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ročník: XXI.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

SEDEM SLOV NA KRÍŽI
Tajomstvo našej viery (Veľkonočná vigília)

Už sme počuli vyjadrenie, že v
kresťanskej tradícii jestvujú dve noci, v
ktoré sa Cirkev zvlášť schádza, aby oslávila najväčšie tajomstvá. Schádzame
sa vo vianočnú noc, kedy sa Slovo
telom stalo a prebývalo medzi nami.
Otec nám dáva svojho Syna ako dar
a naplnenie prísľubov, ktoré sa ťahajú
od pádu človeka v Raji až po Jána
Krstiteľa. Ježišovo ďalšie účinkovanie
– Jeho detstvo, vystúpenie pred Izrael,
každá reč, podobenstvo i zázrak – to
všetko je darom pre človeka.
Dnes sa schádzame v inú noc – v noc,
kedy slávime a ďakujeme za najväčšie
tajomstvo našej viery, ba za jej základ,
za Ježišovo zmŕtvychvstvanie. „Ó,
šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel
taký vznešený Spasiteľ“, počúvame
vo
Veľkonočnom
chválospeve.
Prichádzame oslavovať a ďakovať za
množstvo darov. Vzdávame vďaky
za Eucharistiu – trvalý pamätník
Ježišovej prítomnosti medzi nami od
chvíle vo Večeradle až do skončenia
čias. Je to prejav Jeho veľkej lásky k
ľuďom, ktorým túži byť nám nablízku, aj keď fyzicky nie je medzi nami.
A kedykoľvek konáme toto na Jeho
pamiatku, kedykoľvek kňaz mení chlieb a víno na Ježišovo telo a krv, vtedy
sme rovnako účastní eucharistického
zázraku, ako boli apoštoli večer pred

Ježišovým utrpením. S Eucharistiou, z
ktorej Cirkev žije, ako napísal sv. Ján
Pavol II., veľmi úzko súvisí kňazstvo.
Ježiš je kňazom naveky podľa radu
Melchizedechovho. Svojich učeníkov
vo večeradlo ustanovuje za prvých
novozákonných kňazov, aby oni a ich
nástupcovia prinášali Otcovi opakovanú nekrvavú kalvársku obetu. My,
kňazi, si to počas týchto dní zvlášť
uvedomujeme a chceme sa modliť
jeden za druhého i poprosiť vás, veriacich, aby ste sa modlili za nás, aby
sme verne vykonávali poslanie, ktoré
nám bolo dané ako neoceniteľný dar,
ktorý nosíme v krehkých nádobách.
Ježišovi patrí vďaka, že sa nevyhol
utrpeniu, že prijal kalich Otcovej
vôle; že neváhal byť kvôli človekovi
a odpusteniu jeho hriechov i získaniu
miesta v novom Jeruzaleme opľuvaný,
zbičovaný, mučený, pribitý na kríž
a na ňom vo víťaznom výkriku „Je
dokonané“ i „Otče, do tvojich rúk
porúčam svojho ducha“ vyhrať nad
odvekým nepriateľom – diablom. Ako
hovorí jeden z komentárov k Trojdniu, beda by nám však bolo, keby táto
bezhraničná Ježišova láska išla iba
potiaľto. Keby Ježišovo telo zostalo v
chladnom hrobe. Jeho bezhraničná láska a odovzdanosť však ide ďalej – až k
tajomstvu vzkriesenia.
Pripravil o. Martin Šimko, kaplán
(Pokračovanie nabudúce)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 za duše v očistci
6:15 + Mária

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka

7:00 + Viliam - pohrebná
10:00 + Anna - 1. výročie
12:00 + Ján
18:00 + František
5:45 za duše v očistci
6:15 + Štefan, Dorota

Ut
28.9.

Sv. Václava, mučeníka
Ľubovoľná spomienka

7:00 + Peter - pohrebná
10:00 + František, Pavol
12:00 ZBP Adela
18:00 + Anna, Ladislav, Andrej, Pavol,
Patrik
5:45 za duše v očistci

Str
29.9.

Sv. Michala, Gabriela a
Rafaela, archanjelov
Sviatok

6:15 + Štefan, Dorota
7:00 + Margita - 1. výročie
10:00 + Michal
12:00 ZBP Marián, Helena - 70 rokov
18:00 ZBP Janka
5:45 za duše v očistci

Št
30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a
učiteľa Cirkvi
Spomienka
Adorácia 20.20 hod.

6:15 + Jozef
7:00 + Viliam - pohrebná
10:00 + z rod. Rabikovej, Karlikovej
12:00 + Jolana
18:00 + Ján, Alžbeta

Pi
1.10.

