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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 kaplána.
P. kaplána Miroslava Turčíka v službe
pre túto farnosť vymenil p. kaplán
František Telvák.
Redakcia Infolistu mu položila
niekoľko otázok:
1. Predstavte sa nám, prosím, pán kaplán.
Moje meno je Telvák František. Narodil
som sa v Snine. Mám 32 rokov. Za kňaza
som bol vysvätený v roku 2009. Ako kaplán

Fatimská sobota - Obišovce
Začína nový mesiac. Prvá augustová
sobota je pre náš dekanát Prešov – mesto,
ako aj pre našu farnosť, dňom púte do
Obišoviec. Počas celého mesiaca júl putovala
socha Panny Márie po našom dekanáte,
z farnosti do farnosti. Vyvrcholením bude
teda naša účasť na slávení Fatimskej soboty
za účasti jedného z biskupov a veriacich
z nášho dekanátu. Táto pekná tradícia,
ktorá za zaviedla v našej arcidiecéze, trvá
už niekoľko rokov a našla svoju peknú
odozvu. Podľa pripraveného rozpisu,
vychádza púť na dekanát približne raz za
dva roky. Na slávenie Fatimskej soboty ste
srdečne pozvaní všetci, nielen členovia RB.

Praktické pokyny
8.00 hod. - odchod autobusu z Baštovej
ulice pri športovej hale. Pôjdu dva
autobusy, jeden je rezervovaný pre členov
RB našej farnosti, ktorí si ho už objednali.
Do druhého môžete nastúpiť (objednal
ho farský úrad) a budú tam aj miesta
pre členov zboru, ktorý bude účinkovať
pri sv. omši. V autobuse sa bude vyberať
cestovné vo výške 2 €. Záujemcovia o púť
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som pôsobil v Stropkove a v Bardejove.
2. Prekvapila vás „dispozícia“ otca
arcibiskupa do farnosti Prešov - sv.
Mikuláš? V akom smere?
Nie, neprekvapila, ale potešila. Teším sa,
že môžem slúžiť a pôsobiť v tejto farnosti
a prosím o prijatie z vašej strany.
3. Čo vás sprevádzalo
kňazským životom?

doterajším

Panna Mária a svätý František a verím, že
to bude tak stále.
Vyprosujeme novému p. kaplánovi Františkovi
veľa duchovnej radosti z pastorácie v našom
meste. Redakcia Infolistu
sa možu prihlásiť v sakristii konkatedrály.
Samozrejme, že môžete využiť aj iný spôsob
prepravy. Program začína modlitbou sv.
ruženca a pokračuje sv. omšou.
Naša farnosť má pri slávení Fatimskej
soboty tieto služby:
• modlitba
jedného
tajomstva
sv.ruženca (budú sa modliť mladí
našej farnosti, ktorých osloví
kaplán Viktor);
• účinkovanie zboru pri sv. omši
pod vedením Mgr. Marianny
Gerberovej;
• záverečné poďakovanie hlavným
horliteľom a zároveň členom
farskej rady p. Jánom Harčárom.
Približne pol hodinu po skončení sv.
omše odchádza autobus späť do Prešova.
Celú liturgiu ako ceremonár má na starosti
kaplán František.

Duchovné posolstvo
Modliace spoločenstvo povzbudzuje
a pomáha rasť vo viere. Chcem vás všetkých
povzbudiť k hojnej účasti. Ste teda srdečne
pozvaní. (dekan)

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
27. júl 2014

ročník: XXIV.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA - ROK A

„Dražba“
Medzi bohatými ľuďmi sú obľúbené
rozličné dražby. Dokážu zaplatiť milióny
dolárov, aby získali nejaký vzácny obraz
alebo sochu, alebo nejakú vec po známom
človeku, alebo vzácny šperk.
Ježiš nás učí, že aj my máme vynaložiť
všetko úsilie, aby sme boli živými členmi
Božieho kráľovstva.
Pripodobňuje ho k pokladu ukrytému
na poli a k vzácnej perle. Prvý človek predá
všetko, aby získal poklad. Druhý predá tak
isto všetko, aby si mohol kúpiť perlu.
Ježiš dosť jednoznačne povedal, že
kto mu chce patriť, kto chce prijať jeho
evanjelium, kto chce byť živým členom
jeho spoločenstva, kto chce mať účasť na
daroch jeho veľkonočnej obeti, musí veľa
„predať“, aby to vlastnil. Kto však nevlastní
„poklad a perlu“ Božieho kráľovstva,
nevlastní v podstate nič. Tak to povedal na
inom mieste: „Veď čo osoží človekovi, keby
aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil
?!“ (Mt 16, 26). A bohatému mladíkovi Ježiš
povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď,
predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš
mať poklad v nebi“ (Mt 19, 21).
Božie kráľovstvo je však zvláštnym
pokladom. Nejagá sa ako zlato, aby
vzbudzovalo túžbu mať ho. Nesľubuje moc
a slávu tomu, kto ho bude mať. Práve naopak.
Je pokladom, ktorý každý deň žiada zriekať
sa hriechov, posväcovať neustále svoj život,
obetovať sa pre druhých. A to všetko preto,
aby tí, ktorí to dokážu, mohli počuť slová:
„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite
kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od

