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Rozhovor s Martinom Halčákom SJ
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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
28. JÚN 2015

ročník: XXV.

TRINÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Svätý Peter a Pavol, to sú dve
krídla jedného orla...

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

lávať. Viac informácií sa môžete dočítať na web
stránkach www.cestadomov.sk, alebo www.jezuiti.sk
Ako si spomínate na chvíle prežité na bohoslužbách v našej konkatedrále?
V prvom odstavci som už niečo povedal,
ale pri tejto otázke mi prišiel na rozum jeden zážitok, na ktorý sa nedá zabudnúť. Naši rodičia
nás vychovávali k tomu, aby sme využívali naplno sviatosti, ktoré nám Cirkev ponúka. Jedného dňa otec vzal môjho brata a mňa na spoveď. Po sv. spovedi sme s bratom išli miništrovať
a otec ostal v rade pre spovedajúcich sa. Začala sv. omša, kanonik spolu s miništrantmi vstúpili do presbytéria a môj otec s pokojom šiel do
spovednice. Keď z nej vyšiel, pozerá a miništrantov – svojich synov - nikde. Po sv. omši sa dozvedel, že sme sa pri oltári hlučne smiali, tak nás
otec celebrant poslal vysmiať sa von. Potom to
už nebolo do smiechu. Mňa to odrovnalo asi tak
na mesiac, no potom otec kanonik ma musel trpieť znova :-)
Kedy ste mali primičnú svätú omšu a ako
ste ju prežívali vo farskom Kostole sv. Mikuláša?
Primičnú sv. omšu som mal 4.7.2004. tuším
raz som preskočil liturgický text, ale vďaka spolubratom a ich ochote pomôcť všetko dobre dopadlo.
Slávime Jubilejný rok k 500. výročiu
dnešnej podoby Konkatedrály sv. Mikuláša,
aký máte k nej osobný vzťah?
Akosi mi to pripomína Mt 12,6. Budova má
prezentovať ľudí, ktorí sa pod jej strechou schádzajú. Tento chrám má veľkú históriu, s obrovským počtom ľudí z rôznymi životnými príbehmi. Každý príbeh by si zasluhoval pozornosť
rovnako, ako to urobil Ježiš v Lk 21,3.
Čo by ste zaželali veriacim našej farnosti
k nášmu jubileu a čo by ste im popriali?
Princíp a fundament u sv. Ignáca a jeho nasledovníkov je jasný: „Človek je stvorený, aby
chválil Boha... a takýmto spôsobom spasil dušu;
ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre
človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre
ktorý je stvorený.“ (DC 23) Myslím si, že keď budeme Boha chváliť za všetko, čo nám posiela,
máme krásnu cestu spoznávania Boha. Nehovorím, že je to ľahká cesta, ale naisto vedie do neba.
„Lebo svätosť je v tom, že robíme s úsmevom to,
čo Boh chce, aj keď niekedy je ale ťažko sa usmievať“ (Matka Tereza). Zahundraných ľudí je stále
dosť – snažme sa nepatriť medzi nich...
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Kde sa po primíciách začala, pokračovala
Vaša kňazská služba a kde aktuálne pôsobíte?
Všetky doterajšie sviatosti som dostal vo
„Veľkom“. Kedysi sme konkatedrálu takto volali... V tomto chráme som nejaký čas strávil ako
bežný veriaci - miništrovaním, čítaním, čakaním
v rade na spoveď. Tiež v tom chráme poznám
niekoľko „zákutí“, kde bežný človek sa len tak
nedostane :-) Spoznal som tu veľa ľudí, a iba Boh
pozná, koľkí mi pomohli na ceste k môjmu kňazstvu (Marienka, teda sr. Maristella CJ, kostolníci, o. kanonik, kapláni a kňazi, ktorí tu pôsobili, ale aj veriaci ľud). Som vďačný Bohu za každého osobne...
