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Nejaké konkrétne koníčky nemám, ale rád
sa prechádzam v prírode, v tichu, asi takto
najlepšie si oddýchnem a poukladám svoje
myšlienky a pocity.

Sú to slová z prvého Jánovho listu, ktoré
ma neustále povzbudzujú: „Čo bolo od
počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné
oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa
naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo
života. Lebo zjavil sa život a my sme videli,
dosvedčujeme a zvestujeme vám večný
život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo
sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby
ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my
máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom
Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša
radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme
od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je
svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1Jn 1-5).
Byť svedkom – Slova života – Ježiša Krista,
mať s ním neustále spoločenstvo a privádzať
aj druhých k radosti z nášho Pána.

6. Aké máš v živote ciele a méty?

Rozhovor pripravil Viktor Baltes

7. Poznáš niekoho z terajších
kňazov na našej fare?

obr. Kristián Karch, diakon

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
9. júl 2017

tlač, kopírovanie, väzba

Tak určite, pána dekana Jozefa Dronzeka
poznám ešte zo seminára zo štúdii, keď nás
učil metafyziku, etiku a teodíceu. Takisto
som registroval, aj pána kaplána Viktora
Baltesa, keďže ja som bol prvák a on bol
diakon, krátko sme sa ešte stretli v seminári.
Pána kaplána Františka Telváka poznám
z Bardejova, lebo keď som ja odchádzal
z pastoračného ročníka, tak on tam práve
prišiel ako nový kaplán. Pána kaplána
Martina Šimka som registroval v seminári,
keďže istý čas tam býval a pôsobil.

2017

lacné tonery a cartridge

Mojím cieľom a métou je stať sa svätým,
možno to znie ako „klišé“, ale k svätosti
sme pozvaní každý jeden z nás. To je ten
najdôležitejší „titul“ ktorí máme každý
jeden z nás dosiahnuť a to v akomkoľvek
povolaní, či stave sa nachádzame. No a
zároveň sa chcem stať dobrým kňazom –
ktorý je pri ľuďoch, načúva im a predkladá
ich potreby a rôzne ťažkosti nášmu Pánovi.
V prvom ročníku seminára som na túto
otázku odpovedal asi takto: chcem sa stať
„mostom“ medzi Bohom a ľuďmi – akýmsi
prostredníkom, aby si ma Boh čo najlepšie
použil, pre službu ľudu, a zároveň, aby som
ľuďom čo najlepšie sprostredkoval Božiu
lásku a milosrdenstvo, ale takisto aj správne
usmernenia do života.

28

predaj a servis tlačiarní

8. Máš nejaké životné motto alebo svoju
hlášku?

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

5.Aké máš koníčky, čo ťa baví,
pri čom si najlepšie oddýchneš?

ročník: XXVI.

14. nedeĽa v roku A

Rozhovor

V minulom čísle sme vám priniesli oznam
o tom, že do našej farnosti bol poslaný nový
p. diakon na diakonskú ročnú prax. Jeho
meno je Kristián Karch. V tomto čísle vám
prinášame rozhovor s ním.
1. Kristián, od 1.júla si náš nový
diakon. Prezraď nám niečo o sebe, koľko
máš rokov, odkiaľ pochádzaš, rodičia...
Pochádzam z farnosti Žalobín (dekanát
Vranov nad Topľou). Mám 26 rokov. Moji
rodičia sú už nebohí, volali sa Ján a Jolana.
Mamka pochádzala z Užhorodu (Ukrajina).
Môj otec pracoval ako tesár počas totality v
Užhorode, tak sa tam spoznali s mamkou.
2. Ako, kedy a za akých okolností
si sa rozhodol vstúpiť do seminára a stať
sa kňazom ?
Tak to by bol dlhý príbeh. Skúsim
vystihnúť tie najdôležitejšie momenty.
Už od detstva, hlavne po prvom svätom
prijímaní, som veľmi rád chodil do kostola
a zároveň som stále miništroval. Postupom
času som počas svätej omše, ale i mimo nej
pozoroval nášho kňaza vo farnosti a veľmi
sa mi páčila služba kňaza. Neustále mi to
kňazstvo vŕtalo v hlave. Čím som bol starší,
tým častejšie som chodil aj na rôzne akcie,
kde sa rozpoznávalo o povolaní. Počas 4.
ročníka na strednej škole, som sa odhodlal
ísť za naším pánom farárom, žeby som rád

