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500 rokov konkatedrály
ROZHOVOR

ThLic. František Slovák, farár farnosti
Nováčany – rodák z Prešova k jubileu
konkatedrály

15. FEBRUÁR 2015

ročník: XXV.

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B

Krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
20.2. piatok

17:15 hod.

Lektori konkatedrály

22.2. 1. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (s. Anita)

27.2. piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo ružencového bratstva

1.3.

2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Mládež a birmovanci (Viktor Baltes,
kaplán)

6.3.

piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských dôchodcov

8.3.

3. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (Michal Škulka, diakon)

13.3. piatok

17:15 hod.

Birmovanci (Martin Šimko, kaplán)

15.3. 4. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Teologická fakulta Košice (Ján Veľbacký
a zbor)

20.3. piatok

17:15 hod.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov

22.3. 5. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Rodičia a deti (František Telvák, kaplán)

27.3. piatok

17:15 hod.

Spoločenstvo kresťanských pedagógov

29.3. Kvetná nedeľa

14:15 hod.

Rodiny (Oáza - Hnutie Svetlo - Život)

Pôstne kázne - Konkatedrála sv. Mikuláša
tlač, kopírovanie, väzba

Po Veľkej noci Vás pozývame
na jedinečný evanjelizačný kurz
pod názvom Filip. Viac info na
farskej
stránke
presov.rimkat.sk
a v nasledujúcom čísle Infolistu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

S vďakou a úctou František Slovák

7
2015

predaj a servis tlačiarní

Kostole sv. Mikuláša ?
Vysvätený som bol v Prešove
dňa 17.6.1990, po zmene politických
pomerov v Mestskej hale, pre veľký
záujem veriacich. Som veľmi rád,
že primičnú svätú omšu som slúžil
v Konkatedrále sv. Mikuláša. K oltáru
ma priviedol dňa 24.6.1990, dnes už
zosnulý, pán kanonik ThDr. Jozef
Šesták. Tento deň sa stal slávnostným
"HOSANA" na mojej kňazskej ceste.
4. Slávime
Jubilejný
rok
k 500. výročiu dnešnej podoby
Konkatedrály sv. Mikuláša, aký máte
k nej osobný vzťah ?
To, čo pre môj osobný život
znamená rodisko i rodný dom, to pre
môj život viery znamená Konkatedrála
sv. Mikuláša.
5. Čo by ste zaželali veriacim
našej farnosti k nášmu jubileu a čo
by ste im popriali ?
Všetkým mojim drahým rodákom
i ľuďom dobrej vôle zo srdca prajem
živú vieru i pevnú nádej, aby dokázali
denne skladať svoje starosti na Pána
a On sa už postará.

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

1. Kde
sa
po
štúdiách
a primíciách začala a pokračovala
Vaša kňazská služba a kde aktuálne
pôsobíte?
Moja túžba po kňazstve sa začala
napĺňať v roku 1985, keď som sa
stal bohoslovcom, vtedy jediného
seminára na Slovensku, v Bratislave.
Živo si spomínam na nezabudnuteľnú
prvú návštevu sv. Jana Pavla II. vo
Vajnoroch, na ktorej som sa zúčastnil
už ako diakon. Moje prvé kaplánske
kroky viedli do Dómu sv. Alžbety
v Košiciach, potom do Sabinova, kde
ma, plného obáv, radostne privítal
nebohý vdp. Jaroslav Naščák, ktorému
som ako chlapec miništroval počas jeho
kaplánskej služby tu, v konkatedrále.
Veľmi rád si spomínam na svoje prvé
farárske miesto v Jarovniciach, kde
som počas siedmich rokov načerpal
veľa vzácnych skúseností, pre ďalšie
sedemročné pôsobenie v Nižnom
Slavkove. Dnes, s pomocou Božou,
už ôsmy rok požehnane pôsobím
v Nováčanoch pri Košiciach.
2. Ako si spomínate na chvíle
prežité na bohoslužbách v našej
konkatedrále ?
Od ranného detstva som spolu
so
súrodencami
denno-denne
navštevoval prvú rannú svätú omšu
o 5.45 hod. Dodnes si pamätám
miesto, kde som stál na prvom svätom
prijímaní. Od toho času som vytrvalo
predkladal Matke ustavičnej pomoci
svoju túžbu stať sa kňazom.
3. Kedy ste mali primičnú svätú
omšu a ako ste ju prežívali vo farskom

Infolist

Pôstne kázne povedie Dr. Pavol Hrabovecký,
kaplán Univerzitného pastoračného centra v Prešove

22.2.

1. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Viera blízka neviere

1.3.

2. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Cirkev: načo nám je?

8.3.

3. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Problém utrpenia a Boh

15.3.

4. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Je svätosť morálnou dokonalosťou?

22.3.

5. pôstna nedeľa

15:00 hod.

