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Infolist

16
2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
17. APRÍL 2022

ročník: XXII.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA "C"

TAJOMSTVO VZKRIESENIA

Neviem, či chápem
to tajomstvo Vzkriesenia
krv Baránka skropila
kosti Adama?
Padla na nich manna z neba
a hriech zmazala.
Kosti sa spojili
a nové údy vytvorili
ty Adam a tvoja šťastná vina
to spôsobili.
Nás všetkých
v jeho ľud zjednotila
ach, tajomstvo Vzkriesenia.
Každý z nás sme jedno,
sme údy jeho Tela
spievať nám treba Te Deum
za svitania
či v noc jeho Vzkriesenia.
Nech duša i rozum vie, že
Salvator meus
z hrobu vychádza
v zázraku Vzkriesenia.

Pre mňa, pre teba,
za mňa, i za teba
skaly pukali a zem sa chvela.
Pán vstal z hrobu,
zomrieť nám nedá
pre zázrak krvi skropenia,
pre zázrak Zmŕtvychvstania
neviem, či chápem
to tajomstvo Vzkriesenia.
JOZEF DRONZEK

„Kristus slávne vstal
z mŕtvych,
smrťou smrť premohol
a zosnulým v hroboch život
daroval.“
Hojnosť milostí všetkým
členom našej farnosti želajú
a vyprosujú
vaši kňazi
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

strana 2
Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

1. Veľkonočná
zbierka
núdznych: 2382,20 €.

Úmysly sv. omší

Po
18.4.

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Filoména

Ut
19.4.

Utorok vo Veľkonočnej oktáve

7:00 + Ľudovít - 1. výročie
10:00 ZBP Barbora, Jaroslav, Mark
12:00 + z rod. Leškovej, Bienekovej
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anton

Str
20.4.

Streda vo Veľkonočnej
oktáve

7:00 + Michal - 1. výročie
10:00 + z rod. Marcinovej a Mihočovej
12:00 ZBP Gabriela, Jozef - 30 r. manželstva
18:00 + Anton, Božena
5:45 Za duše v očistci

Štv
21.4.

Štvrtok vo Veľkonočnej
oktáve
Adorácia (TV LUX) 20:35

6:15 + Erika
7:00 + Július - pohrebná
10:00 + Jozef, Ján, Jozef, Teodor, Igor
12:00 ZBP Irena s rod.
18:00 + Stanislav
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Ladislav

Pi
22.4.

Piatok vo Veľkonočnej oktáve
Cemjata 17.00 hod.

7:00 + Stanislav - pohrebná
10:00 ZBP Jozef s rod.
12:00 + Ilona, Ján
18:00 + Slávka, Emil, Anna, Šimon, Danica,
Marcel

So
23.4.

Ne
24.4.

6:15 Za duše v očistci

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

7:00 + Jozef
18:00 + Ján, Mária, Karolína

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C"
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Marek), 7.45 (+ Štefan, Mária), 9.00
(+ Juraj, Jolana, Magdaléna, Juraj), 10.00 (+ Veronika, Ladislav), 11.30
(ZBP Anna, Andrea s rod.), 15.00 (ZBP Rudolf, Marta s rod.), 18.00 (+
Andrej, Anna), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária 16.30 (ZBP rod.
Popovičová)

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 17:30 – 17:55 hod.

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Mikuláš), 7.45, 9.00 (ZBP Mária - 60
rokov), 10.00 (ZBP Marek - 50 rokov - s rod.), 11.30 (+ Eduard, Žofia s
rodičmi), 13.30 (ZBP Dominika), 15.00 (+ Štefan), 16.30, 18.00 (+ Slávka,
Emil, Anna, Šimon, Danica, Marcel), Surdok 9.00, Cemjata 10.15

Oznamy
pre

2. Dôležitý
oznam:
farská
kancelária bude v pondelok vo
veľkonočnej oktáve 18.4.2022
zatvorená.
Súrne
prípady
a pohreby hláste kňazom pred
alebo po sv. omšiach v sakristii
konkatedrály.
3. Od 2. veľkonočnej nedele
24.4.2022 nebudú v konkatedrále
sv. omše o 13.30 a 16.30 hod.,
ale začnú sv. omše na Kalvárii o
16.30 hod.
4. Farnosť sv. Mikuláša v spolupráci
s Magis o.z. a Divadlom
A.Duchnoviča
v
Prešove
pozývajú ukrajinské deti na
divadelné predstavenie ZLATÝ
KĽÚČIK, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 21.4.2022 o 13.30
hod. v divadelnej sále DAD (v
budove Katolíckeho kruhu) na ul.
Jarkovej 77 v Prešove.
5. 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.
6. 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.
7. V sobotu 14.5.2022 pozývame
všetky deti na Arcidiecéznu
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púť detí do Obišoviec. Počas
putovania
budú
pripravené
zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed
je pre všetkých zabezpečený.
Obeta, skutok lásky či modlitba
sa nikdy nestratí. Púťou chceme
rozžiariť hviezdy na nebi v
tmavej atmosfére vojny, budovať
si vzťah k nášmu pútnemu miestu
a zažiť veľkonočné kresťanské
spoločenstvo.
Tohtoročným
obetným darom je cukor, ktorým
chceme pomôcť ľuďom na
Ukrajine. Obetný dar môže
doniesť každý účastník púte.

8. 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.
9. 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.
10. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom v utorok 19.4.2022
o 17.00 hod. pozýva na stretnutie
v Katolíckom kruhu. Téma: Ako
v bolesti kríža nájsť nádej a
výzvu prázdneho hrobu.Stretnutie
povedie o. Michal Pavlík.

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

