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Infolist

Kristov kríž je definitívnym
víťazstvom Božej lásky nad
všetkým zlom sveta. Moc zla bola
zničená mocou lásky, ktorá sa
obetuje.
Kristov kríž hovorí ku všetkým,
čo trpia: k utláčaným, chorým,
chudobným, k ľuďom na okraji
spoločnosti,
obetiam
násilia.
Ponúka im nádej, že Boh môže
premeniť utrpenie na radosť,
opustenosť na spoločenstvo, smrť
na život. Padnutému svetu ponúka
bezhraničnú nádej.
Svet potrebuje Kristov kríž,
ktorý hovorí o nádeji, o láske; o
víťazstve nenásilia nad útlakom; o
Bohu, ktorý povyšuje ponížených
a dáva silu slabým; o Bohu, ktorý
odstraňuje rozdelenie a premáha
nenávisť láskou. Bez Kristovho
kríža by svetu chýbala nádej.
Nijaká pozemská moc nás nemôže
zachrániť
pred
dôsledkami
nášho hriechu a nijaká pozemská
moc nedokáže premôcť zdroj
nespravodlivosti. Milosrdná láska
nášho Boha však premenila hriech
a smrť na odpustenie a život. Preto
keď hlásame Kristov kríž, usilujme
sa vždy napodobňovať nezištnú
lásku Pána Ježiša, ktorý sa obetoval
za nás na oltári kríža. Kristov kríž je
znamením najväčšej lásky, ktorou
sme boli zachránení a oslobodení.
Preto, keď sa prežehnávame
znamením kríža, spomeňme si
niekedy aj na to, čo pre nás kríž
znamená.
JAKUB MURA
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MODLITBA
ZA PREŠOVSKÉ MISIE 2022
Boh, náš Otec,
Stvoriteľ neba i zeme,
vypočuj modlitbu svojich detí.
Prosíme ťa, aby nad týmto mestom
zažiarilo tvoje svetlo.
Mnohí túžia vyjsť z temnoty,
preto otváraj dvere a srdcia,
aby sa stali príbytkom tvojho Syna.
Pane, Ježišu Kriste,
ty poznáš radosti,
strach a trápenie dnešných ľudí.
Pomôž nám spoznať teba,
Pána a Vykupiteľa.
Obdaruj silou a odvahou všetkých,
ktorí sa snažia urýchliť príchod
tvojho kráľovstva.
Duch Svätý, Duch lásky,
obnov v našich časoch
vo svojej Cirkvi zázraky Turíc
tu, v našom meste,
najmä počas misijných dní.
Mocne účinkuj v srdciach tých,
ktorí hlásajú evanjelium,
ako aj v srdciach tých,
ktorí ho prijímajú.
Sedembolestná Matka Vykupiteľa,
veď k svojmu Synovi
mužov, ženy a deti tohto mesta.
Svätý Jozef a svätý Ondrej,
orodujte za nás!
Sláva Otcu…

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
15. MÁJ 2022

PÔSTNE KÁZNE
VI. KRÍŽ

Kríž znamenal pohoršenie v
Starozákonnej aj v Novozákonnej
dobe.
Ako
teda
rozumieť
skutočnosti,
že
Ježiš
bol
ukrižovaný? Jeho smrti na kríži
môžeme správne porozumieť iba vo
svetle jeho predchádzajúcej služby.
Ježiš venoval svoju činnosť a svoj
život poslaniu, ktoré mu zveril
Otec, čo znamená priviesť ľudí k
uznaniu plnej Božej zvrchovanosti.
Avšak jeho kázanie vzbudilo odpor
a nevraživosť. Nijako sa tým nedal
zastrašiť a zostal verný svojej
úlohe i pri rastúcich prekážkach.
Plne dôveroval, že skúšky, ktoré
mu kladú ľudia, nemôžu zabrániť
spasiteľnej Božej vôli (Jn 2, 19n.;
10, 18). Asi v polovici svojej
služby začal predpovedať svoj
tragický koniec (Mk 8, 31; Lk
9,22). V týchto predpovediach
jasne naznačil, akým spôsobom
zomrie, a dôveryhodným sľubom
o vzkriesení dal jasne najavo, že
jeho smrť na kríži bude podstatným
prvkom pri uskutočnení Božieho
plánu.
V Jánovom evanjeliu je kríž priamo
miestom Ježišovho víťazstva a
oslavy. V texte tohto evanjelistu

ročník: XXII.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ROK "C"

