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Rozhovor s novým diakonom

Program:

modlitba posvätného ruženca s medzispevmi a vysluhovanie
sviatosti zmierenia; 10:15 hod. - slávnostná odpustová sv.
omša spojená s uctením relikvie sv. Donáta. Hlavný celebrant
a kazateľ: prof. Jozef Leščinský.

6.8.2015 - štvrtok:
16:15 hod.

modlitba sv. ruženca; 17:00 hod. - sv. omša zo sviatku
Premenenia Pána - celebruje dp. Mgr. Viktor Baltes

7.8.2015 - piatok:
16:15 hod.

modlitba sv. ruženca; 17:00 hod. - sv. omša zo sviatku sv.
Donáta, patróna kostola na Cemjate - celebruje dp. Mgr.
František Telvák
Na túto slávnosť vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami,
zvlášť v nedeľu 2.8.2015.

Hlad

tlač, kopírovanie, väzba

2.8.2015 - nedeľa:
9:30 hod.

ročník: XXV.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- B

26. JÚL 2015

lacné tonery a cartridge

Odpust ku cti sv. Donáta na Cemjate

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

Vyprosujeme novému p. diakonovi
Mathiasovi veľa duchovnej radosti z pastorácie
v našom meste. Redakcia Infolistu

30
2015
Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Od 1.7.2015, na základe dekrétu Mons.
Bernarda Bobera, arcibiskupa - metropolitu, došlo v našej farnosti ku zmene v obsadení diakona. P. kaplána Michala Škulku v službe pre túto farnosť vymenil p. diakon Mathias Gočík. Redakcia Infolistu mu
položila niekoľko otázok:
1. Predstavte sa nám, prosím, pán diakon.
Volám sa Mathias Gočik a pochádzam
z Winnipegu, v Kanade. Ocko a mamka
sú obaja Slováci, preto som vyrastal spolu s mojimi troma bratmi v typickej slovenskej rodine a kultúre. Po štúdiu na gymnáziu vo Winnipegu podal som žiadosť
o vstup do seminára v Košiciach s nádejou,
že jedného dňa budem môcť slúžiť v Košickej arcidiecéze. Pomaly sa to aj stáva skutočnosťou a veľmi sa tomu teším..
Keď mám voľnú chvíľu, rád som
v spoločenstve dobrých ľudí a priateľov,
kde nikdy nechýba ani sranda, ani vážne
slovo. Takisto športujem, pričom, ako
každý Slovák, obľubujem futbal a hokej.
Pritom všetkom je vždy pre mňa relax
sadnúť si k dobrej knižke a vzdelávať sa vo
viere.
2. Prekvapila vás „dispozícia“ otca
arcibiskupa do farnosti Prešov - sv.
Mikuláš? V akom smere?

Už vidiac z minulého roka, kde
všade otec arcibiskup poslal diakonov,
vnímal som farnosť Prešov - sv. Mikuláša
ako jednu z možností, kde by som mohol
naplniť svoju diakonskú službu. Tesne
pred diakonskou vysviackou už kolovali
v seminári reči, že pôjdem tam alebo onam,
tak si viete predstaviť, že sa isté napätie
a očakávanie vytvorilo. Keď som potom
prijal z rúk otca arcibiskupa dispozíciu
Prešov - sv. Mikuláša, bol som milo
prekvapený a zároveň potešený.
3. Čo vás sprevádzalo doterajším
bohosloveckým životom?
V seminárnej kaplnke máme pred
očami krásnu mozaiku s tematikou
„aby boli s ním“ (Mk 3,14), na ktorej je
zobrazený Pán Ježiš, ako stojí uprostred
svojich učeníkov. Na tomto posvätnom
mieste som mnohokrát kontemploval túto
hlbokú pravdu, že ma Pán Ježiš stále volá
do radosti osobného priateľstva s ním. Pri
ňom som sa mnoho naučil, ale viem, že je
ešte stále veľa toho, čo by ma naučil. Tak
o toto sa snažím, byť jemu otvorený, lebo
som za ten čas spoznal, že naozaj len pre
Neho a s Ním sa oplatí žiť.

Človek býva hladný po mnohých
veciach, napríklad po pravde, po moci,
po Božom slove či po odpovediach na
otázky s ohľadom na budúcnosť..., ale
zväčša je hladný po tom najzákladnejšom, po jedle ako takom. Ľudia, ktorí
sa zhromaždili okolo Ježiša na brehu
Galilejského čiže Tiberiadského mora,
boli tiež hladní - najprv ich hlad predstavovala číra zvedavosť s ohľadom na
Ježišove slová. Boli iba zvedaví, akoby sme boli aj my na ich mieste. A Ježiš
práve tento ich - ako aj náš - hlad používa na to, aby cez neho a z neho urobil mostík k viere. Ježiš totiž všetko využíva na to, aby sme sa dostali bližšie
k nemu – nikdy však nepoužíva egoizmus, lebo ten sa na dobro použiť nedá.
Neskôr prichádza na rad aj ich skutočný hlad, keďže jedlo patrí k základným
ľudským a prirodzeným fyziologickým
potrebám. Filip, jeden z Ježišových učeníkov, sa na túto situáciu pozeral čisto
z racionálneho hľadiska – taký zástup
nenasýtime, ani keby sme dali dokopy
všetky peniaze, ktoré momentálne dokážeme zohnať. Zachoval sa presne tak,
akoby sa zachoval asi každý z nás. Aj
my sa v mnohých životných situáciách
spoliehame iba na svoje vlastné sily, pričom zabúdame na to, že iba naše vlastné sily nestačia a potrebujeme hlavne