išiel do seminára. On sa veľmi potešil a tak
sme začali riešiť potrebné veci k prihláške
do seminára. V septembri v roku 2010 som
nastúpil do prvého ročníka do kňazského
seminára sv. Karola Boromejského v
Košiciach.
3. S akými myšlienkami si prišiel
na našu faru?
V prvom rade som sa veľmi tešil, keďže
môj predchodca, už teraz novokňaz, Dominik
Plavnický, mi rozprával veľmi pekné veci
zo života na fare a aj vo farnosti. Vedel som,
že sú tu dobrí kňazi – zohraná partia. No
zároveň, som mal aj určitý rešpekt, či bázeň
pred novým prostredím, ako to všetko bude.
Myslím si, že je to normálne u každého
jedného z nás, keď meníme prostredie. Už
počas týchto prvých dňoch, ktoré som tu
strávil sa mi to potvrdilo, že je tu rodinné
prostredie.
4. Čo očakávaš
diakonskej praxe?

od

svojej

Ťažko odpovedať na túto otázku, keďže
som len pár týždňom diakonom. Ale asi
nabrať čo najviac skúsenosti v pastorácii,
prehĺbenie vzťahu s Ježišom Kristom a
zároveň neustálom zdokonaľovaní sa hlavne
v kázaní, aby môj život korešpondoval s tým
čo hovorím na kázni.

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
10. 7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom
období

Čas
+ Anton

6:15

ZBP Emília

12:00
18:00

Ut.
11. 7.

Str.
12. 7.

Št.
13. 7.

Pia.
14. 7.

So.
15. 7.

Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna
Európy, (sviatok)

Streda 14. týždňa v Cezročnom
období

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom
období
po večernej sv. omši bude adorácia

Piatok 14. týždňa v Cezročnom
období
Sv. Bonaventúru, biskupa a
učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Iveta, Ľudovít, Miriam
ZBP Ladislav, Hedviga

5:45

ZBP Magdaléna, Ivana - ž., Martina - ž.,
s rodinami

6:15

+ Anna - pohrebná

12:00

ZBP Belo, Jozef, Andrea

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ Stanislav

6:15

+ Ján - 1. výročie

12:00

+ Jaroslav

18:00

+ Július, Mária, Peter

5:45

+ Jozef, Terézia

6:15

+ Klára - pohrebná

12:00

ZBP Belo, Jozef, Emma

18:00

+ Miloš, Vincent

5:45

+ Vladimír - 1. výročie

6:15

+ Žofia - 1. výročie

12:00

ZBP Renáta, Andrea, Belo

18:00

+ Miroslav, Ľudmila, Ján

5:45

+ Marián

6:15

ZBP Imrich - 60 rokov

18:00

+ Ján

15. nedeľa v Cezročnom období
5.45 (+ Imrich), 6.30 (ZBP Janka - ž.), 7.45,

Ne.
16. 7.

Infolist

Infolist

10.00 (+ Stephen), 11.30 (ZBP Viera a Marián - poďak. za 40 r. života),
15.00 (ZBP František - obrátenie),
18.00 (+ Božena, Hedviga, Mária, Imrich);
Kalvária 16.30 (ZBP Olinka), Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
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

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.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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6.

