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Rozhovor s novým kaplánom
Od 1.7.2014, na základe dekrétu
Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa metropolitu, došlo v našej farnosti ku
zmene v obsadení kaplánov.
P. kaplána Františka Petra v službe
pre túto farnosť vymenil p. kaplán Viktor
Baltes.
Redakcia Infolistu mu položila
niekoľko otázok:
1. Predstavte sa nám, prosím, pán kaplán.
Volám sa Viktor Baltes, mám 30 rokov.
Za kňaza som bol vysvätený v júni 2011 teda začal som štvrtý rok kňazskej služby.
Mojou prvou farnosťou bola farnosť
Svidník, kde som bol kaplánom tri roky.
Pochádzam z dedinky pri Košiciach, ktorá

Sv. Otec František:
Mária ako žena viery
(...) A posledným prvkom je Máriina
viera ako cesta. Koncil potvrdzuje, že
Mária «napredovala na ceste viery»
(Lumen gentium, 58). Preto nás
predchádza na tejto púti, sprevádza nás
a podporuje nás. V akom zmysle bola
Máriina viera cestou? V tom zmysle, že
celý jej život bol nasledovaním jej Syna:
On, Ježiš, je cesta! Napredovať vo viere,
postupovať na tejto duchovnej púti, ktorou
je viera, nie je nič iné ako nasledovať
Ježiša, načúvať mu a nechať sa viesť jeho
slovom, vidieť, ako sa správa a kráčať po
jeho stopách, s jemu vlastnými pocitmi
a postojmi. A aké sú pocity a postoje
Ježiša?
Pokora, milosrdenstvo, blízkosť,
ale tiež rázne odmietnutie pokrytectva,
falošnosti, modlárstva. Ježišova cesta je
cesta lásky, vernej až do konca, až k obeti
života, je to cesta kríža. Preto cesta viery
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sa volá Olšovany (farnosť Ruskov). Som
najstarší z troch detí - mám dve mladšie
sestry Luciu a Patríciu.
2. Prekvapila vás „dispozícia“ otca
arcibiskupa do farnosti Prešov - sv.
Mikuláš? V akom smere?
Beriem to v slobode a odovzdaní. Vnímam
to ako vôľu môjho Otca, ktorú chcem
nadovšetko plniť. Teším sa, aké veľké veci
má Boh prichystané. :-)
3. Čo vás sprevádzalo doterajším
kňazským životom?
Obrátenie.
Vyprosujeme novému p. kaplánovi
Viktorovi
veľa
duchovnej
radosti
z pastorácie v našom meste.
Redakcia Infolistu
vedie cez kríž. Ježiš opovrhovaný. Mária
bola stále s Ježišom, nasledovala Ježiša
uprostred ľudu a počúvala znevažovania
a nenávistné reči tých, ktorí Pána nemali
v láske. Tento kríž ona niesla! Takže
Máriina viera čelila nepochopeniu
a pohŕdaniu.
Keď prišla Ježišova hodina, teda
hodina jeho utrpenia, vtedy bola Máriina
viera plamienkom v noci, plamienkom
v úplnej tme. V noci Bielej soboty Mária
bdela. Jej plamienok, malý, ale jasný,
svietil až do úsvitu vzkriesenia. A keď
prišla zvesť, že hrob je prázdny, jej srdce
zaplnila radosť z viery, kresťanskej viery
v smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba

