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V našej konkatedrále máme sochu
Dobrého pastiera. Nachádza sa na
barokovej kazateľnici pod Víťazným
oblúkom. Je pozlátená, pastier má
na hlave veľký klobúk, dlhý pastiersky plášť, palicu v ruke a ovečku na
pleciach. V tejto soche môžeme nájsť
veľa praktickej symboliky.
Prosme Pána, Dobrého pastiera
najskôr, aby každého z nás zobral
na svoje plecia a poniesol nás v čase
kríža a trápenia na svojich pleciach.
Prosme aj za kňazov, aby boli dobrými pastiermi. A modlime sa aj
za všetkých, aby sme počúvali hlas
Dobrého pastiera, veď on nás pozná
po mene.
(o. Jozef Dronzek, dekan)
Z VYHLÁSENIA HOVORCU
KBS
K
PLÁNOVANÉMU
UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ
(Celé vyhlásenie nájdete na tkkbs.sk)
Bohoslužieb sa uvoľňovanie opatrení
má dotknúť v druhej fáze: jej začiatok
je avizovaný na stredu 6.5.2020. O
konkrétnej podobe uvoľňovania v
tejto chvíli prebieha diskusia medzi
odborníkmi. A tí sú v priamom
kontakte s predstaviteľmi cirkví. Hoci
médiá už vopred prinášajú rozličné
vyjadrenia o počtoch, veku, atď.,
treba počkať na výsledok vedeckého
konzília a následné rozhodnutie
vlády. Sporiť sa a špekulovať o tom,
aké bude mať uvoľňovanie podobu, je
málo užitočné.
Jedno však zrejmé je: ešte nepôjde
o úplné zrušenie opatrení. Stále
bude platiť
viacero obmedzení.
Preto zostane pre veriacich v
platnosti aj dišpenz od povinnej
účasti na bohoslužbách. Ten bude
pokračovať až do chvíle, keď zákazy
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zhromažďovania definitívne pominú.
To treba mať na pamäti, nech už sa
predstavia akékoľvek pravidlá.
Musíme nateraz akceptovať to, že
publikovanie konkrétnych detailov
nových opatrení sa očakáva na
začiatku budúceho týždňa, a ich
uvedenie do praxe v stredu 6.5.2020.
Že sa ešte nebude naplno využívať
kapacita chrámov alebo že sa odporučí
aj slávenie v exteriéri, že budú povinné
rúška, odstupy, dezinfekcia, atď...
to sa dá povedať už teraz. Ostatné:
prosím, počkajme.
(Martin Kramara, hovorca KBS)

Katechézy pri sv. omšiach o 7.00 h.
pondelok
ČLOVEK
(prihovorí sa Jozef Dronzek, dekan)
utorok
VERÍM V JEŽIŠA KRISTA
(prihovorí sa Jozef Heske, HSŽ)
Nedeľný príhovor bude klasický na
tému evanjelia z daného dňa.
Krst 25.4.2020

25.4.2020 - Filip Bilišňanský
25.4.2020 - Tomáš Kosturjak

Sobáše 25.4.2020
Daniel Nagy a Ivana Krescanková

Pohreby 27.4.2020-30.4.2020

27.4.2020 - Ing. Slavomír Fedor
27.4.2020 - Žofia Miškufová
27.4.2020 - Ján Knap
27.4.2020 - MUDr. Karol Gurský
28.4.2020 - Veronika Lorincová
29.4.2020 - Martin Pavlík
29.4.2020 - Karol Proner
30.4.2020 - Oľga Pavelová
30.4.2020 - Vlasta Fedorová

