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Infolist

„Odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
Tieto slová vyjadrujú zmysel a cieľ
Ježišovho utrpenia, ktorým je zmierenie sveta s Bohom. Hriech je vždy
len slepou uličkou. Svojou obetou a
odpustením nás z nej Kristus vyvádza.
Pri každej Krížovej ceste sa modlíme:
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme
ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Rozumieme tomu, čo to znamená? Čo
to znamená, že Kristus vykúpil svet?
To, že on kúpil celé stvorenie pre seba.
Ak chceme pochopiť osud tohto sveta, musíme pochopiť jeho Vlastníka:
narodenie – smrť – zmŕtvychvstanie.
Pripravil dekan.
Pokračovanie v ďalšom čísle infolistu.

OZNAMY
1. Podľa COVID automatu od
pondelka 19.4.2021 budú povolené
verejné bohoslužby. Podmienkou
účasti na bohoslužbách bude
negatívny test, pričom v chráme
môže byť 1 osoba na 15 metrov
štvorcových. Vstup a pobyt v
kostole len s respirátorom; pri
vchode do kostola aplikovať
dezinfekciu na ruky; zakazuje
sa podávanie rúk; sv. prijímanie
sa dáva len na ruku.
2. V Konkatedrále budú od
19.4.2021 sv. omše slávené takto
– v pondelok až v piatok o 5.45,
6.15, 7.00, 10.00, 12.00 a 18.00
hod., v sobotu 6.15, 7.00 a 18.00
hod. a v nedeľu o 5.45, 6.30, 7.45,
10.00, 11.30, 13.30, 15.00 a 18.00
hod. V nedeľu aj na Surdoku o
9.00, na Cemjate o 10.15 a na
Kalvárii o 16.30 hod.
3. Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od 6.15 hod. do 7.00 hod. (každý
deň okrem nedele) a večer od
17.30 hod. do 18.00 hod.
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4. Farskú kancelária je možné
navštívíť už v riadnych úradných
hodinách. Pred vstupom si
dezinfikujte ruky pripraveným
v predsieni kancelárie.
5. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu (nad životom cez úvahy,
meditácie či eseje). Nech sa
páči, máme ju v kancelárii fary.
Rovnako si môžete zakúpiť aj
knihu Kňaz Jozef Štofej - svedok,
viery, nádeje a lásky.
6. V piatky o 18.00 hod. budú
slávené mládežnícke sv. omše s
katechézami pre birmovancov.
Slávnosť prvých sv. prijímaní
bude takto:
A. 9.5.2021 o 9.00 hod. (ZŠ Kúpeľná
- triedy 3.A, 3.B, 3.C)
B. 9.5.2021 o 11.00 hod. (ZŠ Kúpeľná
- 3.D a ZŠ ČSA - 3.C, 3.D)
C. 16.5.2021 o 9.00 hod. (ZŠ ČSA
- 3.A, 3.B a ostatné školy - SŠ
T. Ševčenka, ZŠ Šmeralova, ZŠ
M. Nešpora, ZŠ P.P. Gojdiča,
ZŠ Sládkovičova, ZŠ Májové
námestie)
D. 16.5.2021 o 11.00 hod. (Katolícka
spojená škola sv. Mikuláša).
Nedeľné
detské
sv.
omše
pokračujú v obmedzenom režime
takto:
A. 25.4.2021 o 11.30 hod. prvoprijímajúce deti s rodičmi,
ktorí
majú
sv.
prijímanie
naplánované v nedeľu 9.5.2021.
B. 2.5.2021 o 11.30 hod.
prvoprijímajúce deti s rodičmi,
ktorí
majú
sv.
prijímanie
naplánované v nedeľu 16.5.2021.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
18. APRÍL 2021
SEDEM

POSLEDNÝCH
NA KRÍŽI

ročník: XXI.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA V ROKU B

SLOV

Počas pôstnych nedieľ sme si pre vás
pripravili príhovory, pôstne zamyslenia nad poslednými slovami Krista,
ktoré odzneli z jeho ústa na kríži.
Úcta k posledným siedmym Ježišovým
slovám na kríži, siaha do dvanásteho
storočia. K týmto slovám napísal komentár sv. Bonaventúra. Neskôr boli
spojené s rozjímaním o siedmych
ranách Krista, a boli chápané ako
liek na sedem smrteľných hriechov.
Vyvrcholením drámy kríža sú slová
na kríži. Naše slová, ktorými chceme
uvažovať nad Kristovými slovami,
môžu byť neprimerané a len letmo sa
dotýkať tajomstva, ale nie sú prázdne.
Tých sedem slov nás vyzýva, aby sme
verili, že na slovách záleží. Prijmite
tieto moje slová o slovách Krista, ako
moju službu pre každého z vás.
My dnes chceme viac uvažovať nad
prvými slovami, ktoré Ježiš povedal.
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Odpustenie
predchádza
rany,
ukrižovanie i smrť. Odpustenie je vždy
prvé. Pred tým než zhrešíme, je nám
odpustené. Nemusíme si to zaslúžiť,
nemusíme
sa
ospravedlňovať.
Odpustenie je tu, čaká na nás. Boh
berie vážne to, čo robíme a nezabúda
na to, že sme ukrižovali jeho Syna.
No tento kríž sa skrze odpustenie stal
stromom života. Boh nás pozýva k