Po kňazskej vysviacke ma môj otec provinciál poslal do vydavateľstva Dobrej knihy. Pracoval som 8 hod. ako bežný zamestnanec v práci
a vo voľnom čase som sa venoval pastorácii, ktorá je v Trnave veľmi rozvinutá. Prešlo krásnych
3,5 roka kedy ma predstavený poslal o 50m ďalej, teda do vedľajšej budovy, kde bolo univerzitné pastoračné centrum a mne pridelili úlohu starosť o študentov. Omnoho viac som začal spoznávať mesto, budovy, ale najmä ľudí z prostredia univerzitného, politického, či kultúrneho.
Spoznával som netušené súvislosti a krásnych
ľudí. Trochu som sa posnažil vniesť svojím málom do zabehnutého systému a asi to tak zapôsobilo na predstavených, že ma po 2,5 roku poslali do Bratislavy, aby som slúžil ako minister
a ekonóm domu. Mojou hlavnou náplňou práce bolo, aby budovy nespadli a aby ľudia nepomreli hladom.
Môj vek sa neúprosne blíži k smrti, bolo potrebné urobiť duchovnú revíziu. Bol som 9 mesiacov v krásnom prostredí pri mori v Jastrzębiej
Góre na najsevernejšom bode Poľska. Keďže to
bolo mimo sezóny, človek mal skutočne priestor
a čas na stretnutie s Bohom.
Po tretej probácii – takto voláme tento čas
s Bohom - ma predstavený poslal do Ružomberka do noviciátu SJ, aby som slúžil ako sócius novicmajstra a staral sa o jednu chatu s kaplnkou
neďaleko Vlkolínca. Okrem našich poslaní, ktoré nám dáva otec provinciál, máme možnosť mu
hovoriť o svojich túžbach. A mojou túžbou (ďakujem tým, ktorí mi ju pomohli objaviť) bolo ísť
na misie. Spočiatku som sa zúčastnil niekoľkých
ľudových misií na SK, ale aj v Srbsku medzi Slovákmi, neskôr som pracoval ako dobrovoľník
Matky Terezy v Kalkate. Potom som sa dostal do
jedného indického ľuďmi zabudnutého miesta –
mestečka Manvi, kde páter Erik Mathias SJ založil misiu pre chudobné deti, aby sa mohli vzde-
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Slávnosť sv. Petra a sv. Pavla nám chce
pripomenúť, aké odlišné to boli osobnosti;
každý bol priamo typickým predstaviteľom
dvoch smerov v Cirkvi, a predsa si po celý život zachovali vzájomnú úctu a svornú lásku.
Taký príklad jednoty v rôznosti je pre nás rovnako potrebný, ako v prvých epochách Cirkvi.
Peter drží v ruke kľúče, ktoré stráži poklady tradície. Pavol má v ruke meč, ktorým
si presekáva nové cesty v džungli pohanského
sveta, obidvaja hľadajú nové metódy k šíreniu
Božieho kráľovstva.
Peter je zosobnením skaly, v nej Cirkev
bezpečne kotví. Pavol je nástroj víchrice Ducha Božieho, ktorá poháňa Cirkev do čela
času, ľudských udalostí a dejín, ktorá ju poháňa do výbojov na celom svete.
Dnes pôjdeme cez diaľky rokov nahliadnuť, čo sa tam vtedy udialo, keď sa stretol Peter s Pavlom. Skala s víchrom. Z Písma vieme
o štyroch stretnutiach.
O prvom stretnutí máme zachovanú
správu od svätého Pavla - v jeho liste Galanťanom: „Za tri roky potom - rozumej: po svojom obrátení - som sa odobral do Jeruzalema,
aby som z vlastnej skúsenosti poznal - Petra.
Pobudol u neho dva týždne.”
Prečo išiel Pavol za Petrom? Chcel poznať na vlastné oči prvého z apoštolov, vyučeného samým Pánom Ježišom, chcel práve
od neho dosiahnuť uznanie za apoštola. Urobí to Peter? Bude on, prostý rybár, dôverovať
učenému profesorovi a ešte k tomu cudzincovi. A nebude žiarliť na Pavlove úspechy. Nedá
sa strhnúť všeobecnou náladou ľudu, ktorá
si vynucovala Pavlovo ukameňovanie? Všetka česť Petrovi. Pri rozhodovaní sa dal viesť