So
2.10.

Ne
3.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša
(z Lisieux), panny a učiteľky
Cirkvi
Spomienka
Cemjata 17.00
Svätých anjelov strážcov
Spomienka
Fatimská sobota

5:45 za duše v očistci
6:15 + Jozef
7:00 + Ľudmila - 1. výr., + Stanislava
10:00 + Jozef, Alžbeta
12:00 + Helena
18:00 ZBP Andrej a Adriána - 10 r. manž.
6:15 za duše v očistci
7:00 ZBP ružencové bratstvo
18:00 + Pavel

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP rod. Trinácová), 7.45, 10.00 (+ František),
11.30 (ZBP Anna), 13.30 (ZBP rod. Hardoňová, Vagašová), 15.00 (+ Marta,
Milan, Emil), 18.00 (+ Slávka), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30
(ZBP rod. Hudáková)

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

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 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
27.9.

Oznamy

1. Od pondelka 20.9.2021 sú
v
konkatedrále
vyhradené
nasledovné sv. omše len pre
zaočkovaných: pondelok - piatok
12.00 hod., nedeľa 5.45, 7.45,
15.00 hod.
2. Od pondelka 20.9.2021 sú
v
konkatedrále
vyhradené
následovné sv. omše pre režim
Základ (všetky osoby bez ohľadu
na očkovanie, prekonanie choroby
či testovanie): pondelok - piatok
7.00 a 18.00 hod., sobota 7.00
hod. a nedeľa 6.30 a 13.30 hod.
3. Sv. omše v režime OTP (osoby,
ktoré sú plne očkované, testované
alebo ochorenie prekonali) sú
nasledovne: pondelok - piatok
5.45, 6.15, 10.00 hod., sobota
5.45 a 18.00 hod., nedeľa 10.00,
11.30, 18.00 hod.
4. Pri každej sv. omši je aj povinný
zoznam účastníkov na sv. omši.
Prosíme vás, doma si vypíšte
papierik s vašimi údajmi (meno,
priezvisko, telefónny kontakt).
Pri vstupe do konkatedrály budú
pripravené krabice, kam tieto
papieriky môžete vhodiť.
5. V nedeľu 26.9.2021 máme pri sv.
omšiach podľa výzvy Konferencie
biskupov Slovenska zbierku pre
núdznych na Kube ako reakciu
na nedávnu návštevu Sv. Otca
Františka. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
6. Tento týždeň je prvopiatkový.
KU
CHORÝM
DOMOV
PÔJDEME V PIATOK OD
7.30 HOD. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále v
piatok od 12.30 hod. Na Cemjate
sv. omša bude o 17.00 hod.
Sobotu slávime ako fatimskú.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme
od pondelka do piatka v
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konkatedrále v spovedniciach
od 5.45 do 7.00 hod. a od 17.30
do 18.00 hod. a v sobotu od 6.15
do 7.00 hod. a od 17.30 do 18.00
hod.
7. V mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Piatok 1.10. Birmovanci - skupinka diakona
Jakuba; sobota 2.10. - Kresťanskí
pedagógovia; nedeľa 3.10. Ružencové bratstvo. Pre zvyšné
dni v mesiaci október si všimnite
rozpis na výveskách.
8. UPC Prešov vás srdečne
pozýva na slávnostné otvorenie
akademického roka 2021/2022
Veni Sanctae do Konkatedrály sv.
Mikuláša v pondelok 27.9.2021
o 18.00 hod. Celebruje Mons.
Bernard Bober košický arcibiskup.
9. O.z. Prešovská gotika vás
pozýva na 5. ročník festivalu
Svätomikulášsky organ 6.10.2021
v Konkatedrále sv. Mikuláša
o 18.45 hod., 10.10.2021 v
Konkatedrále sv. Mikuláša o 19.00
hod. a 15.10.2021 v Konkatedrále
sv. Mikuláša o 18.45 hod.
10. Laické ignaciánske spoločenstvo
ponúka kresťanskú formáciu
pomocou malého spoločenstva,
ktoré sa zdieľa z duchovných
textov ponúknutých na meditáciu
a štúdium. Záujemcovia, príďte
na prvé stretnutie 27.9.2021 na
Konštantínovu 2, do Centra Márie
Wardovej, o 17.30 hod.
11. Pozývame vás na odpustovú
slávnosť Ružencovej Panny
Márie do Obišoviec v dňoch 2.10
- 3.10.2021. Slávnostnú sv. omšu
v nedeľu 3.10.2021 o 10.30 hod.
bude celebrovať Mons. Dominik
Duka OP, pražský arcibiskup.

