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Rozhovor

Mgr. Marián Slovák, kňaz Rožňavskej
diecézy – rodák z Prešova, k jubileu
konkatedrály

Infolist

1. Kde sa po primíciách začala
a pokračovala Vaša kňazská služba
a kde aktuálne pôsobíte ?

4. Slávime Jubilejný rok k 500.
výročiu dnešnej podoby Konkatedrály
sv. Mikuláša, aký máte k nej osobný
vzťah ?

Po vysviacke som bol vyše 4
mesiace kaplánom v Brezničke,
potom 5 rokov kaplánom v Lučenci.
Nasledovalo 8 rokov v Dobšinej,
kde som bol farárom. Neskôr som
bol 12 rokov administrátorom
v Krásnohorskom Podhradí a od
1.septembra 2010 som administrátorom
v Rimavskej Seči a od novembra 2010
mám na starosti aj kúpele Číž. Tu sa
stretávam s ľuďmi z celého Slovenska.

I keď po roku 1985 chodím do
Konkatedrály svätého Mikuláša veľmi
málo, predsa veľmi rád spomínam
na chvíle prežité v tomto chráme, ale
aj na farskom úrade, kde sme veľmi
radi hrávali futbal, ale predovšetkým
ping-pong. Predávali sme v kostole
Katolícke noviny, Slovo a iné. Môj život
bol spätý s prešovskými chrámami,
ale predovšetkým s Konkatedrálou
svätého Mikuláša.

2. Ako si spomínate na chvíle
prežité na bohoslužbách v našej
konkatedrále ?

5. Čo by ste zaželali veriacim
našej farnosti k nášmu jubileu a čo by
ste im popriali ?

Tu
som
začal
miništrovať.
Obdivoval som krásu chrámu aj
chrámovej hudby. Bol som tu na
prvom svätom prijímaní a prijal som
aj sviatosť birmovania. Denne som
chodil s bratmi na svätú omšu o 5.45
hod. Kázal som tu ako diakon, ale aj
krstil. A neskôr som tu slúžil aj sväté
omše. Vždy sa tu rád vraciam.

S mnohými Prešovčanmi sa
stretám aj v kúpeľoch Číž. Trvalý
pobyt mám v Prešove, a preto sa
mnohí hlásia ku mne, keď vidia PO na
aute. Prežívate pekné výročie. Nech
je príležitosťou rásť vo viere, ktorú
sme prijali, a v hľadaní nášho pána
Ježiša Krista ešte vytrvalejšie. To praje
Marián Slovák všetkým vám.

3. Kedy ste mali primičnú svätú
omšu a ako ste ju prežívali vo farskom
kostole sv. Mikuláša ?
Primície v tom čase nemohli byť
v Konkatedrále svätého Mikuláša
v Prešove, ale mal som ich v júni 1985
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vo františkánskom Kostole svätého
Jozefa v Prešove.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
12. APRÍL 2015

ročník: XXV.

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - ROK B

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Pán mi riekol: Pôjdeš všade, kde ťa pošlem,
a povieš všetko, čo ti prikážem… Hľa, vložil som
svoje slová do tvojich úst! (Jer 1, 7n)
„Svet potrebuje lásku. Nadišiel čas,
aby Kristovo posolstvo prišlo ku každému
človekovi. Nadišiel čas, aby sa radostná
zvesť o Božom milosrdenstve vliala do
ľudských sŕdc a stala sa ohniskom novej
civilizácie – civilizácie lásky. Cirkev sa
snaží toto posolstvo o milosrdnej láske
neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj
horlivým preukazovaním milosrdenstva.
Preto stále poukazuje aj na nádherné vzory
tých, ktorí v mene lásky k Bohu a človeku
išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých žili,
boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy.
Napriek tomu ich zjednocuje spoločná
črta svätosti a tou je oddanosť Božiemu
milosrdenstvu.“
Tieto slová Svätého Otca Jána Pavla
II., ktoré povedal v roku 2002 v Krakove,
môžeme dnes povedať aj o jeho ceste
svätosti. O ceste svätosti veľkého apoštola
Božieho
Milosrdenstva,
ktorý
bol
pripočítaný svätou Cirkvou medzi svätých
v nebi. Veľké množstvo ľudí s radosťou
prijalo túto vzácnu skutočnosť a obdržalo
množstvo Božích milostí na jeho príhovor.
Medzi rôznymi formami pobožnosti,
ktoré nám zanechala sv. Faustína,
zaujíma osobitné miesto Nedeľa Božieho

milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko
z počtu zjavení, ktoré mu boli venované,
ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš
spojil so slávením tohto sviatku.
V pondelok vo Veľkom týždni 17.
apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie,
akým spôsobom sa má uctievať jeho
milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má
splniť na sviatok Božieho milosrdenstva –
prejsť celý svet a privádzať zomdlené duše
k prameňu jeho milosrdenstva.
Keď
už
bol
obraz
Božieho
milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité zjavenie,
ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní
pobožnosti. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú
túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej
noci slávil Sviatok Milosrdenstva. V ten
deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála
Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká
ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po
prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so
slávením Sviatku Milosrdenstva :
„ Kto v tento deň pristúpi k prameňu
života, dosiahne úplné odpustenie hriechov
a trestov .“ Kráčajme aj my vo svojom živote
cestou milosrdenstva. Máme pred sebou
osobnosti, ktoré nás pozývajú v dnešnej
náročnej dobe šírenia novej evanjelizácie
rozšíriť modlitbu a úctu k Božiemu
milosrdenstvu.
Mgr. Milan Dubóczy,
správca kaplnky FNsP v Prešove

Termíny 1. sv. prijímaní v Konkatedrále sv. Mikuláša v tomto roku:
3.5.2015 - 10 00 hod. CZŠ sv. Mikuláša
10.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ ČSL armády
17.5.2015 - 10 00 hod. ZŠ Kúpeľná, T. Ševčenka, Važecká, Sládkovičova, Májové námestie
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Elena - 70 r.