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
3. MÁJ 2020

DOBRÝ PASTIER

Štvrtá veľkonočná nedeľa sa nazýva
aj Nedeľou Dobrého pastiera. Preto
sa dnes modlíme za duchovné povolanie či už kňazské diecézne, či
rehoľné. Cirkev totiž potrebuje a
pomáha si kňazmi, ako hovoria v
Poľsku, potrebuje dušpastierov. A v
poslednom čase, kedy sme uzavretí,
si to mnohí ešte viac uvedomujú.
Možno často pozeráte na obrazovku
a vidíte nejakého kňaza, biskupa či
Sv. otca, ako sami, respektíve v malom spoločenstve, len s asistenciou
slávi sv.omšu. Všetko možné nám
vtedy prebehne mysľou. Verte, že
aj nám, keď pozeráme do prázdnej
konkatedrály. Asi niet lepšieho času
ako je tento, aby sme si uvedomili
a pravdivo povedali odpoveď na
otázku: Aký je náš vzťah ku duchovným osobám?
Keď cestujem niekde vlakom alebo
autobusom, či stojím medzi ľuďmi,
ktorí má nepoznajú, veľmi často
nechtiac zachytím, že sa hovorí o
„dušpastieroch.“ V rečiach ľudí sa
objavuje všetko, uznanie, ľútosť, ale
aj odsúdenie, osočovanie, ohováranie. Áno, sme rozliční ako ste aj
vy. Cirkev je svätá, ale v nej sú aj
hriešni laici, kňazi... Neznamená to
však, že keď je jeden člen rodiny
čierno ovcou, tak je zlá celá rodina.
Neznamená to, že sú zlí všetci od

ročník: XX.
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prarodičov až po pravnúčatá, neznamená to, že tam nie je dobro.
Tak ani v Cirkvi, nie všetci sú zlí,
nie všetko je len negatívum. Cirkev
je svätá, lebo má prostriedky ako
ľudí urobiť svätými. Cirkev je svätá,
lebo má v sebe ľudí laikov aj duchovných, ktorí sú svätí už teraz tu na
zemi. Cirkev je svätá aj pre jednu
zvláštnosť. Akú? Zvláštnosť je aj v
tom, že aj ten najhriešnejší kňaz vám
sprostredkuje sviatosti, či platne
rozhreší. Teda podá vám prostriedok k vašej osobnej svätosti. Aj
preto modlíme sa jeden za druhého.
A ešte aj pre niečo iné? Áno aj pre
niečo iné. Prečo sa teda ešte máme
modliť jeden za druhého? Prečo sa
máme modliť za kňazov?
Nie preto, aby bol kňaz pekný, aby
mal dobré vystupovanie, aby bol
super múdry, aby mal súper kázne,
aby bol „zdravý“. Predovšetkým sa
modlime a máme modliť za kňazov,
aj jeden za druhého preto, lebo okolo Božej svätosti je aj realita zla. A
ono špeciálne útočí na kňaza, na
zasväteného, na každého hlboko veriaceho človeka. Na kňaza sú útoky,
lebo slúži svätej Božej Cirkvi, lebo
sprostredkuje sviatosti ako nástroje
pre svätosť, teda nástroje pre dobro.
Aj na laika, lebo môže prijímať tieto
sviatosti vyslúžene kňazom.
(pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

Za duše v očistci

Po
4.5.

Pondelok po 4. veľkonočnej
nedeli

ZBP rod. Miklušová a Capáková
+ Hedviga - 1. výr.
+ Jolana
+ Slavomír
+ Jolana a Františka

Ut
5.5.

Utorok po 4. veľkonočnej
nedeli

+ Jozef, Mária, Gabriela
+ Magdaléna - pohrebná
+ Miroslava
ZBP Spoločenstvo Faustínum
+ Mária, Daniel, Jozef, Imrich

Str
6.5.

Streda po 4. veľkonočnej
nedeli

ZBP Vojtech, Marta s rodinou
+ Ján - pohrebná
+ Mária
+ Jozef, Apolónia, Ján, Jozef, Ján, Valentín
ZBP Michal

Št
7.5.

Štvrtok po 4. veľkonočnej
nedeli

+ Anton, Jozef, Mária, Emília
+ Anna - pohrebná
+ Ján
+ Ján, Anna, Karol, Alexander
+ Margita

Pi
8.5.

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

ZBP Peter - 50 rokov
+ Helena - pohrebná
+ Anton, Marta

So
9.5.

Ne
10.5.

