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ročník: XXI.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

SEDEM SLOV NA KRÍŽI
Tajomstvo našej viery (Veľkonočná vigília)

Ježiš vzkriesený je odmenený Otcom za svoju poslušnosť a stáva sa
prvotinou zosnulých, ktorých vedie k živému Bohu. „Veď ak niet
zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus
vzkriesený. Ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše
hlásanie a márna je aj vaša viera. ...
Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“. (1 Kor 15, 13 -14.20)
Iba ak Kristus vstal z mŕtvych, stalo
sa vskutku čosi nové, čosi, čo mení
svet a situáciu človeka. A potom sa
on sám stane kritériom, na ktoré sa
môžeme spoľahnúť. Lebo v takom
prípade sa naozaj ukázal Boh. Keby
Ježišovo zmŕtvychvstanie bolo
len zázrakom oživenia mŕtvoly, v
konečnom dôsledku by sa nás vôbec
netýkalo. V takom prípade by nebolo o nič významnejšie ako resuscitovanie klinicky mŕtvych vďaka
umeniu lekárov. Novozákonné
svedectvá nás však nenechávajú na
pochybách, že „zmŕtvychvstaním
Syna človeka“ sa stalo čosi úplne
iné. Ježišovo vzkriesenie bolo
počiatkom úplne iného typu života –
života, ktorý už nepodlieha zákonu
rodenia a umierania, ale stojí mimo
neho. Je to život, ktorý otvára

novú dimenziu ľudského bytia. V
Ježišovom zmŕtvychvstaní sme
dosiahli novú možnosť ľudského
bytia, ktorá sa týka všetkých a otvára nový typ budúcnosti. Tak píše
vo svojom diele Ježiš Nazaretský
emeritný pápež Benedikt XVI. A
tak s údivom, radosťou i vierou,
ktoré zaplavujú naše srdce, stojíme
pri odvalenom kameni, stretáme
Vzkrieseného ako Mária Magdaléna, či postupne uveríme ako Peter,
Ján či Tomáš. Je to prevratná správa
pre tento svet, na ktorú by mali byť
namierené všetky kamery a reflektory. Prečo tomu tak nie je? Je to
vari také neuveriteľné či nemožné?
Ježiš je predsa sám životom a láskou. Je Bohom, ktorému nič nie je
nemožné. Je Pánom, ktorý presahuje dejiny, časy, vesmír, smrť, zradu,
hriech aj vírus, ktorý nás dnes trápi.
Je tu pre všetkých, ktorí túto novinu prijímajú v pokore a odpovedi
lásky. Výsostne sa zaujímajme vo
svojom živote o túto veľkonočnú
správu, ktorá nás pozýva k účasti
na vzkriesení a pohýna nás šíriť ju
ďalej.
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 + Terézia, František

Sv. Františka Assiského
Spomienka

7:00 + Tomáš - pohrebná
10:00 + Jozef, Františka, Miroslav
12:00 + Miloš
18:00 + Anna, Juraj
5:45 Za duše v očistci

Ut
5.10.

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Margita, Andrej, Rudolf, Mária
7:00 + Eva - 1. výročie
10:00 + Terézia, František
12:00 + páter Amand
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna, Michal a ich rodičia

Str
6.10.

Streda 27. týždňa v
Cezročnom období
Cemjata 17.00 hod.

7:00 + František - pohrebná
10:00 ZBP Marta
12:00 + páter Amand
18:00 + Vladimír, Alžbeta, Valentín,
Bartolomej, Anna, Matej
5:45 Za duše v očistci

Št
7.10.

Ružencovej Panny Márie
Spomienka
Adorácia 18.45 hod.

6:15 + Alžbeta
7:00
10:00 + Stanislav
12:00 + Mária
18:00 + Pavol, Anna, Pavol, Miroslav
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Tamara, Samuel

Pi
8.10.

Piatok 27. týždňa v
Cezročnom období

7:00
10:00 + Mária
12:00 + Alžbeta
18:00 + Vojtech, Margita, Peter

So
9.10.

Ne
10.10.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Štefan - pohrebná
18:00 + Jana

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Štefan, Adela), 7.45, 10.00 (+ Mária), 11.30
(ZBP Viera a Peter - 60 rokov), 13.30 (+ Vojtech a členovia rodiny), 15.00 (+
Elena, Pavol - 1. výročie), 18.00 (ZBP Marta), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (+ Mária)

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
4.10.

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 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 mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred
večernou sv. omšou so začiatkom
17.15 hod. Pondelok 4.10. - KSŠ
sv. Mikuláša; utorok 5.10. Združenie Faustínum; streda
6.10. - Ekonómky; štvrtok 7.10.
- Gymnázium sv. Moniky; Piatok
8.10. - Birmovanci - skupinka
kaplána Michala (17.00); sobota
9.10. - Prvoprijímajúce deti
(ZŠ Kúpeľná); nedeľa 10.10.
- Spoločenstvo Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho. Pre zvyšné dni v
mesiaci október si všimnite rozpis
na výveskách.
6. V utorok 5.10.2021 o 16.00 hod.
v Konkatedrále sv. Mikuláša bude
stretnutie združenia Faustínum.
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7. V utorok 5.10.2021 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a
Božie požehnanie, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále
najneskôr do poludnia 5.10.2021.
8. O.z. Prešovská gotika vás
pozýva na 5. ročník festivalu
Svätomikulášsky organ 6.10.2021
v Konkatedrále o 18.45 hod.,
10.10.2021 v Konkatedrále
o 19.00 hod. a 15.10.2021 v
Konkatedrále o 18.45 hod.
9. 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.
10. Projekt
Reštaurovanie
2 neogotických oltárov z
rímskokatolíckeho Kostola sv.
Mikuláša v Prešove (zmluva č.
844/2021/OPR) je podporený
z
rozpočtu
Prešovského
samosprávneho kraja. Rozpočet
projektu: 12.500 €. Schválená
dotácia z rozpočtu PSK: 10.000 €.
11. Projekt
Oprava
fasády
Konkatedrály sv. Mikuláša,
Prešov – I. etapa (zmluva č.
1628/2021/OPR o poskytnutí
dotácie) je podporený z rozpočtu
Prešovského
samosprávneho
kraja.
Rozpočet
projektu:
298.486,52 € Schválená dotácia z
rozpočtu PSK: 73.209,17 €.
12. Projekt
Obnova
fasády
Konkatedrály sv. Mikuláša,
Prešov podporilo zo svojho
rozpočtu Mesto Prešov dotáciou v
čiastke 70.000,- €

