratstvo
ZBP Karol, Martina, Karolína, Miroslav s
rod.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
I. Za obrátenie hriešnikov; II. ZBP Juraj; III. ZBP Katarína a Radovan - 20
rokov manželstva; IV. + František, Irena, Bernardína, Andrea; V. ZBP
Anton; VI. + Filoména, Anton; VII. Za duše v očistci; VIII. ZBP Peter s rod

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
budú hľadať nové termíny.
odvolania nemôžu konať verejne.
Pokračovanie vo farskej katechéze
V Konkatedrále budú kňazi našej
na 1. sv. prijímanie a sviatosť
farnosti slúžiť sv. omšu súkromne,
birmovania bude po otvorení škôl.
t.j. za zatvorenými dverami
Sledujte prosím našu webovú
kostola, bez účasti verejnosti –
stránku a farský infolist.
v pondelok až v sobotu ráno o
7.00 hod. a v nedeľu o 7.45 hod. 7. Farskú kanceláriiu až do
odvolania bude možné navštívíť
– a budú ju obetovať na úmysly
len po telefonickom dohovore.
prijaté na konkrétny deň, ako boli
Pohreby, zaopatrenie chorých
zverejnené v infoliste. Sv. omša je
a iné súrne záležitosti hláste
spojená aj s modlitbou ranných chvál.
telefonicky na čísla: 0905658364
Čas slávenia sv. omše v konkatedrále
alebo 0915657448.
uvádzame preto, aby ste s nami
mohli vytvoriť puto duchovnej 8. Vzhľadom na danú situáciu, s
jednoty.
POVZBUDZUJEME
ktorou je prepojený aj totálny
VÁS
K
SLEDOVANIU
výpadok príjmu z milodarov
PRIAMYCH PRENOSOV SV.
a zvončeka, ktorý sa výlučne
OMŠÍ Z KONKATEDRÁLY NA
používa na chod kostola a farnosti,
STRÁNKE WWW.BODKA.TV.
vás chceme poprosiť, aby ste
prispeli prevodom na náš účet:
2. Počas sv. omší v týždni ponúkame
Pán Boh zaplať za ochotu. ČSOB
nový cyklus katechéz venovaný
SK02 7500 0000 0040 0800 8582.
katechizmu katolíckej cirkvi.
VÚB SK12 0200 0000 0030 8266
Rozpis tém nájdete na zadnej strane
5551.
infolistu. Otvorte si aj vy doma
Katechizmus.
9. Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy Peter 50, bohuznámy
3. V sobotu 2.5.2020 po rannej sv.
Peter 50€, bohuznáma Alžbeta
omši vás pozávame sledovať živé
20€, bohuznámy Marek 50€,
vysielanie fatimskej soboty cez
bohuznámy 100€, bohuznáma
stránku www.bodka.tv.
Martina
10€,
bohuznáma
4. V nedeľu 3.5.2020 o 10.00 hod.
Martina 4€, bohuznáma Ľudmila
a 18.30 hod. slávime sv. omše s
50€, bohuznáma Valéria 20€,
priamym prenosom do TV LUX.
bohuznáma
Veronika
30€,
Zároveň slávime sv. omšu aj o 7.45
bohuznáma Jana 20€, bohuznáma
hod. cez stránku www.bodka.tv.
Mária 10€, bohuznáma Katarína
20€, bohuznáma Ema 50€,
5. Konkatedrála bude otvorená na
bohuznámy Marek 30€, bohuznámy
osobnú modlitbu denne v čase 7.45
Marcel 10€, bohuznáma Marcela
- 18.00 hod. Budú otvorené hlavné
10€, bohuznámy Martin 50€,
dvere po mrežu.
bohuznámy Jozef na organ
6. PRVÉ SV. PRIJÍMANIA A
70€,
bohuznáma
Bernardína
BIRMOVANIE, KTORÉ MALI
10€. Na účet VÚB: bohuznáma
BYŤ V MÁJI, SA POSÚVAJÚ
Iveta 5€, bohuznáma Barbara
NA INÝ TERMÍN. Pokiaľ ide o
10€, bohuznáma Beatrica 20€,
plánované termíny týchto slávností,
bohuznáma Danka 15€, bohuznámy
po uvoľnení mimoriadnych opatrení
Ľubomír 22€, bohuznáma Jana
a do 3 dní od otvorení škôl sa

