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PREŽÍVAŤ SVÄTÉ TROJDNIE
Bratia a sestry! Blíži sa najposvätnejšie
obdobie našej kresťanskej viery - Veľká
noc.
Cirkev slávi ŠTVRTOK PÁNOVEJ
VEČERE
ako
deň
ustanovenia
Eucharistie, kňazstva a príkazu o láske.
Malo by byť samozrejmosťou, že v tento
deň má byť každý kresťan na sv. omši
a prijímať Eucharistiu. Veď je to deň,
kedy sa prvýkrát v dejinách slávila sv.
omša. Jednoducho je to naša povinnosť,
byť v ten deň v kostole na sv. omši. Žiaľ,
prax a skúsenosť je taká, že sme to stále
nepochopili, a tak v mnohých farnostiach
sú v ten deň kostoly poloprázdne.
Dúfame, že to v našej Konkatedrále sv.
Mikuláša tak nebude.
PIATOK
UTRPENIA
PÁNA:
Pozývame k sláveniu veľkopiatkovej
liturgie, ale aj na iné duchovné aktivity
v našej konkatedrále. Predovšetkým
chcem pozvať ráno o 8.00 hod. na
spoločnú modlitbu posvätného čítania
a ranných chvál. Chcem pozvať
všetkých, ktorí pôsobia na území našej
farnosti; rehoľné sestry, rehoľníkov,
vás, milí bratia a sestry. Príďte, budeme
sa modliť chórovým spôsobom, príďte
a vytvorme v ten deň duchovnú jednotu
celej našej farnosti. Po obradoch bude
večer spoločná Krížová cesta na Kalvárii,
doneste si so sebou sviečky. Krížová cesta
začne o 19.30 hod. Zraz pri jezuitoch.
SVÄTÁ SOBOTA: Aj v tento deň
vás pozývame na spoločnú modlitbu

posvätného čítania a ranných chvál o 8.00
hod. Bude to tá istá forma, ako na Veľký
piatok. Obrady sa - podľa nariadenia
arcibiskupa-metropolitu - nemôžu začať
skôr, ako po západe slnka. To znamená,
že v žiadnom kostole nemôžu začať
obrady, napr. o 17.00 hod. Bolo by to
hrubé porušenie tradície a predpisov
Cirkvi. To znamená, že v našom chráme
(ale aj v ostatných) obrady vzkriesenia sa
začnú najskôr o 19.30 hod. Na zakončenie
obradov bude sprievod s Eucharistiou
a sochou Krista okolo konkatedrály,
zakončíme spevom Te Deum. Posvätenie
pasky - veľkonočných jedál - si všimnite
podľa rozpisu.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: Sväté
omše budú v klasickom čase..
BDENIE PRI BOŽOM HROBE: Na
Veľký piatok po obradoch, počas Bielej
soboty, až do obradov Veľkonočnej
vigílie, bude nočné a denné bdenie pri
Božom hrobe a Eucharistii. Pozývame
všetkých, aby si našli čas a prišli stráviť
čas v modlitbe. Pozývame mladých,
birmovancov, členov hnutí, Ružencového
bratstva, rodín ... urobte si rozpis, ktorý
nájdete v sakristii. Zadeľte si čas tak, aby
pri Svätom hrobe stále niekto bol.
P.S. Sme si vedomí, že ide o veľké
a náročné slávenie. Preto vás prosím,
buďte ochotní pomôcť pri organizovaní,
aj pri samotnom priebehu obradov.
Tešíme sa už teraz na požehnaný
veľkonočný čas.
Jozef Dronzek, dekan - farár

Slávenie veľkonočných obradov
Exercičný
dom
(jezuiti)

Sv. Jána
Bosca
(saleziáni)

Sv. Jozefa
(františkáni)

ŠTVRTOK PÁNOVEJ
VEČERE (sv. omša)

17.00

18.00

16.30

PIATOK UTRPENIA
PÁNA (obrady)

15.00

15.00

16.30

VEĽKONOČNÁ
VIGÍLIA (Svätá sobota)

19.30

20.00

19.30

6.30, 9.00,
11.00

7.30, 9.00,
11.00

6.00, 8.00,
9.30, 11.00,
19.00

Deň

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
veľkonočná sv.omša

Požehnanie
veľkonočných jedál
SVÄTÁ SOBOTA
14.00,
16.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.

Konkatedrála
Dúbrava
Vydumanec
Surdok
Cemjata
Šidlovec
Veselá

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
6.15 hod.
8.00 hod.