Priatelia pre môj duchovný život
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Vojtech (kňaz)
Po
16.2.

6:15 † Ján, Helena, Ján

Féria

7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † Ján, Imrich, Michal, Mária
18:00 † Jozef, Helena, František, Gabriela
5:45 ZBP rod. Karabinošová

Ut
17.2.

6:15 † Andrej, Žofia

Féria

7:00 † Anna
12:00 † Katarína
18:00 ZBP Kamila a Martina

Ne
22.2.

POPOLCOVÁ STREDA
Sv. omše: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00; Cemjata 17:00
5:45 ZBP Anna (76 r.)

Št
19.2.

Štvrtok po popolcovej
strede

6:15 † Ján, Jozef, Mária
7:00 † Helena - pohrebná
12:00 † Mária, Anna, Johana, Štefan,
18:00 ZBP Mária s rod.
5:45 ZBP rod. Vodilová

Pi
20.2.

Piatok po popolcovej
strede

6:15 ZBP Janka
7:00 † Ján (1. výročie)
12:00 † Helena, Jozef
18:00 † Milan

So
21.2.

Ne
22.2.

Sobota po popolcovej
strede

5:45 † Anna, Jozef
6:15 † Pavol
18:00 ZBP Mária (60 r.)

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA "B"
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Iveta - 2.výročie), 7:45 († Ján, Ján, Magdaléna, Vincent), 10:00 latinská, 11:30 († Jozef Smelý st.), 18:00 († Albert); Cemjata 10:15

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
Bohuznáma 10 €, bohuznáma 100 €,
rod. Ujházi 50 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše
milodary!
Na prvú pôstnu nedeľu bude
tradičná zbierka na charitu. Pán
Boh zaplať!
V posledný fašiangový deň,
teda v utorok (17.2.), bude
v konkatedrále celodenná poklona
k Oltárnej sviatosti. Nájdite si čas
na poklonu.
V stredu je prísny pôst, keďže máme
Popolcovú stredu. Sv. omše budú
posilnené, teda pribudne sv. omša
8.00 a 16.00. Na Cemjate o 16.00 hod.
Pri každej sv. omši sa bude udeľovať
popolec.
V
rámci
prežívania
Roka
Konkatedrály sv. Mikuláša sa
k vám budú prihovárať aj vaši
kňazi - rodáci z Prešova alebo
blízkeho okolia. Najbližšie to bude
v nedeľu 15.2.2015 o 7:45 hod.
v konkatedrále. Sv. omšu celebruje
dp. František Slovák.
eRkári pozývajú všetky deti od
5 do 10 rokov na KARNEVAL.
Kedy? V nedeľu 15.2.2015 od 15:00
do 18:00 hod. Kde? V priestoroch
Katolíckeho kruhu (Jarková 77).
Vstupné 0,50 €. Tešíme sa na Teba.
Dňa 16.2.2015 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v Kláštore Sancta
Maria.
Srdečne Vás pozývame na divadelnú
hru Karola Wojtylu (Jána Pavla II.)
„Lúče otcovstva". Predstavenie
sa uskutoční v nedeľu 15.2.2015
o 17:00 hod. na Malej scéne Divadla
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Alexandra Duchnoviča. Vstupné
7 €; rezervácie: teatro.colorato@
gmail.com alebo 0905 827 465.
9.

Občianske
združenie
MAGIS
ďakuje
všetkým,
ktorí
im
v minulom roku pomáhali pomáhať
a informuje, že aj v roku 2015 ich
môžete podporiť 2% z daní. Tlačivá
nájdete pri východe z Konkatedrály
sv. Mikuláša a v MAGIS o. z.,
Konštantínova 2, Prešov a na
internetovej
stránke
www.
congregatiojesu.com/aktuality. Pán
Boh zaplať za vašu štedrosť!
10. Prežívanie pôstu:
• účasť na Krížovej ceste, piatok
17.15., nedeľa 14.15.
• účasť na pôstnej kázni,
prihovára sa k nám Pavol
Hrabovecký, kaplán UPC.
Začiatok cca 15.00 hod dobrovoľný pôst aj v iný deň
ako v piatok
• milodar pre chudobných
11. Združenie kresťanských seniorov,
klub Staré mesto Prešov pozýva
svojich
členov
na
Výročné
zhromaždenie klubu spojeného
s fašiangom v nedeľu 15.2.2015
o 15.00 hod. v Katolíckom kruhu
v miestnosti ČAVIAREŇ na
prízemí.
12. V nedeľu 22.2.2015 o 9:45 hod. vás
pozývame k modlitbe liturgie
hodín - modlitba predpoludním
Hora media.

Krsty 7.2.2015

Emma Hrabčaková, Alžbeta
Novotná, Gregor Juraj Pavlík,

Sobáše 7.2.2015

Dzurenda - Zborovjanová