tomu, aby sme jedli z tohto stromu.
Vďaka odpusteniu, ktoré nám dáva,
sme schopní si pripomínať utrpenie
a bolesť (počas Veľkej noci), ktoré
sme mu spôsobili. Ak sa otvoríme
odpusteniu, ktoré nám ponúka, tak nás
premení. Naozaj, naše hriechy skrze
odpustenie sa môžu stať našou cestou
k Bohu. Žiadna z chýb nie je slepou
uličkou.
Hriech Adama a Evy sa označuje ako
„šťastná vina“, pretože viedla ku Kristovmu príchodu.
Keď hrešíme, dopúšťame sa skutkov, ktoré sú samé o sebe neplodné a
absurdné a podrývajú zmysel nášho
života. Boh ich však prijíma. Jeho
odpustenie pretvára náš život na zmysluplný príbeh, ktorý ústi do šťastia.
„Odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
Aj my potrebujeme túto Ježišovu
modlitbu, lebo ani my si často neuvedomujeme, čo robíme, koľko zla a
bolesti spôsobujeme druhým. Nespravodlivo súdime, pribíjame na kríž, posmievame sa, pohoršujeme... Zahrňme
týchto, nami zranených a často pre
nás anonymných ľudí, do našej modlitby. My o nich nevieme, ale Boh o
ich bolesti a našej neprávosti vie. Nech
im Pán udelí svoje požehnanie aspoň v
takej miere, v akej sme im my spôsobili utrpenie.
(Pokračovanie na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
19.4.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 3. veľkonočnej
nedeli

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

7:00 ZBP Jana
10:00 + František a Lucia

7:00 + Anton
10:00 + Juraj, Anna, Ľudovít
12:00 + Alžbeta, Ján
18:00 ZBP rod. Mihoková, Marciňáková,
Kľučárová, Kašprišinová, Radačovská
5:45 + Ervín, Imrich, Július
6:15
7:00
10:00 Za duše v očistci
12:00 + Margita
18:00 ZBP CZŠ sv. Michala
5:45 Za duše v očistci
6:15

Št
22.4.

Štvrtok po 3. veľkonočnej
nedeli

7:00 + rod. Gumanová
10:00 + rod. Mihoková, Marciňáková,
Klučárová, Kašpirišinová, Radačovská
12:00 ZBP František a Božena s rod.
18:00 + Jozef, Mária, Jozef, Mária, Ján
5:45 Za duše v očistci

Pi
23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa a
mučeníka
spomienka

6:15
7:00 + Ida - pohrebná
10:00 ZBP a obrátenie bohuznáme osoby
12:00 ZBP novomanželia Janka a Alex
18:00 ZBP Magdaléna - 70 rokov

So
24.4.

Sv. Juraja, mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Karol - 1. výročie

5.45 (ZBP Marek), 6.30 (ZBP Marek s rod.), 7.45, 10.00 (+ Alžbeta), 11.30
(Za duše v očistci), 13.30 (ZBP Tibor, Emília - 45 rokov manželstva), 15.00
(ZBP Jozef - 60 rokov), 18.00 (+ Ján, Anna, Stanislav), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (ZBP František).

Pondelok po 4. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Eva - pohrebná
10:00 + Oľga
12:00 + Jozef, Mária
18:00 ZBP rod. Kráľová
5:45 Za duše v očistci
6:15

Ut
27.4.

Utorok po 4. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Justína - pohrebná
10:00 ZBP Emília s rod.
12:00 ZBP Tibor - 70 rokov
18:00 + Oľga - 1. výročie
5:45 Za duše v očistci
6:15

Str
28.4.

Streda po 4. veľkonočnej
nedeli

7:00
10:00 + Marián
12:00 ZBP rod. Gazdová, Holovičová
18:00 + Anna
5:45 Za duše v očistci

Št
29.4.

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

6:15
7:00 + Jozef
10:00 + Dana, Štefan
12:00 + Ferdinand, Helena
18:00 ZBP rod. Kašprišinová, Mihoková,
Radačovská
5:45 Za duše v očistci
6:15

Pi
30.4.

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

7:00 + Ľubomír - 1. výročie
10:00 + Ján, Veronika
12:00 + František, Margita
18:00 + Anton, Mária, Emília

So
1.5.

18:00 + Juraj, Anna

ŠTRVTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Ne
25.4.

Po
26.4.
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Úmysly sv. omší

6:15

6:15

Sv. Anzelma, biskupa a
učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Čas

6:15

5:45 Za duše v očistci

Str
21.4.

Liturgický kalendár

5:45 Za duše v očistci

18:00 + Jozef

Utorok po 3. veľkonočnej
nedeli

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

5:45 Za duše v očistci

12:00 + Mária a František

Ut
20.4.

Infolist

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 6:15 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Sv. Jozefa, robotníka
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP Mária, Terézia
7:00 ZBP Ružencové bratstvo
18:00 + František

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Ne
2.5.

5.45 (+ z rod. Fabuľovej), 6.30 (ZBP Mária), 7.45, 10.00 (ZBP rod. Karola a
Márie), 11.30 (+ Jozef), 13.30 (+ Štefan, Agnesa, Jozef, Paulína), 15.00 (ZBP
Miroslav), 18.00 (ZBP Helena, František s rod.), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Mária - 50 rokov).

