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Rozhovor s p. kaplánom Mgr. Radoslavom Krenickým

Prvým júlom z našej farnosti
odchádza p. kaplán Radoslav Krenický.
Z toho dôvodu sme mu položili niekoľko
otázok.
1. S akými pocitmi odchádzate
z našej farnosti (ako kaplán) do vašej
budúcej farnosti (ako administrátor)?
Pocity sú krásne a naplnené
vďačnosťou za 10 rokov kňazstva
a zároveň kaplánstva. Obohatené
päťročnou skúsenosťou z veľkomesta
a podobne veľkej a starobylej farnosti,
ktorá prešla za posledné roky veľkými
organizačnými a duchovnými zmenami.
Odchádzam z dobrej partie duchovných
i veriacich, ale uvedomujem si, že už je
potrebné nielen pomáhať, ale aj prebrať
zodpovednosť, a to je ten pocit do
budúcnosti. Cítim priazeň arcibiskupa
a zaiste aj stále pomocnú ruku dekana
i kaplánov tu v Prešove.
2. Ako vás obohatila služba
v našej farnosti po stránke osobnostnej
a duchovnej?
No, žeby som trochu dospel? Ale
áno, veď som tu dovŕšil aj Kristove
roky a tridsaťšestka mi tiež minula.
Stal som sa tiež triednym učiteľom 2. B
na dopravnej škole a cítil som, aké je to
dôležité byť duchovným vodcom pre
viacerých i mimo spovednice. Zažil som
nezabudnuteľné Lurdy s ruženčiarmi,
skupinky
birmovancov,
zrelosť
kresťanských pedagógov a taktiež
prevetral motorku.
3. Čo vám bude chýbať po odchode
z našej farnosti?
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No určite jedinečná partia na fare
(dekan, kapláni, zamestnanci, … ), Vy,
pre ktorých som vstával skoro ráno
a neskoro v noci na modlil „Pod tvoju
ochranu…“, taktiež kolektív dopravnej
školy, kde som učil náboženstvo
a veriaci zo Záhradného, ale ak mám byť
konkrétnejší, tak „dzifčatá z 12:00 - tky“,
to pri nich som cítil zvlášť milosť
modlitby, pokory i duchovného rastu na
to, kam idem.
4. S akými kňazskými radosťami
a bolesťami odchádzate?
Radosť slávim stále, veď sa volám
Radoslav a na bolesti si neviem spomenúť.
Držím sa nášho šarišského: „Každe čudo
tri dni trime“. Ale spomeniem len, že
som rád, že sa zaviedlo Vzkriesenie na
cintoríne až na nedeľu, ako sa patrí, a že
Dušičkový týždeň na cintoríne sa stal
časom modlitby, odpustkov pre duše
zomrelých a nielen dekoráciou hrobov.
5. Čo by ste odkázali svojmu
nástupcovi
v
kaplánskej
službe
Františkovi Petrovi?
Aby sa stal pevnou súčasťou
partie na fare, aby si zadovážil hlučný
budík a nech sa teší z každej služby
v konkatedrále, lebo len tak príde čas,
keď sa po úprimnej obetavosti veriacim
pri odchode vtisnú mu slzy do očí.
P.S. Úbrež, číslo domu dvastoštyri.
Pán Boh zaplať za službu v našej
farnosti.
(p.dekan a redakcia Infolistu)
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DVANÁSTA NEDEĽA

Kristus je Boží Syn
Lee Strobel, novinár a kazateľ
vo svojej knihe „Čo by dnes povedal
Ježiš“ sa zamýšľa nad tým, aké
slová, aké výzvy by Ježiš adresoval
slávnym ľuďom terajšieho či krátkeho
minulého času, v ktorom žili. Jeho
„hypotetické kontaktovanie“ ľudí je
adresované napríklad Matke Tereze,
Billovi Clintonovi, Madonne, Michalovi
Jordanovi... Lee sa pri slovách, ktoré
kladie do úst Kristovi, pravdaže opiera
o citáty zo Svätého písma, a tak podsúva
slová o zmysle života, o problémoch,
ktoré trápia dnešný svet....
Keď som rozmýšľal, prečo to Strobel
takto napísal, pochopil som jednu vec.
My častejšie hovoríme Kristovi o tom, čo
chceme, aké máme predstavy o živote,
snoch... Ale ono by to mohlo byť aj
naopak. Mali by sme chcieť, aby Kristus
k nám hovoril.
Pozrite sa: Dôležité je nielen to, čo

