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Som si vedomý toho, že to tak môže byť.
Na druhej strane som pevne presvedčený,
že Šidlovcu chýba srdce, námestie,
centrum, kde by bol Boží duch. Pozemok,
ktorý je tam, je na to určený. Určite by
mnoho ľudí prestalo chodiť do iných
kostolov, ktoré máme v Prešove, ale
verím, že by sa tam vytvorila komunita
mladých veriacich, ktorí by tam mali
svoje duchovné zázemie. A boli by pre
našu farnosť prínosom. Každý rok pri
požehnaní košíkov je tam veľa mladých
rodín s deťmi.

Vraj ste pri žehnaní jedál niečo
ľuďom ukázali a povedali ste, že by sa
tam mohlo aj čapovať pivo. Vyjadríte
sa k tomu?

A čo tie slová o pive a krčme? (Úsmev)

Ozaj bol veľmi slabý záujem o to, čo tam
po posviacke jedál odznievalo. Dôkazom
toho je aj to, že si ľudia mali možnosť
pozrieť plány, ktoré som tam vystavil,
ale z množstva ľudí (asi 400) si to prišlo
pozrieť asi 15. A či som sklamaný? Nie,
ja som realista. Viem vnímať tep života.
Ja urobím všetko preto, aby sa tento môj
sen na Šidlovci splnil.
Lenže vy tu o pár rokov byť nemusíte.
V hre je nie ani tak Vaša spokojnosť,
ako skôr duchovné dobro Šidlovčanov.
Oni tam bývajú a ostávajú. Mal by to
byť v prvom rade ich sen. Nemyslite?
Ak to bude Božia vôľa, tak s jeho
pomocou to dokážeme. Áno, nie len ja, ale
my, všetci spolu. Jedine tak sa to podarí.
Na záver jedna zvedavá otázka. Bude
to kostol Božieho milosrdenstva?
???
Za rozhovor ďakuje Ivana Krajčíková
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Kostol na Šidlovci (?)
V apríli r. 2002, výbor Prešovskej
mestskej časti 3 diskutoval o výstavbe
nového kostola na Šidlovci. Oslovili sme
pána dekana Jozefa.

tlač, kopírovanie, väzba

Použil som ich, áno (úsmev). Bolo to
len preto, lebo som cítil, že ľuďom je to
jedno, či tam kostolík bude stáť alebo nie.

30. apríl 2017

lacné tonery a cartridge

Áno. Dal som si nakresliť takú vlastnú
víziu, ako by to tam mohlo vyzerať.
Nemá to byť len o kostole, ale o centre,
kde toho bude viac. Možno časť 25
árového pozemku dať investorovi na
výstavbu priestorov pre lekáreň, lekára,
malé detské ihrisko a časť na kostolík –
pastoračné centrum. Takouto spoluprácou
by sa podarilo skôr zabezpečiť financie na
výstavbu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Ak teda, podľa vás, prevláda
ľahostajnosť nad záujmom, nie ste
sklamaný? Máte energiu pustiť sa do
toho...?

predaj a servis tlačiarní

Žiaľ, nie. Iniciatíva tam nie je skoro
žiadna.

2017

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Cítite záujem o túto tému zo strany
miestnych? Veď je to o ich duchovnej
budúcnosti.

18

Akoby ich to vôbec nezaujímalo. Tak som
ich chcel trochu zobudiť. Použil som teda
takú rečnícku pomôcku. Nie, krčma by na
tomto pozemku určite nestála, išlo len o
prebudenie tých, ktorí tam stáli.