Oznamy

Milodary: na organ: bohuznáma 50
€, p. Jankaninová 100 €. Na kostol:
z pohrebu Imricha Maruša 50 €,
bohuznáma 6 €. Bratstvo sv. ruženca:
na organ 200 €, na kaplnku na Cemjate
150 €, na Tv Lux 35 €. na Rádio Lumen
35 €. Zbierka - Dobročinné diela sv.
Otca: konkatedrála 1508.66 €, jezuiti
474,34 €, kalvária 35 €, saleziáni 300 €.
V utorok 11.7. 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 (pri južnom vchode) v
konkatedrále najneskôr do poludnia 11.
júla.
V kancelárii môžete nahlasovať
úmysly sv. omší na mesiace september
až december 2017.
V mesiacoch júl a august nebude
sv. omša o 7.00, funkciu tejto sv.
omše (rezervácia pre pohrebné a
výročné sv. omše) preberá sv. omša
o 6.15. Kancelária ostáva tak, ako
bola. V mesiacoch júl a august nie je
spovedná služba od 10.00 do 12.00
hod.
Gréckokatolícka charita Prešov HĽADÁ
OCHOTNÉHO DOBROVOĽNÍKA,
môže byť aj na dôchodku, ktorý by mal
chuť pomôcť a vyplniť svoj voľný čas
ŠITÍM TAŠIEK alebo darčekových
predmetov Z LÁTOK. Radi prijmeme
aj zvyšné látky, ktoré by ste mohli a
chceli darovať. MÁTE ZÁUJEM?
ZAVOLAJTE NÁM: 0910 842 404
alebo 051/77 23 970. Kontaktná
osoba: Janka Švecová Adresa: Centrum
GKCH, Hlavná 2, Prešov
Pozvánka pre manželov: Kána pre
manželov - čas na manželstvo, čas
pre vás dvoch, samostatný program
pre deti. Kedy? 23. - 29. júla 2017.
Čerpá z prameňov svätého Ignáca z
Loyoly a zo skúseností charizmatickej
obnovy. Kontakt: + 421 948 380 929,
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sekretariatkana@gmail.com,
www.
kanapremanzelov.sk
7. Pozývame vás na Biblickú
noc - 21. júl v čase od 18:00 do
1:00 - VIAC POZNAŤ OTCA. Boh
je Otec. Príď viac spoznať Otca
počas Biblickej noci v konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove. Čaká vás
bohatý program inšpirovaný Božím
Slovom. Čaká na vás: vystúpenie
detského a mládežníckeho zboru,
premietanie filmu s výkladom, debata
s o. Leščinským na tému Boh a
Otec, čítanie evanjelia popretkávané
piesňami, adorácia s modlitbami.
Počas večera možnosť vyspovedať sa,
pozhovárať s kňazom.
8. Z dôvodu PN-ky a dovolenky bude
knižnica počas mesiacov júl a august
zatvorená. Opäť otvorená bude 13.9.
(streda). V prípade záujmu vrátiť
knihy alebo si vypožičať nové počas
týchto mesiacov je možná dohoda s
p.Krivdovou na t.č. 0907 305 709.
9. Srdečne
vás
pozývame
na
Arcidiecéznu púť k úcte Panne
Márii do Gaboltova v roku 100.
jubilea zjavení vo Fatime. Slávnosť sa
uskutoční v dňoch 15. – 16. júla 2017.
10. Príprava na sviatosť birmovania
v nasledujúcom školskom roku. Mladí
a dospelí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
školskom roku pripravovať a prijať
sviatosť birmovania alebo sviatosť
krstu (u dospelých sa udeľujú všetky
tri sviatosti naraz - pokiaľ nie sú
pokrstení), nech si v kancelárii
farského
úradu
vyzdvihnú
prihlášku. Prípravu na sviatosť
birmovania môžu začať študenti
stredných škôl, ktorí v tomto šk.
roku končia 1. ročník strednej školy
a
starší.
Vyplnenú
prihlášku
odovzdajte na farskom úrade do 27.
augusta 2017.

