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Rozhovor s novým diakonom
Od 1.7.2014, na základe dekrétu Mons.
Bernarda Bobera, arcibiskupa - metropolitu,
došlo v našej farnosti ku zmene v obsadení
diakona.
P. kaplána Bystríka Saba v službe pre túto
farnosť vymenil p. diakon Michal Škulka.
Redakcia Infolistu mu položila niekoľko
otázok:
1. Predstavte sa nám, prosím, pán diakon.
Volám sa Michal Škulka a pochádzam
z Trebišova. Po štúdiu na Gymnáziu
v Trebišove ma v roku 2008 prijali do
Kňazského seminára sv. Karola Boromejského
v Košiciach. Pastoračnú prax som absolvoval
v Univerzitnom pastoračnom centre dr.
Štefana Héseka v Prešove od septembra 2010
do júna 2011.
Svoj voľný čas najradšej vypĺňam modlitbou
chvál a počúvaním gospelovej hudby, rád čítam
knihy, obľubujem turistiku, šport aj spánok.
A ak mi zvýši čas, rád si pozriem dobrý film.

2. Prekvapila vás „dispozícia“ otca
arcibiskupa do farnosti Prešov - sv. Mikuláš?
V akom smere?
Ani veľmi nie. Po rozhovore s pánom
dekanom, ako aj s predstavenými seminára,
som to viac-menej očakával.
3.
Čo
vás
sprevádzalo
doterajším
bohosloveckým životom?
Mojím bohosloveckým životom ma sprevádzali
slová emeritného pápeža Benedikta XVI.:
„Kňaz musí byť človekom, ktorý hlboko
poznal Krista, stretol ho a naučil sa ho
milovať, preto musí byť človekom modlitby.“
V seminári som sa naučil pozerať na veci
a udalosti očami viery a viac sa spoliehať na
Božiu pomoc. Roky formácie som vnímal ako
čas, kedy som mal možnosť prehlbovať vzťah
s Kristom. Som si vedomý, že v tom musím
pokračovať aj počas diakonskej praxe, aby
v mojom živote bol stále viac viditeľný Kristus.
Vyprosujeme novému p. diakonovi Michalovi
veľa duchovnej radosti z pastorácie v našom
meste. Redakcia Infolistu

Gorazd Zvonický: Doloróza
Ach, kto zráta, Matka Spasiteľa,
ústrky, čos´ tíško pretrpela,
keď pred Tebou v Betleheme zhasli
a plačúce nežné pacholiatko
povila si do nevľúdnych jaslí,
ó Doloróza.
Div to srdce bôľom neprekypí,
keď doň slová viaznu ako šípy,
keď Simeon daruje Ti spiatky
Božskú kytku myrhy, ktorá plní
horkou vôňou najsladšie dni matky,
ó Doloróza.
V ktorej duši láska nekrváca,
keď z objatia nebeský dar stráca?
Medzi srdcia dvere chrámu rastú,
život sa Ti mení v exil - hrôza lebo sama, sama zostalas' tu,
ó Doloróza.
Nevďak, úklad stíha Ho a zrada,
kríž a kliatba... Skrvavený padá
stratený Syn v bohapustom hluku.
Keď sa skláňaš nadľahčovať muku,

dýkou drzo odrazia Ti ruku,
ó Doloróza.
Tŕňoveniec, kladivo, žlč, kliny,
no viac očiam utajené viny,
všetko sa Ti duše kruto týka
ako jeho svätého boku
v hriechov vyhni vyhrotená dýka,
ó Doloróza.
A zas máš ho v lone, Matka milá,
ako vtedy, keďs´ ho nakojila...
Bozkáš tvár, lež doráňaná hlava
z lona klesá... Nič Ti nezostáva
iba láska, čo smrť prekonáva,
ó Doloróza.
Tak sa stretli materinské žiale
od jasličiek po hrob v šedej skale,
kde Ťa bôľno víta smrtná skrýša.
Keď nenájdeš nikde poľahody,
kde sa stúliš v svete bez Ježiša,
ó Doloróza.
(Mýtnik pred Madonou, s. 14-15)
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Neprosme zlatú rybku
Určite poznáte tú rozprávku o zlatej rybke.
Rybárovi sa pošťastilo chytiť nevšedný úlovok –
zlatú rybku. A tá mu sľubuje, že ak ju pustí späť
do mora, splní mu tri želania. Jestvujú rôzne
verzie, čo si ten rybár prial. A možno aj my by
sme mali pre zlatú rybku nejaké tajné želanie. Boli
by sme veľmi radi, keby nám dal niekto možnosť
zaželať si čokoľvek a ono by sa to splnilo…
Dnes sme počuli, ako kráľ Šalamún mal
možnosť zaželať si čokoľvek. Boh mu povedal:
Žiadaj si čokoľvek a dám ti. To nebola rozprávka.
To bola skutočnosť. A Šalamún si povedal také
prianie, že Boh ho za to pochválil. Prial si múdrosť.
Nič iné. Hoci si mohol želať dlhý vek, bohatstvo,
víťazstvo nad nepriateľmi a podobne, on nechcel
nič iné, len múdrosť. Bohu sa to veľmi páčilo,
a preto k tej múdrosti mu dal aj všetko to ostatné,
o čo neprosil. Jeho múdrosť sa stala povestnou,
dodnes zvykneme hovoriť „múdry ako Šalamún“.
Čo je vlastne múdrosť? Kniha Sirachovho syna
píše hneď v prvej kapitole (14.verš), že „Najkrajšia
múdrosť je milovať Boha.“ O tomto hovorí Ježiš
v dnešnom evanjeliu. Nebeské kráľovstvo je podľa
neho najvyššia hodnota, akú môže človek mať.
Preto ho prirovnáva k pokladu, ukrytému v poli.
Človek, ktorý ho chce získať, predá všetko, čo má,
len aby ho získal. Ak nám naozaj záleží na Božom
kráľovstve, spravíme všetko preto, aby sme ho
získali. Z Božieho hľadiska je to tá najvyššia
múdrosť, akú človek môže dosiahnuť. Múdry
človek je teda ten, ktorý neraz za cenu veľkej
námahy hľadá poklad Božieho kráľovstva. Podobá
sa mužovi, ktorý stavia svoj dom na skale, ako to
hovorí Pán Ježiš v jednom zo svojich podobenstiev.
Tá námaha stojí za to, dom sa nezrúti, pretrvá.
Znamená to, že prosiť a snažiť sa o Božiu múdrosť
sa oplatí. Viac ako čokoľvek iné. Ak sa človek
snaží mať tú múdrosť Božiu, Boh mu k nej pridá aj
všetko ostatné – tak ako Šalamúnovi.
Svoju múdrosť Boh ponúka nám všetkým.