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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
13. júl 2014
Šírenie evanjelia
V kresťanskom staroveku sa viedli
dišputy o tom, kto má patriť do Cirkvi. Dosť
silný vplyv mala sekta donatistov, ktorí učili,
že Cirkev majú tvoriť výlučne dobrí a svätí
ľudia. Cirkev vnímali ako „zamknutý hrad“,
alebo Noemovu archu, kde sú synovia Boží
a vo svete sú synovia diabla. Našťastie zvíťazil
pohľad sv. Augustína, ktorý učil, že Cirkev je
univerzálna a že je poľom, na ktorom vedľa
seba rastie aj kúkoľ a pšenica, dobrí aj zlí ľudia.
A povedal aj takúto myšlienku: „Koľko ovečiek
je vonku a koľko vlkov vo vnútri“. Teda, že aj
mimo Cirkvi sú dobrí ľudia a aj v Cirkvi sú vlci.
V obrazoch pšenice, horčičného zrnka
a kvasu Ježiš hovorí o dynamike, akou sa
bude šíriť jeho posolstvo a Cirkev vo svete.
Všetky tri obrazy predstavujú niečo, čo je na
začiatku malé, ale v čom je ukrytá ohromná
energia, ktorá bude spôsobovať rast. Bude
to však vzrast veľmi dramatický. Bude naň
pôsobiť diabol, hriech, zlo, smrť. Budú
spolu dobrí aj zlí ľudia, svätci a hriešnici,
pšenica a kúkoľ. Ježiš učí, že sa máme chrániť
fanatizmu a netolerancie. Treba sa učiť žiť
vedľa zla a pomáhať ľuďom, ktorí ešte nežijú
podľa evanjelia. Sám bol „priateľom colníkov
a hriešnikov“. Rozprával sa s nimi tak, ako
keby rozprával s osobami spravodlivými
a zbožnými. Až do konca bol viac lekárom,
ako sudcom. Viac zdôrazňoval milosrdenstvo
a trpezlivosť, ako nenávisť a trest. Treba
vydržať až do konca sveta a nechať súd jemu.
Čo z toho plynie pre náš vlastný život?
Predovšetkým sa máme usilovať byť „čistou
pšenicou“. Dobro a zlo sú často pomiešané
v našom srdci a v našom svedomí. História
nášho života je práve o boji medzi nimi.
Naše srdce dokáže milovať aj nenávidieť.

ročník: XXIV.

PÄTNÁSTA NEDEĽA - ROK A
Vie byť citlivé, ale aj tvrdé. Naše svedomie je
jemné, ale aj necitlivé. Dokážeme sa trápiť
nad maličkosťami, ale sme spokojní, keď
prestupujeme Božie prikázania. Musíme
trpezlivo pracovať sami so sebou, aby bolo
v nás viac čistej pšenice, ako kúkoľu. Ak je dnes
vo svete dosť takých, ktorí zasievajú kúkoľ,
my zodpovední kresťania by sme sa mali
usilovať zasievať pšenicu. To je naše misijné
a očistné poslanie vo svete. Práve Ježišova
oslobodzujúca komunikácia s hriešnikmi je
pre nás príkladom. Veľa sa vo svete zmenilo
a myslíme si, že nikdy v dejinách nebolo v ňom
toľko zla, ako práve dnes. Zlo bolo v nich vždy
a vždy malo svoje podoby. Nám sa dnešné
zdajú najrafinovanejšie, lebo sú skryté pod
slobodu a demokraciu. Ježiš by však aj dnes
postupoval podobne, ako pred 2000 rokmi.
Aj dnes by dával svoju energiu do služieb
záchrany hriešnikov. Musíme to robiť aj my.
Často musíme prosiť vo svojich modlitbách
o trpezlivosť a pokoru. O trpezlivosť pre seba,
aby sme dokázali trpezlivo pracovať sami na
sebe, ale mali trpezlivosť aj s hriechmi našich
blížnych. Obrátenie seba a druhých nie sú
nejaké jednorazové akcie. Pokoru potrebujeme
preto, aby sme prijali fakt, že keď Ježiš nezmenil
všetkých, nedokážeme to ani my. Kto si myslí,
že to dokáže, je mimo evanjelia a je naplnený
pýchou.
Sv. Augustín sa veľmi zaslúžil o to, že
Cirkev je matkou pre všetkých ľudí a chce
pomáhať všetkým. Dokázal to aj preto, lebo
sám to prežil. Túto skutočnosť reprezentujme
aj v dnešnej dobe.
M. Šuráb
Úmysel ružencového desiatku
na mesiac júl 2014:
Vyprosujme nádej a silu rodičom,
ktorým zomrelo dieťa.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
14.7.

Ut
15.7.

St
16.7.