si apoštoli myslia o Kristovi, ale oveľa
vážnejšie je to, čo si Kristus myslí o nich.
Peter vyznáva, že Kristus je Boží Syn.
Ježiš videl, že Peter povedal podstatu.
Videl, že Peter pochopil zmysel jeho
príchodu na svet. A Peter pochopil, že
je dôležité počúvať, čo Kristus hovorí
jemu.
Ono to nebude ešte také jednoduché,
lebo príde čas, kedy Peter zradí, ale
to, čo počul od Krista na svoju adresu,
zanechalo v jeho srdci nezmazateľnú
stopu. Quo vadis nás o tom jasne
presviedča. Peter sa na ceste z Ríma
vráti späť, aby sa nechal ukrižovať,
aby sa tam v Koloseu nemusel nechať
znova pribiť na kríž sám Ježiš. Slová,
ktoré Ježiš povedal na adresu Petra, mu
ukázali smer.
Často sa ma ľudia pýtajú: Čo si vy,
dekan, myslíte o Bohu? Často, nie vždy,
odpovedám: Nie je až také dôležité, čo si
ja myslím o ňom, ako to, čo si Boh myslí
o mne!
(p. dekan)

Zmeny v našej farnosti od 1. júla

V Konkatedrále sv. Mikuláša sa rušia sväté omše v sobotu o 7.00 hod.
(z dôvodu sobášnych sv. omší). Fatimské soboty budú pri sv. omšiach
o 6.15 hod.
Pri nahlásení krstu rodičia prinesú spolu s rodným listom dieťaťa aj
krstné listy krstných rodičov (z dôvodu mnohých klamstiev rodičov
o sviatosti birmovania krstných rodičov).
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
24.6.

Ut
25.6.

St
26.6.

Št
27.6.

Liturgický kalendár

Narodenie svätého
Jána Krstiteľa

Úmysly sv. omší

5.45 † Helena
6.15 † Milan
7.00 † Bartolomej - pohrebná

slávnosť

Č 1: Iz 49, 1-6
Ž 139, 1-3. 13-14. 15; Č 2: Sk 13, 22-26
Ev: Lk 1, 57-66. 80

12.00 † Ján, Dušan, Ján, Anna
18.00 ZBP - Katarína
5.45 † Irma, Martin

Féria

6.15 † Mikuláš
7.00 † Klára - výročná

Č 1: Gn 13, 2. 5-18
Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Ev: Mt 7, 6. 12-14

12.00 † Alexej, Jozef, Elena
18.00 ZBP - Ján, Alžbeta, Ján, Miroslava s rod.
5.45 † Peter, Mária, Ladislav

Féria

6.15 ZBP - rod. Ďurčová
7.00 † Šimon - pohrebná

Č 1: Gn 15, 1-12. 17-18
Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Mt 7, 15-20

12.00 † Mária, Imrich
18.00 ZBP - Andrea, Ján

sv. Ladislava, alebo
sv. Cyrila Alexandrujského
ľubovoľné spomienky
Č 1: Gn 16, 1-12. 15-16
Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5
Ev: Mt 7, 21-29

sv. Ireneja,
Pi
28.6.

Čas
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5.45 † Ladislav
6.15 † Pavel
7.00 † Július - výročná
12.00 † Ladislav
18.00 † Ján, Mária
5.45 † Ján, Helena

biskupa a mučeníka
spomienka
Sv. omša 8.00 hod. - Te Deum
Č 1: Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22
Ž 128, 1-2. 3. 4-5 Ev: Mt 8, 1-4

6.15 † Albert, Jozef, Anna
7.00 † Alžbeta - výročná
12.00 † Ladislav, Marta, Viera, Titus
18.00 ZBP - Peter s rod.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
So
29.6.

slávnosť - prikázaný sviatok

Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00, 11.30, 18.00; Cemjata 10.15;
Surdok 10.30 - odpustová slávnosť
Č 1: Sk 12, 1-11; Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Č 2: 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Ev: Mt 16, 13-19

Ne
30.6.

TRINÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30, 18.00;
Cemjata 10.15; Kalvária 16.00

Č 1: 1 Kr 19, 16b. 19-21; Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11; Č 2: Gal 5, 1. 13-18; Ev: Lk 9, 51-62
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála, pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán s kolektívom redakcie.
Grafická úprava: Michal Vrábel.
Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

Infolist
1.
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.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Úprimné Pán Boh zaplať!

2.

V sobotu 29.6. 2013 je prikázaný sviatok
sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú ako
v nedeľu. Na Kalvárii sv. omša nebude.
Pri sv. omšiach bude predpísaná zbierka
Halier sv. Petra. Pán Boh zaplať!

3.

V sobotu bude odpustová slávnosť
ku cti sv. Petra a Pavla v kostole na
Surdoku o 10.30 hod.

4.

Upozorňujeme, že sv. omše o 7.00 hod.
počas prázdnin nebudú!

5.

Upozorňujeme
snúbencov,
ktorí
plánujú sobáš v mesiacoch júl september, že predmanželské náuky sa
konajú iba do konca mesiaca jún. Náuky
v mesiacoch júl a august nebudú!

6.

Obrátenie

Milodary:

Na konkatedrálu:
• bohuznáma Alžbeta 90 €
• bohuznámy 100 €
Na misie: bohuznáma 50 €
Na Kalváriu: bohuznámy 50 €

Pozývame na 2. Farský eRko tábor,
ktorý sa uskutoční od 19. do 23.
augusta 2013 v Brehove (pri Trebišove).
Dobrovoľný príspevok je 50 € a v tejto
cene je zahrnuté ubytovanie, doprava,
strava. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť
v sakristii konkatedrály. Počet miest je
obmedzený. Prihlášku treba odovzdať
najneskôr do 5. 8. 2013.

7.

Birmovanci, ktorí 19. mája 2013 prijali
sv. birmovania, majú v kancelárii
farského úradu fotky a DVD.

8.

Modlitby matiek z komunity Útecha
pozývajú na modlitbové trojdnie a to
v dňoch 28.6., 29.6. a 30. 6.2013 v kostole
Povýšenia Sv. kríža (Prešov - Sekčov).
Začiatok je o 17.00 hod.

9.

Púť do Levoče. Odchod autobusu bude
v nedeľu 7.7. 2013 ráno o 6.00 hod. od
Katolíckeho kruhu. Cena 5 €. Hláste sa
v sakristii konkatedrály.

10. Oznam pre deti: Pozývame všetky deti
na poslednú detskú sv.omšu v stredu
26.6. 2013 o 18.00 hod. Deti, ktoré
sa najviac snažili, budú odmenené
hodnotnými cenami.
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Hriechy sú cnosti a spravodlivosť pýcha,
či tvoje oči vidia, že to tak má byť!
Od Boha sa vzďaľuješ, ani nevieš ako
bývalo aj tak, že bolo toho dosť...
Nebolo už hĺbky, lež plytké zneli slová,
lepšie by bolo mlčať pred Krížom,
tak je to teraz, jak ukradnutá chvíľa
krížovou cestou poberieš sa domov.
Že Lásky niet - tá planie ti v ústach,
nenávisť ťa ženie, oberá o rozum,
povedať „odpusť“ - znie to ako strach,
rád by si to vymenil, čo nie je napísané V srdci tvojom brieždenie sa prebúdza
hľadá cestu, ako sa s ním stretnúť
zmierni pýchu, nech pokoj ťa len sprevádza,
nikdy nedaj, svetlu lásky vyhasnúť...
Ján Sarossy

Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať sviatosť
birmovania, nech si v kancelárii farského
úradu vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu môžu začať študenti stredných
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
alebo starší.
Študenti cirkevných škôl sa budú
pripravovať na školách.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte
na farskom úrade do 1. augusta 2013.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech
sa prihlásia v kancelárii farského úradu.

Krsty

15.6. Alex Hopkovič, Miriam Puzderová
16.6. Flávia Ferraresi

Sobáše - 15.6.2013

Marek Naster a Katarína Dugasová
Marcel Papcun a Marcela Imrichová