Konkatedrála
Kalvária

15
2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
10. APRÍL 2022

PÔSTNE KÁZNE
III. O ALMUŽNE
Almužna je ďalší základný prostriedok
pokánia a prežívania pôstnej doby ako
času, ktorý nám dáva Boh k tomu, aby sme
sa zmenili k lepšiemu v postoji voči Nemu
a aj voči druhým.
Almužnu chápeme ako milodar či
príspevok, ktorý dávame núdznym. No
almužna je niečo viac. Je to svedectvo
lásky k blížnemu. Prejav obety. Mala by
nás aj niečo stáť. Lepšie povedané – mala
by nás bolieť.
Almužna nám symbolizuje vzťah k
ľuďom, ktorý je potrebné napraviť.
Zlepšiť vzťah s ľuďmi je tiež súčasťou
pokánia a pôstu. Nestačí sa orientovať iba
na vzťah s Bohom a na druhého človeka
zabúdať. Náš život má vertikálny, ale aj
horizontálny rozmer.
Almužna sa spomína už v Starom zákone,
kde zaznieva výzva, aby sa časť úrody
dávala chudobným alebo desiatky každý
tretí rok cudzincom, vdovám a sirotám.
Ježiš nás vedie k správnemu dávaniu
almužny: „Keď teda dávaš almužnu,
nevytrubuj pred sebou, ako to robia
pokrytci v synagógach a po uliciach, aby
ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už
dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš
almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo
robí pravá, aby tvoja almužna zostala
skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí
aj v skrytosti.“ (Mt 6, 2 – 4)
Isto
poznáme
skutky
telesného
milosrdenstva, ale aj skutky duchovného
milosrdenstva. Máme sa starať nielen o

ročník: XXII.

PALMOVÁ NEDEĽA "C"

materiálne telesné blaho druhého človeka
v núdzi, ale aj o jeho duchovné blaho.
Človek má telo a dušu. Pri almužne máme
sledovať večný cieľ, a to spásu človeka,
ktorému pomáhame.
Samozrejme, keď ide o záchranu holého
života, tak pomáhame bez kladenia
otázok, podmienok, ale aj vtedy nech
motiváciou je služba Kristovi. V núdznych
vidieť Krista. Vtedy je to ozajstné
milosrdenstvo. Keď tam chýba Kristus,
tak je to púha filantropia. Bez Božej lásky
prvotné nadšenie pomôcť sa zmení neskôr
na znechutenie a empatia sa zmení na
antipatiu. Toto isto nechceme.
Majme radosť z rozdávania. Nech nás to
teší. S láskou dávajme. Zo srdca, ale aj
múdro a zodpovedne. Niekedy môžeme
poškodiť pri pomáhaní. Almužnou
môžeme podporovať aj zlé veci. Preto je
dobre podporovať charitatívne organizácie
alebo komunity, ktoré už vedia ako a komu
pomáhať.
Dôležité je, aby sme sa pri dávaní almužny
nedívali zhora na núdzneho človeka,
ale aby sme mu dali pocítiť že sme na
jeho úrovni. Aj núdzny človek má svoju
dôstojnosť. Nesmieme ho ponížiť. Na to
treba silno pamätať.
V Skutkoch apoštolov čítame, že
„blaženejšie je dávať, ako prijímať“.
Buďme vždy takto nastavení. Nie
egoizmus, ale láska nech nás vedie. Láska
Boha, ktorý nás miluje. Nech sa Božia
láska stane vždy odrazovým mostíkom k
tomu, aby sme s láskou dávali almužnu
tým, ktorí to skutočne potrebujú.
Pripravil o. Jozef Heske.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

Po
11.4.

Pondelok Svätého týždňa
vysluhovanie sviatosti zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

6:15 + rod. Buchaľová, Mária, Andrej,
František, Milan
7:00 + Apolónia - pohrebná
10:00 + Štefan
12:00 ZBP Margita, Jozef, Monika, Jana s rod.
18:00 + Stanislav, Ján
5:45 Za duše v očistci

Ut
12.4.

Utorok Svätého týždňa
vysluhovanie sviatosti zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

6:15 + Zlatica
7:00 + Eva - 1. výročie
10:00 + Ľudmila, Dezider, Anna, Ľubomír, Milan
12:00 ZBP Margita - 90 rokov
18:00 ZBP Bernard s rod.
5:45 Za duše v očistci

Str
13.4.

Streda Svätého týždňa
vysluhovanie sviatosti zmierenia:
ráno, obed, večer - podľa rozpisu

6:15 ZBP Mária, Beáta, Mária
7:00 + Mária, Jozef, Zoltán

TV LUX

10:00 ZBP rod. Demetrová
12:00 + Bartolomej, Alžbeta
18:00 + Ľudmila, Ladislav

Štv
14.4.

ŠT V R T O K P ÁN O V E J
V E ČE R E
Cemjata 18.00 hod.

9:30 svätá omša svätenia olejov katedrála Košice
18:00 sv. omša, poklona a lamentácie
+ Jozef, František, Mária, Peter,
Regina, Rudolf
21:00 spoločné kompletórium

Pi
15.4.