Po
13.4.

Sv. Martina I.,

pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

6:15 † Tomáš
7:00 † Klára - 1. výr.
12:00 ZBP rod. Juhásová
18:00 † Anton, Marta, Jolana, Peter
5:45 ZBP Lucia - 40 r. života

Ut
14.4.

Utorok po 2. veľk. nedeli

6:15 † František, Anna
7:00 † Edita - pohrebná s.o.
12:00 za duše, na ktoré si nikto nespomína
18:00 ZBP Ján - k narodeninám
5:45 † Margita

St
15.4.

Streda po 2. veľk. nedeli

6:15 ZBP Janka - za uzdravenie
7:00 † Magdaléna - pohrebná s.o.
12:00 † František Petro
18:00 † Peter - pohrebná
5:45 † Mária

Št
16.4.

Štvrtok po 2. veľk.
nedeli

6:15 ZBP rod. Pniaková
7:00 † Hilár - 1. výr.
12:00 ZBP a Božia pomoc pre Martina (m)
18:00 † Marta, Anton, Ján, Eduard
5:45 † Jozef a syn Peter

Pi
17.4.

Piatok po 2. veľk. nedeli

6:15 za uzdravenie Janky
7:00 † Marián - pohrebná s.o.
12:00 † Michal, Miroslav, Jozef
18:00 † Helena - pohrebná

So
18.4.

Ne
19.4.

Sobota po 2. veľk. nedeli

5:45 † Jozef a Jolana
6:15 † Štefan - 1. výr.
18:00 † Gustáv a Dušan

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK B
Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP a Božia pomoc pre Martina), 7:45,
10:00 - latinská, 11:30, 18:00 († Jaroslav); 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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Infolist

Oznamy

1.

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznáma osoba 10 €,
• bohuznáma dôchodkyňa 500 €,
• z pohrebu Mariána Bodnára 50 €
Ružencové bratstvo venovalo:
• na konkatedrálu 200 €
• na Rádio Lumen 45 €
• na TV LUX 45 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2.

Od 2. veľkonočnej nedele do sviatku
Všetkých svätých budú opäť
pravidelné sväté omše v Kostole
Svätého kríža na Kalvárii v nedele
o 16:00 hod.

3.

Dnes
na
sviatok
Božieho
milosrdenstva bude v konkatedrále
pobožnosť
Korunky
Božieho
milosrdenstva o 15:00 hod.

4.

Farský kurz FILIP. Nedarí sa
vám žiť naplno vieru? Chýba
vám radosť z viery? Neprežívate
Božiu lásku? Je pre vás Boh niekto
neosobný a vzdialený? Chcete to
všetko zmeniť? Farský kurz Filip
je určený pre každého, komu sa
nedarí poctivo žiť kresťanstvo,
pretože mu chýba osobný vzťah
s Bohom. Ak túžite zmeniť svoj
život, zintenzívniť svoj vzťah
k Bohu, osobne sa stretnúť s Božím
Slovom a jeho mocou, povzbudiť
sa svedectvami bratov a sestier
a získať potechu a posilu Ducha
Svätého - prihláste sa na farský kurz
Filip. Bez obnovy osobného vzťahu
s Bohom, bez dotyku Božej lásky
nemožno prežívať vieru radostne
a kríž niesť statočne. Pozývame
vás na tento kurz, ktorý sa
uskutoční v termíne 17. - 19.4.2015.
Kurz sa začína v piatok 17.4.
o 19:00 hod. v priestoroch ACM
(Arcidiecézne centrum mládeže),
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Metodova ul. č. 1 a končí sa
v nedeľu v dopoludňajších
hodinách. Kurz povedie kaplán
Viktor Baltes so svojím tímom. Kurz
tvorí jeden tematický celok, preto
je potrebná účasť na celom kurze.
Kurz je bezplatný a bude sa konať
v Prešove, preto nie je potrebné
nikde vycestovať, ani nocovať. Na
tento kurz je potrebné sa prihlásiť
v sakristii konkatedrály, alebo cez
prihlasovací formulár na presov.
rimkat.sk najneskôr do 14.4.2015.
Následne vás budeme kontaktovať
o bližšom dianí tohto kurzu.
5.

V nedeľu 19.4.2015 sa o 19:00 hod.
v konkatedrále uskutočnia Modlitby
chvál, spojené s príhovorom p.
kaplána Viktora a modlitbou
príhovoru. Srdečne vás pozývame.

6.

Tanečné divadlo ATak vás srdečne
pozýva na svoju novú inscenáciu
SHALOME.
Tanečná
verzia
biblického príbehu o Jánovi
Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias
a jej dcére Salome na hudbu
židovských piesní je pozvaním
do zákulisia našich životov, kde
strácame hlavy a hľadáme pokoj.
Predstavenie sa uskutoční v sobotu
18.4.2015 v Divadle Alexandra
Duchnoviča v Prešove o 19:00
hod. Vstupné 6 €, vstupenky sa
predávajú pred predstavením.
Možnosť rezervácie vstupeniek
v ACM Prešov na tel.č. 0917 634
214. Ste všetci srdečne pozvaní.

7.

Pozývame vás na 11. rozhlasovú
púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove
v sobotu 9.5.2015. Záujemci nech sa
hlásia v sakristii konkatedrály.