Sobota po 4. veľkonočnej
nedeli

ZBP Mária
+ Karol - pohrebná
+ František, Anna

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
I. + Marek, Mária, Štefan; II. + bohuznáma osoba; III. + Jolana, Štefan; IV.
+ František, Irena, Bernardína, Andrea; V. + Filoména, Anton; VI. ZBP
Daniela a Ján - 30 rokov manželstva

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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1. Sv. omše sa od 10.3.2020 až do
BIRMOVANIE,
KTORÉ
odvolania nemôžu konať verejne.
MALI BYŤ V MÁJI, SA
V Konkatedrále budú kňazi našej
POSÚVAJÚ NA INÝ TERMÍN.
farnosti slúžiť sv. omšu súkromne,
Pokiaľ ide o plánované termíny
t.j. za zatvorenými dverami
týchto slávností, po uvoľnení
kostola, bez účasti verejnosti –
mimoriadnych opatrení a do 3 dní
v pondelok až v sobotu ráno o
od otvorení škôl sa budú hľadať
7.00 hod. a v nedeľu o 7.45 hod.
nové
termíny.
Pokračovanie
– a budú ju obetovať na úmysly
vo farskej katechéze na 1. sv.
prijaté na konkrétny deň, ako boli
prijímanie a sviatosť birmovania
zverejnené v infoliste. Sv. omša je
bude po otvorení škôl. Sledujte
spojená aj s modlitbou ranných chvál.
prosím našu webovú stránku a
Čas slávenia sv. omše v konkatedrále
farský infolist.
uvádzame preto, aby ste s nami mohli
vytvoriť puto duchovnej jednoty. 7. Farskú kanceláriiu až do
odvolania bude možné navštívíť
Povzbudzujeme vás k sledovaniu
len po telefonickom dohovore.
priamych prenosov sv. omší z
Pohreby, zaopatrenie chorých
Konkatedrály na stránke www.
a iné súrne záležitosti hláste
bodka.tv. SLEDUJTE OZNAMY
telefonicky na čísla: 0905658364
POČAS TÝŽDŇA AJ NA NAŠEJ
alebo 0915657448.
WEBOVEJ STRÁNKE, KDE
VÁS BUDEME INFORMOVAŤ 8. Vzhľadom na danú situáciu, s
O
AKTUÁLNOM
STAVE
ktorou je prepojený aj totálny
SLÁVENIA SVÄTÝCH OMŠÍ.
výpadok príjmu z milodarov
a zvončeka, ktorý sa výlučne
2. Počas sv. omší v týždni ponúkame
používa na chod kostola a farnosti,
nový cyklus katechéz venovaný
vás chceme poprosiť, aby ste
Katechizmu katolíckej cirkvi.
prispeli prevodom na náš účet:
Rozpis tém nájdete na zadnej strane
Pán Boh zaplať za ochotu. ČSOB
infolistu. Otvorte si aj vy doma
SK02 7500 0000 0040 0800 8582.
Katechizmus.
VÚB SK12 0200 0000 0030 8266
3. V stredu 6.5.2020 o 7.00 hod.
5551.
slávime sv. omšu s priamym
9. Milodary: Vložené na účet
prenosom do TV LUX.
ČSOB: bohuznáma Katarína 30€,
4. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
bohuznáma Mária 15€, bohuznáma
približne od 7.45 hod. (každý deň
Mária 30€, bohuznámy Tibor
okrem nedele). Prosíme, aby ste
100€, bohuznáma Magdaléna
rešpektovali, že sa spovedá len vonku
5€, bohuznáma Mária 50€,
okolo konkatedrály. Držte si odstup
bohuznámy
Marek
100€,
od ostatných. Spoveď si môžete
bohuznámy
Marek
20€,
dohodnúť aj telefonicky alebo cez
bohuznámy Ivan 10€, bohuznámy
email.
Stanislav 10€, bohuznáma Božena
10€, bohuznámy Anton 10€.
5. Konkatedrála bude otvorená na
Vložené na účet VÚB: bohuznámy
osobnú modlitbu denne v čase 7.45
Daniel 10€, bohuznámy Andrej
- 18.00 hod. Budú otvorené hlavné
5€, bohuznáma Andrea 10€.
dvere po mrežu.
6. PRVÉ

SV.
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