strana 4

Rozhovor s Mgr. Henrichom Grejtákom

1. Kde sa po primíciách začala
a pokračovala Vaša kňazská služba
a kde aktuálne pôsobíte?
Po vysviacke a primíciách v roku
2002 som bol dva roky v Sečovciach,
potom dva roky v Sabinove a tri roky
v Košiciach na Juhu. Teda vyvážená
skúsenosť - aj Zemplín, aj Šariš, aj Košice. Teraz som už šesť rokov v špeciálnej pastorácii v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach. Na všetkých
týchto miestach som bol kaplánom.
2. Ako si spomínate na chvíle
prežité na bohoslužbách v našej konkatedrále?
V detstve som častejšie navštevoval františkánsky kostol, neskôr som
v nedele chodil na Cemjatu, lebo tam
neďaleko sme bývali. Najviac sa posilnilo moje puto s farským kostolom počas formácie v seminári. Bol som viazaný na toto miesto. A mal som služby
pri svätých omšiach, aj niekoľkých za
deň, najmä v nedeľu. Tam som si uvedomoval majestátnosť a veľkosť tohto
chrámu. Celkom osobitne si spomínam na zvony. Ten mohutný zvuk, ktorý sa z neba rozliehal nad Prešovom, to
malo v sebe niečo mystické a vznešené. Ešte aj teraz ich počujem.
3. Kedy ste mali primičnú svätú
omšu a ako ste ju prežívali vo farskom
kostole sv. Mikuláša?
23. júna 2002. Slávil som ju jednoducho, v zelenom rúchu. Formulár primičnej svätej omše bol z bežnej nedele. Bola tým vyjadrená túžba, že si ne-
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chcem prispôsobovať Krista podľa
seba, ale že ja sa chcem prispôsobovať
Kristovi v Eucharistii každý deň.
4. Slávime Jubilejný rok k 500.
výročiu dnešnej podoby Konkatedrály
sv. Mikuláša, aký máte k nej osobný
vzťah?
Pre mňa je to miesto osobnej modlitby. Keď som chodil na gymnázium,
veľmi často sa tam začínal môj študentský deň. Keď som ráno vystúpil pri
Trojici z autobusu, zašiel som do kostola. Na chvíľu, na krátku modlitbu.
Keď bola v ten deň ťažká písomka, tak
aj na dlhšie. Niekedy som zostal vypočuť si niečo z kázne. Na sv. omšu som
chodieval večer, ale tieto ranné chvíľky
vo farskom kostole posilňovali vo mne
vieru a posväcovali začiatok dňa.
5. Čo by ste zaželali veriacim
našej farnosti k nášmu jubileu a čo by
ste im popriali?
Ježiš sa v evanjeliu pýta: „Čo je
viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje?“ (Mt 23,17) Konkatedrála je
nádherná. Prajem všetkým, ktorí ju navštevujú, aby si pri pohľade na jej historickú, architektonickú aj umeleckú
krásu vždy pripomenuli a pozdravili
Ježiša Krista, ktorý tam prebýva.
Zhováral sa: Jozef Mihaľ
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PÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- B

Závažie
Jules Verne v jednej svojej knihe
hovorí o lete v balóne, ktorý sa nad jazerom dostal do vážnych problémov.
Pasažieri začali vyhadzovať všetko,
len aby balón nepadol do vody. Odhodili potraviny, vodu... Nič nepomohlo.
Nakoniec sa jeden obetoval a vyskočil z balóna. Až po tejto obeti sa balón
opäť vzniesol do výšky.
Ježiš žiada od svojich apoštolov
zriekanie sa všetkého, zanechanie všetkého. Dokonca, aby si nebrali na cestu
nič, ani to najnutnejšie, čo vtedajší pútnik potreboval na svoju ochranu ako
bola palica, či trocha peňazí na kúpenie jedla. Totálne oslobodenie od všetkého, nezávislosť na ničom. Radikálny
postoj Krista, niekedy ťažko pochopiteľný. Sloboda od všetkého, len nie od
úžasnej dôvery v Boha. Práve ona priniesla dôvere v ich živote ovocie. Dokázali vyháňať zlých duchov, uzdravovať, robiť zázraky.
Ako často to od nás vyžaduje aj
naša viera. Odhodiť všetko, len aby
sme stúpali k Bohu, ku Kristovi, ku
svojej duši. Ako často sme sebaistí
v tom, že niečo máme, že niečo vlastníme, či už ako materiálnu vec, alebo nejaké naše osobné talenty. Starosť o nich
nám často odčerpáva veľa energie, ži-

votnej miazgy. Často si to neuvedomujeme, ale ide o závažia, ktoré nás ťahajú k zemi. Ťahanie k zemi, zemská
príťažlivosť jednosmerne nasmerovaná - bráni v rozvoji duchovného života. Odhodiť, či neodhodiť to, čo ma zaťažuje? Ruky máme prázdne, keď prichádzame na svet, a ešte prázdnejšie,
keď odchádzame z tohto sveta.
Človek potrebuje prežiť vo svojom živote všetko. Božia pedagogika
je anti – logická. Nefunguje to vždy
v našom živote tak, akoby sme chceli my. Život nejde podľa našich plánov. Často sa niečo skomplikuje, príde kríž a problém. Kríž a trápenie nám
často pomôžu pri odhadzovaní závažia. Vtedy sa k Bohu obraciame ináč.
Obraciame sa len so svojím krížom,
v ktorom vidíme zbytočnosť všetkého,
čo máme, alebo čo sme dosiahli.
Odhadzujme zo svojho života
závažia, nech stúpame k Bohu vyššie
a vyššie.
PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD.,
dekan - farár

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Jozef

Po
13.7.