čítanie o pohľadoch všetkých, ktoré
sa upreli na toho, koho prebodli
(Jn 19, 37). Viera sa obracia k
Ukrižovanému a jeho krížu, živému
znameniu spásy. V knihe Zjavenia
apoštola Jána sa hovorí o dreve
kríža, ktorých je zachovaný „strom
života“ (Zjv 22, 2. 14. 19).
Pavol vo svojom Prvom liste
Korinťanom napísal: „My však
ohlasujeme ukrižovaného Krista,
pre Židov pohoršenie, pre pohanov
bláznovstvo.“ (1 Kor 1, 23) Potupná
Ježišova smrť na kríži židov
urážala, pretože oni očakávali, že
Mesiáš zvíťazí a slávne sa ujme
svojho pozemského kráľovstva.
Kríž je tiež znamením a slávou.
Znamením kresťanskej viery a
slávou kresťanov. V každodennom
živote kresťana je „starý človek“
ukrižovaný (Rim 6, 6), čo je výraz
pre oslobodenie sa od hriechov.
Jeho pohľad na svet má byť
premenený múdrosťou kríža (1 Kor
2), ktorá ho pripodobňuje príkladu
Ježiša pokorného a „poslušného
až na smrť, až na smrť na kríži“
(porov. Flp 2, 8). Má mať stále pred
očami, ako „sám vyniesol naše
hriechy na svojom tele na drevo,
aby sme zomreli hriechu a žili pre
spravodlivosť (1 Pt 2, 24).
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

strana 2
Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Rudolf, Mária
7:00 + Ján - pohrebná
10:00 + Belo
12:00 + Anna, Katarína, Ján
18:00 + Juraj, Jozef
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Daniel

Ut
17.5.

Utorok po 5. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Viktor - pohrebná
10:00 + Ján
12:00 ZBP Monika
18:00 + Ondrej, Alžbeta, Imrich, Helena,
Róbert
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Alexander, Marta

Str
18.5.

Streda po 5. veľkonočnej
nedeli

7:00 + Klotilda - pohrebná
10:00 + Michal, Ondrej
12:00 + Ján, Františka
18:00 + Mária, Ján
5:45 Za duše v očistci

Štv
19.5.

Štvrtok po 5. veľkonočnej
nedeli
Adorácia TV LUX 20:20

6:15 ZBP Marek
7:00 + Róbert - pohrebná
10:00 + Ema
12:00 + Jozef, František
18:00 + Mária
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Leon

Pi
20.5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

7:00 + Ján - 1. výročie
10:00 + Pavol
12:00 + Daniel
18:00 + Marta, Vasiľ
6:15 Za duše v očistci

So
21.5.

Sobota po 5. veľkonočnej
nedeli

Ne
22.5.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (ZBP Juliana s rod.), 7.45, 9.00 (Za
prvoprijímajúce deti), 11.00 (Za prvoprijímajúce deti), 15.00 (+ Mária,
Štefan), 18.00 (ZBP Mária, Mikuláš s rod.), Surdok 9.00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (ZBP Peter)

7:00 + František - pohrebná
18:00 + Jozef

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA "C"

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.

Po
16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza
a mučeníka
Spomienka

Oznamy

1. Od 1.5. sa modlime májovú
pobožnosť (loretánske litánie)
o 17.45 hod. Vždy začíname s
kňazom alebo diakonom.
2. V NEDELE 22.5. A 29.5.2022
KVÔLI
SLÁVNOSTI
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
NEBUDÚ SV. OMŠE O 10.00
A 11.30 HOD.
3. SVIATOSŤ BIRMOVANIA
BUDE 5.6.2022 O 11.00 HOD.
V TEN DEŇ NEBUDE SV.
OMŠA o 10.00 a 11.30 HOD.
Ďakujeme za pochopenie.
4. 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.
5. Zbierka na kňazský seminár:
Konkatedrála
1629,92€;
FNsP 71,30€; Surdok 77,32€;
Kalvária 136€. Milodary na
výstavbu Pastoračného centra
na Šidlovci nájdete na webovej
stránke www.srdcesidlovca.sk.
6. Pomoc Ukrajine: Stále môžte
priniseť potravinovú pomoc do
kláštora na Konštantínovej ulici.
7. Pripravujeme
celoprešovské
misie. Pozývame ku spolupráci.
Všimnite si stránku: www.
presovmisie.sk. Je tam zavesená
modlitba za misie.
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8. V sakristii je možne kúpiť knihu:
Hľadanie zmyslu. Autor je náš
dekan.
9. Srdečne Vás pozývame na
hudobný gospelový Festival
Lumen, ktorý sa uskutoční v
Trnave 3.–4.6.2022. Pozývame
zvlášť mladých, pre ktorých
sme pripravili bohatý hudobný
a duchovný program. Na
Festivale Lumen vystúpia Sima
Magušinová a rôzne zahraničné
a domáce kapely. Súčasťou
festivalu je aj zaujímavý
sprievodný program - Páter
Peter, diskusie a workshopy na
aktuálne témy. Sme presvedčení,
že to pre vás bude čas hlbokého
stretnutia sa s Kristom a s
priateľmi. Bližšie informácie ako
aj program nájdete na stránke:
www.festivallumen.sk.
10. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás v utorok
17.5.2022 o 17.00 hod. pozýva
na stretnutie v Katolíckom kruhu,
ulica Jarkova 77 v Prešove.
Stretnutie povedie o. Ján Varga.
11. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom
pozýva
27.29.5.2022
do
Pútnickeho
domu bl. Anny Kolesárovej
v Obišovciach na duchovnú
obnovu
pre
rozvedených,
manželov v kríze ako aj ich
rodinných príslušníkov. Téma:
Tajomstvo Ježišovho kalicha
v mojom živote. Exercitátor:P.
Juraj Pigula, OSA. Cena: 51 €.
Prihlasovanie: 0905 288 845
slavka.kolesarova1@gmail.com

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