zdravým rozumom, láskou, Duchom Svätým.
Podal Pavlovi ruku.
A všetka česť Pavlovi. Keď vzplanul spor
o metódu a postup misijnej práce medzi pohanmi, druhýkrát sa stretáva s Petrom. Pred
apoštolským snemom trpezlivo vysvetľuje svoje bohaté misijné skúsenosti a zase dosiahne jednotu v názore. Ba i keď pri treťom
stretnutí v Antiochii musí Petrovi vytknúť,
že si nechal vnútiť vôľu ulice, keď s ním zápasí o dodržiavanie uznesení koncilu, predsa
si zachováva úctu a lásku k Petrovi a nazýva
ho „Prvým z apoštolov” (Gal 1,17) a „stĺpom
apoštolov” (Gal 2,9). Rovnako tak pre Petra
ostáva Pavol navždy „milovaným bratom” (2
Pt 3,15).
Mnohokrát stála Cirkev v svojich dejinách pred ťažkým rozhodovaním ako vtedy,
a nie vždy boli tí, ktorí ju viedli, podľa formátu Petra a Pavla.
To je veľké poučenie, ktoré dávajú títo
dvaja apoštoli i dnes nám, dnešnej Cirkvi.
Cirkvi neprekáža rôznosť názorov, pokiaľ je
jednota v láske. Až tam, kde vyhasne medzi
ľuďmi úsmev, kde sa ľudia začnú na sebe pre
rôznosť názorov mračiť, tam zhasína i kresťanstvo.
Aké bolo štvrte, posledné stretnutie
apoštolov, to všetci vieme. Obidvoch ich priviedla rovnaká myšlienka do Ríma. Tam, kde
je kresťanom najhoršie, kde je ich krutý nepriateľ Nero. Tam chcú ísť svedčiť o svojej viere v Pána Ježiša, o svojej viere vo večný život
so Zmŕtvychvstalým, ktorého obaja stretli. Ich
krv spoločne posvätila pohanský Rím na sídlo hlavy Cirkvi. Ich svorná láska dala Cirkvi
pevnú oporu Petrovej skaly i večne mladý
Pavlov misijný elán.
Anna Kušniriková,
katechétka ZŠ Čsl. armády, Prešov
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Po
29.6.

Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

slávnosť
Sv. omše: 5:45, 6:15 (ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami), 7:00, 8:00, 12:00 († Peter),
16:00, 18:00 (ZBP rod. Pniakovej); Cemjata 17:00
5:45 † Štefan a Ján

Ut
30.6.

Prvých svätých mučeníkov
Cirkvi v Ríme,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Vincent, Andrej, Mária, Viktor, Ján,
Apolónia, Mária
7:00 † Jozef - 1. výročie
12:00 † Pavol
18:00 † Pavol, Jozef, Margita, Pavel
5:45 ZBP Margita

St
1.7.

6:15 † Ján, Anna

Féria

12:00 ZBP Pavol s rod.
18:00 † Filip, Rozália, Ladislav
5:45 † Jozef, Anton, Vladimír

Št
2.7.

Návšteva Panny Márie,
sviatok

6:15 † Ján, Mária
12:00 † Mária, Marta, Alžbeta, Margita
18:00 za uzdravenie Marienky Kormaníkovej

Pi
3.7.
So
4.7.

Ne
5.7.

5:45 za neprajníkov

Sv. Tomáša,
apoštola
sviatok

6:15 † Pavol
12:00 † Juraj a Mária, Jozef a Mária
18:00 ZBP bohuznáma rodina

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

5:45 † Anna
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 † Anna, Imrich

SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
slávnosť
Sv. omše: 5:45, 6:30 (za obrátenie a uzdravenie Martina (m)), 7:45, 10:00 († Štefan),
11:30, 18:00 (ZBP Anna a František); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 20. a 21.6.2015

Juliana Tobiášová, Adela Pulíková, Simona
Vargová, Jakub Krištof, Vratko Varga, Terézia
Jolanta Kobrzková, Tobias Rakoci, Samuel
Vojtech Nagy, Liliana Trojanovičová

Sobáše 20.6.2015

Gaľa - Šoltésová, Koma - Lípová,
Kapišovský - Kropuchová, Hudák - Hudecová,
Žiak - Karaffová

