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Rozhovor s p. kaplánom Františkom Petrom

Infolist

Od 1.7.2013, na základe dekrétu
Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa metropolitu, došlo v našej farnosti ku
zmene v obsadení kaplánov.

Počas môjho kňazského života
som bol na Hornom Zemplíne, Above,
Dolnom Zemplíne, no chýbal Šariš.
Teraz je už moja „zbierka“ kompletná.

P. kaplána Radoslava Krenického
v službe pre túto farnosť vymenil
p. kaplán František Petro.

3. Čo
vás
sprevádzalo
doterajším kňazským životom?

Redakcia Infolistu mu položila
niekoľko otázok:

Ako novokňaz som začínal vo
farnosti Humenné pod Sokolejom.

1. Predstavte sa nám, prosím,
pán kaplán.

Po troch rokoch som nastúpil za
kaplána do farnosti Sv. rodiny Košice
– Furča.

Volám sa František Petro, narodil
som sa vo Vranove nad Topľou.
Vyrastal som v dedinke Skrabské. Do
Vranova som sa vrátil, aby som tam
absolvoval stredoškolské vzdelanie na
Obchodnej akadémii.

1. júla 2009 začalo moje pôsobenie
v doterajšej farnosti sv. Šimona a Júdu
vo Veľkých Kapušanoch, a keďže je
to zmiešaná slovensko – maďarská
farnosť, ja som mal v tejto farnosti na
starosti slovenských veriacich.

Od roku 1997 začalo moje štúdium
a formácia v kňazskom seminári
v Košiciach. Boh ma povolal, ja som
odpovedal a od toho času je môj život
s Ním úzko spojený.

Od 1. júla 2013 začína ďalšia etapa
môjho kňazského života tu v Prešove.
S Božou pomocou začínam túto službu
medzi vami.

Vo voľnom čase si rád prečítam
dobrú knihu, pozriem nejaký ten
športový prenos v televízii, rád si ale aj
zahrám futbal, hokej, tenis...
2. Prekvapila vás "dispozícia"
otca arcibiskupa do farnosti Prešov
- sv. Mikuláš? V akom smere?
Ani nie, neprekvapila. Čakal som
to po 4 rokoch v jednej farnosti – to, čo
som netušil, bolo miesto, kam ma otec
arcibiskup pošle.

Vyprosujeme novému p. kaplánovi
Františkovi veľa duchovnej radosti
z pastrácie v našom meste.
Redakcia Infolistu

27
2013
Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
7. júl 2013

ročník: XXIII.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA

„Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.
Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ (Lk 9, 60)
V populárnych piesňach o láske
sa zvykne veľa zveličovať. Napríklad:
„Daroval by som ti mesiac, keby bol
môj.“ Alebo: „Budem ťa milovať, kým
všetky hviezdy nepopadajú z neba.“
Tiež: „Moja láska je hlbšia než najhlbší
oceán.“ Všetky tieto pestré vyjadrenia
však v sebe obsahujú niečo veľmi
reálne. Aj keď sa na prvý pohľad zdá,
že ich hovoria ľudia zaslepení láskou,
predsa chcú nimi vyjadriť, že pre
svojich milovaných urobia čokoľvek.
Toto Ježiš žiada aj od svojich
učeníkov. Očakáva niečo oveľa hlbšie
než len zaslepenosť láskou. Chce, aby
sme boli doňho zaľúbení tak hlboko,
ako on do nás. Mladík, ktorý chce ísť
najprv domov a pochovať si otca, nerobí
nič zlé. Ježiš mu len chcel ukázať, že
každý, kto zažíva radikálnu, vášnivú
Božiu lásku, sa má stať rovnako
radikálnym aj vo svojich odpovediach
a skutkoch - až tak, že všetko ostatné
sa mu stáva druhoradým.
Nepokladajme
Ježiša
pri
čítaní týchto riadkov - za hrubého
a náročného dozorcu, ktorý sa teší,
keď nám môže zobrať to, čo nám je
drahé. Je skôr milovníkom, ktorý