15 rokov už občania diskutujú.
No viete, kedy vznikla myšlienka
postavenia kostola pre Šidlovec?
Myšlienka postavenia kostola pre Šidlovec
vznikla za čias dekana Babčáka, presnejšie
v roku 1992. Je to už 25 rokov.
Áno, je to neuveriteľné, ale je to tak.
Kostol však dodnes nestojí...
Ako som povedal, už od čias dekana
Babčaka sa uvažovalo o výstavbe
kostola. (Škoda, že to nestihol.) Tie roky
zbehli. Žiaľ, ani za jeho čias, ani za čias
vtedajšieho dekana Stolárika sa v tejto
otázke neurobilo nič. Za dekana Rendeša
sa začal vybavovať pozemok a za môjho
pôsobenia sme to dali do právneho
poriadku. Pred rokom sme na pozemku
riešili kanalizáciu a prípojku. Inak sa tento
pozemok len pravidelne kosí.
Aj toho roku ste bol na Šidlovci
požehnávať jedlá. Máte niečo nové?
Je to už šesť rokov čo tam chodíme.
Ľudí na lúke bolo plno, viac ako inokedy.
Chodím tam vždy ja, lebo chcem byť v
kontakte s ľuďmi, ktorí tam bývajú. To, že
som tam zaviedol požehnanie jedál malo
aj tento dôvod: zistiť, či je vôbec záujem,
aby sa tam postavil kostol, respektíve

ročník: XXVI.

3. Veľkonočná nedeľa

pastoračné centrum.
A je? Čo ste zistili?
Žiaľ, z môjho pohľadu prevláda u ľudí
viac ležérnosti a nezáujmu ako záujmu.
Zmenila sa doba a vnímanie výstavby
kostolov. Veriaci skôr čakajú, že Cirkev
(farár, biskup , nie oni, pritom aj oni sú
cirkev) postaví kostol bez toho, aby s tým
oni mali starosti alebo priniesli nejakú
obetu. Zdá sa, že sme sa posunuli do tej
istej roviny ako pri výstavbe nákupného
centra. Investor postaví a čaká, či tam ľudia
budú chodiť. Časy, kedy ľudia s nadšením
chodili po mestách a dedinách a robili
zbierky na výstavbu kostolov, či chodili
na rôzne brigády, skončili. Jednoducho
sa totálne zmenilo zmýšľanie. Podobne
je to aj pri iných prácach a opravách.
Mnohí ľudia nevnímajú, že sa niečo
urobilo, opravilo, posunulo k lepšiemu, aj
napr. v konkatedrále, ale hľadajú chyby a
nedostatky a potom kritizujú.
No, ľudia sú všeobecne veľmi kritickí,
nie len k Cirkvi, treba sa nám všetkým
zamyslieť, či je to správne... Ale vráťme
sa k téme. Je potrebný v tejto časti
kostol? Predsa len, je to jediná štvrť
Prešova, ktorá kostol nemá.
Názory sú všelijaké. Aj za, aj proti. Čo
človek, to názor.
Nebude to sizyfovské úsilie, ak
nakoniec začnete? Namáhavé, ale akoby
zbytočné?
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Pavel, rodičia a duše v očistci

Po.
1. 5.

6:15 + Irena

Sv. Jozefa, robotníka,

7:00

(ľubovoľná spomienka)

+ Anton - 1. výročie

12:00 Štátny sviatok - sv. omša nie je!
18:00 + Stanislav
5:45 ZBP Naďa

Ut.
2. 5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
Cirkvi, (spomienka)

6:15 + Ján, Anna
7:00

+ Veronika - pohrebná

12:00 + Jozef, Anna
18:00 + Štefan, Anna, Milan
5:45 ZBP Irena, František
6:15 ZBP Juraj

Str.
3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,
(sviatok)

7:00

+ Ľudovít - pohrebná

12:00 + Andrej
18:00 ZBP Vladimír - poďak. za 70 r. života
a ZBP do ďalších rokov

Št.
4. 5.

5:45 + Ján

Sv. Floriána, mučeníka,
(ľubovoľná spomienka)

6:15 + Pavol

Adorácia po večernej sv. omši:
Hnutie Svetlo - Život.

Pia.
5. 5.

So.
6. 5.

7:00 + Mária - pohrebná
12:00 + Anna
18:00 ZBP Marián (za uzdravenie) s rod.
5:45 + Ján

1. piatok v mesiaci
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Cemjata 17.00, spoveď od
16.00

6:15 + Karol
7:00 + Michal - pohrebná
12:00 + František, Helena, František
18:00 + Ján, Magdaléna
5:45 + z rod. Skladanej a Polákovej

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli

6:15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18:00 + Gustáv, Dušan

4. veľkonočná nedeľa
Ne.
7. 5.