Št
17.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Kamila de Lellis,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Sv. Bonaventúru,

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Michal, Barbora, Ján
6:15 † Stanislav, 1. výr.
12:00 † Jozef
18:00 † František
5:45 † Mária
6:15 † Jozef, pohrebná

biskupa a učiteľa Cirkvi

12:00 † Jozef

spomienka

18:00 ZBP Mária, Agáta, Marián,
Magdaléna

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej,
ľubovoľná spomienka

Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta,
pustovníkov
spomienka

5:45 ZBP Peter, Marek, Tatiana
s rod.
6:15 † Otto, 1. výr.
12:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
18:00 † Igor, 1. výr.
5:45 za obrátenie Daniely a Jozefa
6:15 † Jozef, pohrebná
12:00 † Katarína, Michal, Katarína,
Ondrej, Milan, Viktor,
František
18:00 ZBP Eva s rod.
5:45 † Jozef, Mária

Pi
18.7.

6:15 † Jozef, pohrebná

Féria

12:00 † Jozef
18:00 † Vincent, Štefánia, Eva, Ján

So
19.7.

Ne
20.7.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 † Marián
6:15 † Emil, Veronika
18:00 † Vladimír

ŠESTNÁSTA NEDEĽA - ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00
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

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
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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1. Milodary:
Na misie: bohuznáma 40 €
2.

Oznamy

Budúci týždeň bude zbierka na
opravu konkatedrály. Peniaze pôjdu
na reštaurovanie portálu pri barokovej
kazateľnici.
Rozpočet
a
návrh
na reštaurovanie je už schválený
Pamiatkovým úradom. Bude to stáť
cca 4 200 €.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

3.

Pozor! Bratia františkáni upravili sv.
omše. Od pondelka do piatka sv. omša
o 6:30 hod. nebude. Bude o 8:00 hod.
V sobotu ráno 6:30 hod. ostáva.

4.

Cemjata, Kostol sv. Donáta
Náš filiálny Kostol sv. Donáta potrebuje
po dlhých rokoch vážnu údržbu. Sú
veľké trhliny a praskliny od strechy až
po základ z dvoch strán kostolíka, je
popraskaný strop, takže vypadávajú
omietky a nástenné maľby. Preto
sme na Cemjate poprosili veriacich
o príspevky, aby sme mohli dať
kostolík do poriadku. Veľké Pán Boh
zaplať tým, ktorí doteraz prispeli a aj
tým, ktorí chcú finančne podporiť toto
dobré dielo.

5.

Gaboltov je hlavným pútnickým
miestom
Košickej
arcidiecézy
s diecéznou svätyňou. Predstavujeme
program a zároveň odporúčame.
I. Celodiecézna púť
Sobota 19.7.2014
• 18:00 hod. - sv. omša
(J. E. Mons. Stanislav Stolárik),
• 21:00 hod. - sv. omša (novokňazi)
Nedeľa 20.7.2014
• 10:30 hod. - sv. omša
(J. Em. Jozef kardinál Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov)
I. Rómska púť do Gaboltova
Nedeľa 3.8.2014
• od 14:00 hod. - program,
• 16:00 hod. - sv. omša
(Mons. Bernard Bober, arcibiskup)
II. Púť mužov do Gaboltova
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Nedeľa 24.8.2014
• 16:00 hod. - sv. omša
(Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita)
6.

V
tomto
mesiaci
prebieha
v našom dekanáte príprava na
púť do Obišoviec. Po jednotlivých
farnostiach putuje socha, ktorá v našej
farnosti bude v dňoch 17. - 21.7.2014.
Socha Panny Márie bude v dňoch
17.-18.7. vystavená aj v nemocničnej
kaplnke. Dňa 2.8.2014 bude spoločná
púť do Obišoviec so začiatkom o 9:00
hod. Dňa 2.8. v našej konkatedrále
Fatimská sobota nebude. Všetci
ste pozvaní na púť dekanátu do
Obišoviec.

7.

V sakristii Konkatedrály vám
ponúkame na predaj novú knihu
príhovorov, kázní a zamyslení nášho
o. dekana Dronzeka.

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 2014.
Dospelí, ktorí majú túžbu prijať sviatosti
krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech
sa prihlásia v kancelárii farského úradu.
Prihlášku si môžete stiahnuť aj
z www.presov.rimkat.sk

Krsty 5.7.2014 Mia Kancirová
Sobáše 5.7.2014

Kollár - Maťašovská, Labaško Mydlarčíková, Pečovský - Potočková,
Kasina - Imrichová