ročník: XXIV.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA - ROK A
Spolu s ňou môžeme dôjsť a naozaj aj dôjdeme
do zasľúbenej zeme. Keďže však každý človek
má v sebe tendenciu byť prvým, tým naj…
lepším, najmúdrejším…, niekedy sa zdá, akoby
Božia múdrosť bola proti ľudskej múdrosti. Ale
nie je to tak! Ľudská múdrosť nachádza svoje
naplnenie v Božej. Všetci by sme mali túžiť po tej
Božej múdrosti. Kto chce dosiahnuť tú najvyššiu
múdrosť, má šancu, Boh mu ju dáva.
Vieme veľmi dobre, o čo sa jedná, keď
sa povie slovo Titanic. Že to bola svojho času
najväčšia loď, akú kedy ľudstvo postavilo. Môžeme
povedať, že vrchol ľudskej múdrosti. Ľudia sa
naozaj ňou aj hrdili. Prívlastky ako najlepšia,
najkrajšia, nepotopiteľná sa len tak sypali. Jeden
zo zamestnancov lodiarskej firmy, ktorá tú loď
postavila, sa nechal počuť: „Túto loď nepotopí ani
sám Boh. Táto veta sa preslávila a bolo ju počuť aj
počas plavby na samotnej lodi z úst námorníkov.
Niekoľko dní po začatí plavby však loď narazila
na ľadovec a potopila sa. Veľké množstvo ľudí
zahynulo. Obrovská katastrofa. Kde sa stala chyba?
Veď to bol vrchol ľudskej múdrosti. Problém bol
v tom, že tá ľudská múdrosť sa dištancovala od
Boha. Dokonca môžeme povedať, že sa určitým
spôsobom ľudia postavili týmto dielom proti Bohu.
Akonáhle sa toto stane, ľudská múdrosť už nie je
múdrosťou, ale najväčšou hlúposťou, akú človek
môže dosiahnuť. Nemúdry je teda ten, kto sa stavia
proti Bohu, kto chce dosiahnuť niečo bez Boha.
Ak teda chceme dosiahnuť pravú
múdrosť, tak ako Šalamún, prosme o ňu Boha.
Nepodľahnime klamnej nádeji, že bez Boha sa
dá dosiahnuť viac. To je sebaklam. Chvíľkovo sa
možno aj zdá, že dosiahneme veľa, ale z hľadiska
večnosti nikdy. Skaza Titanicu je toho dôkazom.
Múdrosť je Boží majetok, my prosme, aby sa tento
majetok stal pre nás darom. Amen.
M. Masný
Úmysel ružencového desiatku na mesiac júl 2014:
Vyprosujme nádej a silu rodičom, ktorým zomrelo
dieťa.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
21.7.

Ut
22.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Vavrinca z Brindisi,
kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Sv. Márie Magdalény,

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Marta, Gabriel,
Magdalénka, Helenka
6:15 † Viktória
12:00 † Margita, Anna, Rudolf
18:00 † Mária, František, Anna, Karol,
Alexander
5:45 † Milan
6:15 † Marta - pohrebná
12:00 ZBP Magdaléna, 50 r.

spomienka

18:00 † Anna, Ján, Dorota, Štefan

St
23.7.