stvorenia sveta“ (Mt 25, 34).
Môžeme sa povzbudiť na kráľovi
Šalamúnovi, o ktorom sme dnes čítali.
Pán mu povedal: „Žiadaj si, čo ti má dať“!
Keby sa nás tak priamo opýtal, čo by
sme si žiadali? Určite by sme si žiadali
zdravie, peniaze, úspech pre deti, pokoj
atď. Šalamún si žiadal múdrosť. Povedal
Pánovi: „Daj svojmu služobníkovi srdce
chápavé, aby vedel spravovať tvoj ľud
a rozlišovať medzi dobrým a zlým“.
Aj Ježiš sa dnes učeníkov opýtal:
„Pochopili ste to všetko?“ Áno, človek
potrebuje múdrosť z hora, aby sa vedel
správne rozhodovať, ako po tom túžil
Šalamún. Potrebujeme dar pochopenia, aby
sme spoznali, čo vlastne znamená prijať
Božie kráľovstvo. Veď to nie je také ľahké.
Človek sa nerád niečoho zrieka. Nerád sa len
tak obetuje, keď neviem prečo. Nerád trpí,
keď nevidí v tom zmysel. My potrebujeme
osvietenie zhora, pomoc Božieho Ducha,
aby sme sa nebáli rozhodnúť prijať
to, čo nám ponúka Ježiš. Potrebujeme
vedieť
rozlišovať
medzi
pravým
a nepravým pokladom, medzi pravými
a falošnými perlami. To nezískame len
vtedy, keď budeme o tom rozprávať
a špekulovať, ale len vtedy, keď kľakneme
na kolená a budem prosiť o Božiu pomoc.
My asi nebudeme mať možnosť
zúčastniť sa na nejakej dražbe a kúpiť si
vzácnu vec. Ježiš nám však ponúka svoju
„dražbu“, aby sme si kúpili to najcennejšie,
čo môžem na tomto svete získať. Je to on sám
so svojím kráľovstvom. A za to nebudem
platiť peniazmi, ale ochotou mysle a srdca.
M. Šuráb
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
28.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Alžbeta, Margita, Eduard,
Alojz, Helena
6:15 † Antónia

Féria

12:00 ZBP Marta, Jozef s rod.
18:00 ZBP Jana (ž)

Ut
29.7.

Sv. Marty

5:45 † Jozef
6:15 † Helena - pohrebná
12:00 ZBP Marta, Ľudmila, Anna

spomienka

18:00 † Ondrej, Marta
St
30.7.

Št
31.7.

Pi
1.8.

Sv. Petra Chryzológa,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

Sv. Ignáca z Loyoly,
kňaza
spomienka

5:45 † Jozef, Anna
6:15 † Ján - pohrebná
12:00 † Štefan, Ema, Milan
18:00 † Viktória, Imrich
5:45 † Marta
6:15 † Mária - pohrebná
12:00 † Mária, Jozef
18:00 † Štefan

Sv. Alfonza Márie
de‘Liguori,

biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 ZBP Peter, Marek, Tatiana
s rod.
6:15 † Vladimír - pohrebná
12:00 † Mária
18:00 † Marta, Anton
5:45 † Marta

So
2.8.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP - ružencové bratstvo;
Fatimská sobota bude
v Obišovciach
18:00 za obrátenie Milana

Ne
3.8.

OSEMNÁSTA 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.

strana 2

Infolist

1.

2.

Oznamy

Milodary:
Na konkatedrálu:
• bohuznámy 10 €
• manželia Milan a Eva 60 €
Zbierka na opravu konkatedrály:
• konkatedrála 2 692 €
• Kalvária 67,20 €
• Cemjata 34 €
Na opravu kostola na Cemjate:
• bohuznáma 250 €
• p. Bačová 50 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
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,
ale aj tým, ktorí chcú finančne
podporiť toto dobré dielo.

3.

V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci. Chorých navštívime až na
prvý piatok v mesiaci septembri.

4.

Budúci týždeň je prvopiatkový.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme,
ako je to zvykom. Adorácia
bude vo štvrtok a v piatok.
Prosíme členov RB, aby pripravili
adorujúcich. V mesiacoch júl august nebudú sv. omše spojené
s
modlitbami
za
vnútorné
uzdravenie, ktoré organizuje Hnutie
Svetlo - Život.
Gaboltov je hlavným pútnickým
miestom
Košickej
arcidiecézy
s diecéznou svätyňou. Predstavujeme
program a zároveň odporúčame.

5.
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Púť mužov do Gaboltova
Nedeľa 24.8.2014 o 16:00 hod. sv. omša (Mons. Bernard Bober,
arcibiskup - metropolita)
6.

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

7.

Pozor! Dôležitý oznam sa týka sv.
omši, ktoré omylom boli prijaté
na dátum 31.8.2014. Tento dátum
neexistuje. Prosíme tých, ktorí si
nahlásili úmysly, aby kontaktovali
farský úrad. Nájdeme iný náhradný
termím. Ďakujeme za pochopenie.

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 19.7. a 20.7.2014
Lea Chomišáková, Tereza Turčanová,
Leo Kollár, Emília Margitová (saleziáni)

Úmysel ružencového desiatku na mesiac júl 2014:
Vyprosujme nádej a silu rodičom, ktorým zomrelo dieťa.