nám dvorí a ponúka niečo oveľa
žiaducejšie, než je čokoľvek iné na
tejto zemi - seba samého. Ako aj Boh
povedal Izraelu: „Vtedy si ťa navždy
zasnúbim... v spravodlivosti a práve,
v láske a milosrdenstve, zasnúbim si ťa
vo vernosti“ (Oz 2, 22).
Tento deň je vhodný na
premýšľanie o tom, ako hlboko ťa
Boh miluje. Zrejme ti nepošle kvety
ani nekúpi diamantový prsteň, no
nesmierne ho teší, že ti môže darovať
ešte lepšie a trvácejšie dary. Zašiel
predsa až tak ďaleko, že ti daroval svoj
vlastný život - všetko preto, aby mohol
byť s tebou celú večnosť. Dnes si pri
modlitbe predstav, že Ježiš sedí vedľa
teba. Vidíš v jeho očiach lásku a vieš,
že ťa nikdy neopustí. Má nádherné
plány s tvojím životom. Ako by si ho
nemal chcieť nasledovať?
Pane, uchvacuje ma tvoja milosť
a tvoje milosrdenstvo. Tvoja láska
prevyšuje všetky predstavy! Všetko
ti odovzdávam, pretože tvoja láska je
lepšia než život!
Prevzaté z časopisu
Slovo medzi nami.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
8.7.

Liturgický kalendár

St
10.7.

Féria
Č 1: Gn 28, 10-22a
Ž 91, 1-2. 3-4b. 14-15b
Ev: Mt 9, 18-26

mučeníkov

ľubovoľná spomienka
Č 1: Gn 32, 22-32
Ž 17, 1. 2-3. 6-7. 8+15
Ev: Mt 9, 32-38

Pi
12.7.

So
13.7.

Ne
14.7.

6.15
12.00 † Pavlína, Cecília, Ján, Anna
18.00 † Anna, Matej
5.45 ZBP Eva, Vladimír, Peter s rod.
6.15 † Rudolf - pohrebná
12.00 † Andrej, Andrej
18.00 faustínum - združený úmysel
5.45 † Albína, Vojtech

Féria
Č 1: Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19
Ev: Mt 10, 1-7

Svätého Benedikta,
Št
11.7.

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Patrícia s rod.

Svätých Augustína Zhao
Rong, kňaza, a spoločníkov,
Ut
9.7.

Čas

Infolist

opáta, spolupatróna Európy
sviatok

Č 1: Prís 2, 1-9
Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
Ev: Mt 19, 27-29

6.15
12.00 † Ladislav
18.00 † Helena
5.45 ZBP Janka (40 r.)
6.15
12.00 † Eva, Katka, Tibor
18.00 † Anton, Ján, Andrej
5.45 † Filip, Erik

Féria
Č 1: Gn 46, 1-7. 28-30
Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
Ev: Mt 10, 16-23

Svätého Henricha
ľubovoľná spomienka

Č 1: Gn 49, 29-32; 50, 15-26
Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7
Ev: Mt 10, 24-33

6.15
12:00 † Jozef Smelý
18.00 † Stanislav
5.45 ZBP Margita
6.15 † Helena, pohrebná
18.00 ZBP Helena (80 r.)

PÄTNÁSTA 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: Dt 30, 10-14; Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37; Č 2: Kol 1, 15-20; Ev: Lk 10, 25-37
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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.

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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2.

Oznamy

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

3.

Dňa 9.7.2013 na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na
iný dobrý úmysel, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 9.7.2013.

4.

Oznamujeme
členom
Klubu
kresťanských seniorov – Prešov
– staré mesto, ktorí sa prihlásili
na Celoslovenskú púť seniorov
do Levoče, že odchod autobusu
je 11.7.2013 o 5.30 hod. od
Katolíckeho kruhu. Tí, ktorí ešte
nezaplatili na júnovom stretnutí,
zaplatia pri autobuse – cena 5 €.
Autobus je už plne obsadený.

5.

Sv. omše v mesiacoch júl, august
a september v Konkatedrále sv.
Mikuláša sú všetky obsadené!
Iba ranné sv. omše o 6.15 hod.,
ktoré sú rezervované ako výročné
alebo pohrebné, sú ešte voľné.
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Zmeny v našej farnosti od 1. júla
Od 1. júla sa v Konkatedrále sv.
Mikuláša ruší svätá omša v sobotu
o 7.00 hod. Fatimské soboty budú pri
sv. omšiach ráno o 6.15 hod.
Sväté omše ráno o 7.00 hod. počas
prázdninových
mesiacov
JÚL
a AUGUST v konkatedrále nie sú!
Výročné a pohrebné sv. omše sú ráno
o 6.15 hod.
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 30.6.2013

Liliana Sabolová, Lucia Kasenčáková, Jakub
Trusa

Sobáše - 29.6.2013

Ľuboš Petruška – Katarína Jurková
Miroslav Pecho – Mária Riedlová
Radoslav Ceperko – Erika Šoltésová
Marek Kmec – Alena Jusková
Tibor Duda – Angelika Balogová
Marián Jabcun – Veronika Kačáková