Sv. Henricha,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Alžbeta - pohrebná
12:00 † Andrej, Anna
18:00 † Ján - 1. výročie
5:45 ZBP Albín, Eva

Ut
14.7.

Sv. Kamila de Lillis,
kňaza
ľubovoľná spomienka

6:15 ZBP František, Viktória - 50 r.
manželstva
12:00 † Ján
18:00 ZBP rod. Pniakovej

St
15.7.

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 za duše v očistci
6:15 † Marta - 1. výročie
12:00 † Ján
18:00 ZBP Jozef, Mária
5:45 za duše v očistci

Št
16.7.

Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej,
ľubovoľná spomienka

Pi
17.7.

Sv. Andreja-Svorada
a Benedikta,
pustovníkov
spomienka

So
18.7.

Ne
19.7.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

6:15 † Peter - pohrebná
12:00 † Ján
18:00 † Milan, Jozef, Anna, Jozef, Margita,
Štefan
5:45 † Karol
6:15 † Michal - 25. výr.
12:00 poďakovanie Márie za 70 r. života
18:00 † Imrich, Ján, Michal, Mária
5:45 za duše v očistci
6:15 † Kristína - pohrebná
18:00 ZBP Jana (ž) s rodinou

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Ján, Alžbeta), 7:45 († Vladimír), 10:00 (ZBP rod. Maslišová),
11:30, 18:00 († Mária); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 4.7. a 5.7.2015

Šimon Vasiľ, Terézia Ficeková, Ema
Grochoľová, Lea Miškovičová, Zoja
Lazorová, Ema Benková

Sobáše 4.7.2015

Krupa - Surgentová, Babirát Kanuščáková, Šulc - Molitorisová.

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 100 €,
• zo sobáša Krupa - Surgentová 65 €,
• zo svadby Rastislava a Svetlany 150 €,
• farnosť Tulčík 100 €,
• bohuznámi veriaci (strecha) 400 €,.
• bohuznámy (strecha) 50 €,
• rod. Centková (strecha) 50 €
• bohuznáma Terézia 50 €
Na Cemjatu: bohuznáma osoba dar 200 €.
Na rádio Lumen: bohuznámi 10 €.
Na TV LUX: bohuznámi 10 €.
Na dobročinné diela Svätého Otca:
jezuiti 632,03 €.
Ružencové bratstvo:
na opravu organu a strechy 200 €,
na TV Lux 60 €, na rádio Lumen 40 €.
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku
na opravu strechy konkatedrály.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V stredu 8.7.2015 sme navštívili Mons.
Stanislava Stolárika, rožňavského biskupa a odovzdali sme mu dar od veriacich
farnosti sv. Mikuláša, kde pôsobil ako dekan-farár. Darom je zmenšenina sochy sv.
Jána Pavla II., na ktorú ste prispeli aj vy,
veriaci. Otec biskup prejavil radosť z toho,
že na 20. výročie návštevy Jána Pavla II.
v roku 1995 na Slovensku, prichádza jeho
podoba k nemu. Posiela tiež srdečný pozdrav a požehnanie veriacim našej farnosti, ktorých si nosí vo svojom srdci. (dekan
a kaplán Martin)
Pravidelné adorácie spojené s modlitbami za duchovné oslobodenie a uzdravenie v mesiacoch júl - august 2015 nebudú.
V mesiacoch júl - august 2015 bude farská
kancelária otvorená takto: v pondelok dopoludnia i popoludní; utorok - piatok iba
popoludní. Ďakujeme za porozumenie!
Prvoprijímajúce deti a birmovanci si môžu
vyzdvihnúť fotografie a DVD zo slávností v kancelárii farského úradu.
Milé deti! Pozývame vás na IV. farský
prímestský tábor. Kedy? Od 10.8. do
14.8.2015 pre deti od 7 do 12 rokov. Bližšie
informácie na plagátoch. Tešíme sa na vás.
Vaši animátori.
Príprava na sviatosť birmovania v nasledujúcom školskom roku. Mladí, kto-
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rí 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.
Upozorňujeme snúbencov, ktorí majú
plánované sobáše v mesiacoch júl - september 2015, že predmanželské náuky
skončili v mesiaci jún 2015. Ďalší cyklus
sa začne v septembri 2015.
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.
Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/kus.
Môžete si ich zakúpiť v sakristii konkatedrály.
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.
Hlavná arcidiecézna púť do mariánskej
svätyne v Gaboltove ku cti Panny Márie
Karmelskej vyvrcholí v nedeľu 19.7.2015.
Program púte od 16.7.2015 si všimnite na
výveskách.
Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na pozície aistenta riaditeľa a koordinátor/ka práce
s verejnosťou. Prihlášky so žiadosťou, životopisom, kontaktnými údajmi, alebo
obálky označené "Výberové konanie" posielajte na gkcharita@gkcharita-po.sk alebo GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Požiadavky na zmienené pozície nájdete na výveske, prípadne vo farskej kancelárii.