5.45 (+ Anna), 6.30 (+ Štefan, Mária, František),
7.45, 10.00 (+ Irena), 11.30 (+ Žofia),
15.00 (+ Helena, Jozef, Alexej), 18.00 (+ Jozef);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30
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1.
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Oznamy

Milodary: zo svadby na Kalvárii 10
€. Zbierka na Boží hrob - Cemjata 81
€. p. Provázková na kostol 50 €.
V nedeľu 7.5. po všetkých sv. omšiach
bude zbierka na kňazský seminár
seminár.
V nedeľu 30.4. bude stretnutie
členov Združenia kresťanských
seniorov o 15.00 hod. v Katolíckom
kruhu.
Od 1. mája sa budeme modliť tzv.
májovú
pobožnosť
(loretánske
litánie) o 17.45 hod.
1. a 8. mája nebude sv. omša o 12.00
a taktiež bude zatvorená kancelária
z dôvodu štátneho sviatku. Pohreby a
iné súrne záležitosti hláste kňazovi v
daný deň po sv. omši v konkatedrále.
Tento týždeň je prvopiatkový. Ku
chorým domov pôjdeme v piatok
od 8.00 hod. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
V sakristii sa môžete zapísať na
jednodňovú púť rádia Lumen do
Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu
6. mája. Z našej farnosti pôjde jeden
autobus. Pútnici nahlásení na púť
Rádia Lumen do Krakova budú mať
odchod o 1.30 hod. z Jarkovej ulice
(pod farou). Cena púte je 14 €. Viac
informácii: Ivana Krajčíková - 0950
698 648
Pozývame všetkých na farskú púť
do Obišoviec - 6.5. Prihláste sa
v sakristii. Z našej farnosti pôjde
jeden autobus. Autobus bude stáť na
parkovisku na Baštovej ul., odchod je
o 8.00 hod.
Ponúkame
víkendový
Kurz
prípravy na manželstvo v Penzióne
Augustineum
v
Bardejovských
kúpeľoch. Termíny: 28.4. - 1.5. a 5.5 8.5. Viac na www.domanzelstva.sk
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10. Prosíme snúbencov, ktorí budú
mať sobáš na Kalvárii, aby včas
oznámili túto skutočnosť miestnemu
kostolníkovi a dohodli sa s ním na
potrebných záležitostiach. Taktiež o
to prosíme pozostalých, ktorí majú
záujem o vyslúženie pohrebných
obradov. Kontakt 0903 048 076
11. V nedele 14.5., 21.5. a 28.5. nebudú
sv. omše o 11.30 hod. z dôvodu 1.
sv. prijímaní. Sviatosť birmovania
bude 4. 6. o 11.00 hod., v tento deň
nebude sv. omša o 10.00 hod. a 11.30
hod. Ďakujeme za pochopenie.
12. HISTORICKÁ UDALOSŤ, ku
ktorej nás pozýva Panna Mária.
Posolstvo Matky Božej Fatimskej
je plné materinskej lásky. Ukazuje
ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti.
Iba pokánie je jedinou cestou k
morálnej náprave. Pápež Pavol
VI. v závere tretieho zasadania
Druhého vatikánskeho koncilu (dňa
21. novembra 1964) zveril ľudstvo
Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie a zároveň vyhlásil Pannu
Máriu za „Matku Cirkvi“. 13. mája
chceme za účasti reholi a komunít
našej
farnosti
(františkáni,
saleziáni, jezuiti, sestry CJ) osobitne
zasvätiť celú farnosť Panne
Márii Fatimskej. Pozývame
všetkých
veriacich
z
jednotlivých komunít a
spoločenstiev
farnosti
spolu s ich predstaviteľmi.
Od 8.30 hod. (sv. ruženec), 9.00 hod.
sv. omša a modlitba zasvätenia.
13. V nedeľu 7.5. vás pozývame na
modlitby a chvály pod vedením
farského spoločenstva Shalom
- začíname o 19.07 hod. v
konkatedrále.