PIATOK UTRPENIA
PÁNA
Cemjata 15.00 hod.

So
16.4.

SVÄTÁ SOBOTA
Cemjata 19.30 hod.

8:00 ranné chvály a posvätné čítanie
14:15 lamentácie
15:00 obrady
19:30 krížová cesta na Kalváriu (Začiatok
pri exercičnom dome sv. Ignáca)
7:30 lamentácie
8:00 ranné chvály a posvätné čítanie
19:00 ukončenie Eucharistickej poklony
19:30 Veľkonočná vigília

Ne
17.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Katarína), 7.45, 9.00 (ZBP Jozef),
10.00 (ZBP sr. Maristella), 11.30 (ZBP Simon), 13.30 (ZBP Daniela - 60
rokov, rod. Zuzany a Jany), 15.00 (ZBP Tomáš, Lenka), 16.30 (+ Vierka),
18.00 (+ Rudolf, Marcela), Kalvária 8.00 (ZBP Kristián), Surdok 9.00,
Cemjata 10.15

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 – 6:55 hod.; obed 9:55 - 11:55; večer 17:00 – 17:55 hod.

5:45 Za duše v očistci

Oznamy

1. V E Ľ K O N O Č N Á
SVIATOSŤ
ZMIERENIA.
Konkatedrála:
Sobota
a
nedeľa od 16.00 do 18.00 hod.
Pondelok - streda: 5.45-7.00,
10.00-12.00, 17.00-18.00 hod.

2. Milodary na konkatedrálu:
Ružencové bratstvo 150€. Zbierka
na pomoc obetiam vojnového
konfliktu
na
Ukrajine:
Konkatedrála 1532€; Saleziáni
1540€; Františkáni 1464€; Jezuiti
1220€; Cemjata 210€; Surdok
110€; FNsP 63€. Pán Boh zaplať.
3. Stretnutie miništrantov pred
Veľkonočným trojdním bude
v stredu 13.4.2022 po večernej sv.
omši.
4. Dôležitý oznam: farská kancelária
bude v dňoch štvrtok 14.4. až
pondelok 18.4.2022 zatvorená.
Súrne prípady a pohreby hláste
kňazom pred alebo po sv. omšiach
v sakristii konkatedrály.
5. Od 2. veľkonočnej nedele nebudú
v konkatedrále sv. omše o 13.30 a
16.30 hod.
6. OZ Prešovská gotika. sa uchádza
o 2 percentá z daní. Podrobný
návod ako to uskutočniť a aj
aktuálne tlačivá sú na webovej
stránke
združenia
www.
presovskagotika.sk. Ak nemôžete
Vy darovať, poproste svojich
príbuzných. Ak máte problém s
vypísaním, nech sa páči, zastavte
sa na ekonomickom oddelení, radi
Vám pomôžeme.
7. V sobotu 23.4.2022 vás Klub
priateľov televízie LUX pozýva na
stretnutie. Sv. omšu v konkatedrále
o 18.00 hod. bude celebrovať
riaditeľ Klubu priateľov TV LUX
o. Marián Bér.
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8. Sestry Congregatio Jesu pozývajú
na debatu „Za hranatým
stolom“, na ktorej budú odborníci
diskutovať na tému Amoris
Laetitia (Radosť lásky). Podujatie
sa uskutoční 21.4.2022 o 19.00
hod. v Centre Márie Wardovej
na Konštantínovej ulici 2.
Pozvaní sú najmä ľudia žijúci v
manželstve, ale aj rozvedení či
znovuzosobášení, ktorých sa téma
exhortácie bytostne dotýka.
9. V
košickej
katedrále
si
pripomenieme jubileum manželov
z celej arcidiecézy: 26.6.2022 o
15.00 hod. 25. výročie manželstva
s otcom arcibiskupom, kde
dostanú osobitné požehnanie.
Manželia, ktorí oslávite svoje
jubileum v roku 2022, tlačivo na
zápis si môžete vyzdvihnúť na
ekonomickom oddelení farnosti
do 29.5.2022.

Kostol sv. Donáta na Cemjate
ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18:00 hod. Svätá omša Pánovej večere
PIATOK UTRPENIA PÁNA
15:00 hod. Obrady Veľkého piatka
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(Svätá sobota)
od 10:00 do 15.00 Eucharistická poklona
15:30 hod. Požehnanie jedál
19:30 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:15 hod. Veľkonočná svätá omša

Kostol Svätého kríža na Kalvárii
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8:00 hod.

Požehnanie jedál + sv. omša

Od 2. veľkonočnej nedele (24.4.) budú
sväté omše na Kalvárii v nedeľu
pravidelne o 16.30 hod.

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