Sv. Brigity,

5:45 † p. Gracián Böhm
6:15 † Ema

rehoľníčky, patrónky Európy

12:00 † Arpád

sviatok

18:00 ZBP Ján, Magdaléna, 50 r.
manželstva
5:45 † Karol

Št
24.7.

6:15 † Želmíra

Féria

12:00 † Oľga, Štefan, Anna
18:00 † Eva

Pi
25.7.

So
26.7.

Ne
27.7.

Sv. Jakuba,

5:45 † Ján, Anna
6:15 † Pavel - 1. výr.

apoštola

12:00 † Anna, Ján

sviatok

18:00 † Gizela, Helena, Amália,
Margita, Anna

Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
spomienka

5:45 ZBP Anna
6:15 † Michal, Pavlína
18:00 ZBP Belo a Terézia, 55 r.
manželstva

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

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:
2.8.2014 v našej konkatedrále Fatimská
Na konkatedrálu:
sobota nebude. Všetci ste pozvaní na
• bohuznáma 2 000 €,
púť dekanátu do Obišoviec.
• bohuznámy Viliam s rod. 100 €.
7. V
sakristii
Konkatedrály
vám
Na Kalváriu: bohuznámy 20 €
ponúkame na predaj novú knihu
Ružencové bratstvo venovalo:
príhovorov, kázní a zamyslení nášho
• na konkatedrálu 150 €
p. dekana Dronzeka.
• na rádio Lumen: 45 €
8. Pozvánka pre mládež. My, vaši
• na TV Lux 45 €
kapláni (Viktor, František a Martin), so
2. Dnes máme zbierku na opravu
súhlasom a požehnaním nášho dekana,
konkatedrály. Peniaze pôjdu na
pozývame ochotných mladých ľudí,
reštaurovanie portálu pri barokovej
ktorí chcú niečo robiť v našej farnosti
kazateľnici.
Rozpočet
a
návrh
na oslavu Boha (miništrovanie, slúžiť
na reštaurovanie je už schválený
ako animátori, hrať, spievať, čítať na
Pamiatkovým úradom. Bude to stáť cca
sv. omšiach, doprevádzať stretká...)
4 200 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary!
na spoločnú grilovačku, ktorá sa
3. Cemjata, Kostol sv. Donáta
uskutoční v sobotu 4.9.2014 o 19:00
Náš filiálny Kostol sv. Donáta potrebuje
hod. na fare. Pozvaní sú všetci mladí
po dlhých rokoch vážnu údržbu. Sú
dobrej vôle (mládež - t.j. od 14 do
veľké trhliny a praskliny od strechy
33 rokov života). Pre bližšie info
až po základ z dvoch strán kostolíka,
kontaktujte pána kaplána Viktora
je popraskaný strop, takže vypadávajú
Baltesa.
omietky a nástenné maľby. Preto
sme na Cemjate poprosili veriacich
Príprava na sviatosť birmovania
o príspevky, aby sme mohli dať
v nasledujúcom školskom roku
kostolík do poriadku. Veľké Pán Boh
Mladí, ktorí sa chcú v nasledujúcom
zaplať tým, ktorí doteraz prispeli, ale aj
školskom roku pripravovať a prijať sviatosť
tým, ktorí chcú finančne podporiť toto
birmovania, nech si v kancelárii farského
dobré dielo.
úradu vyzdvihnú prihlášku.
4. V nedeľu 27.7.2014 o 10:30 hod. bude
Prípravu môžu začať študenti stredných
na Dúbrave v kaplnke odpustová
škôl, ktorí v tomto roku končia 1. ročník,
slávnosť ku cti sv. Anny. Všetci ste
u osemročných gymnázií končiaci sextu,
srdečne pozvaní.
alebo starší. Študenti cirkevných škôl sa
5. Gaboltov je hlavným pútnickým budú pripravovať na školách.
miestom
Košickej
arcidiecézy
Vyplnenú prihlášku odovzdajte na farskom
s diecéznou svätyňou. Predstavujeme
úrade do 1. augusta 2014.
program a zároveň odporúčame.
Dospelí,
ktorí majú túžbu prijať sviatosti
Púť mužov do Gaboltova
Nedeľa 24.8.2014 o 16:00 hod. - sv. omša krstu, Eucharistie alebo birmovania, nech
(Mons. Bernard Bober, arcibiskup - sa prihlásia v kancelárii farského úradu.
Prihlášku si môžete stiahnuť aj
metropolita)
z www.presov.rimkat.sk
6. V
tomto
mesiaci
prebieha
v našom dekanáte príprava na púť do
Obišoviec. Po jednotlivých farnostiach
putuje socha, ktorá je v našej farnosti
v dňoch 17. - 21.7.2014. Dňa 2.8.2014
bude spoločná púť do Obišoviec
so začiatkom o 9:00 hod. V sobotu

Krsty 12.7. a 13.7.2014
Emma Louise Waite, Filip Fabuľa
Sobáše 12.7.2014
Podsedlý - Bednarčiková,
Fesič - Marcinková, Hrabčák - Striničová,
Grega - Dančová, Joščák - Bednáriková