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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznáma 1 000 €, bohuznámy na
kostol na Cemjate 300 €, bohuznáma 50 €
(strecha), z krstov 21.6.2015 na strechu 50 €,
bohuznáma Mária 50 €, členky Mariánskej
kongregácie 50 € (strecha).
Bohuznáma venovala:
na TV LUX 15 €, na Radio Lumen 15 €.
V dnešnú nedeľu máme zbierku na
dobročinné diela Svätého Otca.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2.
V pondelok 29.6.2015 máme slávnosť sv.
Petra a Pavla, apoštolov. Účasť na sv. omši
nás viaže ako v nedeľu. Sv. omša bude aj na
Cemjate o 17:00 hod. Navyše v konkatedrále
sv. omše o 8:00 a 16:00 hod.
3.
V utorok 30.6.2015 o 9:00 hod. bude v konkatedrále sv. omša Te Deum pre cirkevné
školy. za účasti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa - metropolitu. Ste srdečne pozvaní.
4.
V tomto týždni máme prvý piatok
v mesiaci, sviatosť zmierenia vysluhujeme
ako je to zvykom. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo štvrtok
a v piatok od 12:30 hod. Na Cemjate
bude sv. omša na prvý piatok o 17:00 hod.
a predtým spovedanie od 16:00 hod.
5.
Prosíme členov RB, aby pripravili poklonu
pred Oltárnou sviatosťou a slávenie
Fatimskej soboty v sobotu 4.7.2015.
6.
Pravidelné adorácie spojené s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie
v mesiacoch júl - august 2015 nebudú.
7.
V mesiacoch júl - august 2015 bude farská
kancelária otvorená takto: v pondelok
dopoludnia i popoludní; utorok - piatok iba
popoludní. Ďakujeme za porozumenie!
8.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k dôstojnému priebehu Dňa
Božského Srdca Ježišovho. (dekan)
9.
Prvoprijímajúce deti a birmovanci si môžu
vyzdvihnúť fotografie a DVD zo slávností
v kancelárii farského úradu.
10. V utorok 7.7.2015 na sv. omši o 18:00 hod.
bude slávený združený úmysel. Úmysly
za zdravie a na iný dobrý úmysel, ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále - najneskôr
do poludnia 7.7.2015.

11.

12.
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Dnes 28.6.2015 bude odpustová slávnosť na
Surdoku ku cti sv. Petra a Pavla o 10:30 hod.
Celebruje Mgr. Marek Rojak, moderátor
ACM PO.

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 sv. Moniky a sv. Mikuláša
sa NEBUDÚ pripravovať na školách, ale
vo farnosti, kde študent patrí. Vyplnenú
prihlášku odovzdajte na farskom úrade do
1. augusta 2015. Dospelí, ktorí majú túžbu
prijať sviatosti krstu, Eucharistie alebo
birmovania, nech sa prihlásia v kancelárii
farského úradu.
13. Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
plánované sobáše v mesiacoch júl september 2015, že predmanželské náuky
končia v mesiaci jún 2015. Ďalší cyklus sa
začne v septembri 2015.
14. V mesiacoch júl - august 2015 ranná
sv. omša o 7:00 hod. v pondelok - piatok
nebude! Jej funkciu preberá sv. omša
o 6:15 hod. - teda úmysel v nej je prioritne
pohrebná sv. omša, alebo 1. výročie úmrtia.
15. Vo štvrtok 2.7.2015 na sviatok Návštevy
Panny Márie plánujeme púť do Levoče.
Odchod autobusu bude o 7:00 hod. spred
Hádzanarskej haly na Baštovej ulici.
Poplatok 7 € uhradíte v autobuse.
16. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
17. V rámci Národného pochodu za život
prídu do farnosti v piatok 17.7.2015 cyklisti
za život. Spojíme sa s nimi v modlitbe a pri
sv. omši o 18:00 hod. Po sv. omši bude
pochod k Fakultnej nemocnici A. Reymana
v Prešove.
18. Združenie kresťanských seniorov Slovenska - ÚC Prešov vás pozýva na XVIII.
ročník celoslovenskej púte seniorov na
Mariánsku horu do Levoče vo štvrtok
9.7.2015.