pomoc od Boha. Zabúdame na to najpodstatnejšie – Ježiš nebol ani nie je iba
človekom, ale bol a je aj Bohom. Ak by
nebol, potom aj On by určite podľahol
panike, presne ako jeho učeníci, neveril by, že takýto veľký zástup bude mať
z čoho nasýtiť. Zrazu by sa mohol cítiť
preťažený, lebo by vedel, že opäť všetko
ostalo iba na jeho pleciach „Ak sa o to
nepostarám ja...“ Toto máme s ním spoločné, toto je tá naša čisto ľudská stránka.., kým my však na tejto vete staviame svoje výhovorky, On využil svoju
božskú stránku a o všetko sa postaral.
Stačili mu len dve ryby a päť jačmenných chlebov, aby nasýtil celý zástup...
Ježiš nám aj dnes rozdáva dary
a silu v podobe jeho milosti. Dáva nám
vždy toľko, koľko potrebujeme, ba aj
viac. Milosti je vždy dosť pre každého,
len musíme Ježišovi dovoliť, aby nás
ňou nasýtil. „Milosti je vždy dosť, len
zástupov je málo.“ Ježiš rozdáva svoje dary a milosti v hojnosti, tak už nebuďme zbytočne hladní po tom, čo dostávame až v prebytku, lebo čím viac
prosíme o Ježišove dary, čím väčší hlad
máme po nich, tým viac tieto dary a milosti pre nás rozmnožuje, presne ako
rozmnožoval chleby a ryby zástupu –
až kým sa nenasýtili.
Mgr. Monika Balčáková,
VOC eRko Prešov
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Anna - 80 r. života

Po
27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov,
spomienka

6:15 † Gabriela - pohrebná
12:00 † Rozália, Bartolomej
18:00 ZBP Janky (ž)
5:45 † Rudolf

Ut
28.7.

Féria

6:15 † Peter - pohrebná
12:00 † Alojz, Imrich, Mária, Jakub, Anna
18:00 † Jozef a Helena
5:45 † p. Gracián a p. Böhm

St
29.7.

Sv. Marty,
spomienka

6:15 † Anton - 1. výročie
12:00 † Františka, Ján, Jozef, František
18:00 † Mária

Št
30.7.

Pi
31.7.
So
1.8.

Ne
2.8.

Sv. Petra Chryzológa,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka
Sv. Ignáca z Loyoly,
kňaza
spomienka
Sv. Alfonza Márie de Liguori,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

5:45 † z rod. Gornej
6:15 †Anna - pohrebná
12:00 † Štefan, Ema, Milan
18:00 ZBP Martina (ž), Marek
5:45 za duše v očistci
6:15 † Gabriela - pohrebná
12:00 † Peter, Pavol
18:00 † Gizela
5:45 † Ľudovít, Anna, Marta
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 ZBP Marek, Peter, Tatiana s rodinami

OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 († Cecília, Tibor), 7:45 († Ján), 10:00 (ZBP a dary Ducha Sv. pre
dcéru Michaelu), 11:30, 18:00 († Viktória, Milan); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 18.7. a 19.7.2015

Kiara Mikitová, Emma Šestáková,
Laura Šoltisová

Sobáše 18.7.2015
Labaško - Gdovinová,
Miščík - Dušková,
Anderko - Leskovská,
Komiňák - Perželová

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.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
zo sobáša Labaškových na konkatedrálu (strechu) 50 €; bohuznáma na
opravu organa 20 €; Mária Pekariková (strecha) 50 €; z krstu Mateja 50 €;
bohuznáma Martina 100 €; bohuznáma 10 €; bohuznámy 50 €.
Zbierka na opravu strechy konkatedrály: konkatedrála 3 332,03 €, Kalvária
182,60 €
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Prosíme členov RB, aby pripravili poklonu pred Oltárnou sviatosťou a slávenie Fatimskej soboty v sobotu
1.8.2015.
Odpustová slávnosť ku cti sv. Donáta v kostole na Cemjate bude v nedeľu
2.8.2015 o 10:15 hod. Program odpustovej slávnosti si všimnite na 4. strane
a na výveskách konkatedrály.
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. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo vo farskej kancelárii.
Tešíme sa na vás. Vaši animátori.
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
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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.
9. 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.
10. 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.
11. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/
kus. Môžete si ich zakúpiť v sakristii
konkatedrály.
12. S Božou pomocou sa nám podarilo dokončil pastoračný a spoločenský
priestor na farskom úrade. Ide o upravenú starú pivnicu, do ktorej sa vchádza z chodby na fare. Pomenovali sme
ju U NIKODÉMA. Má svoj potenciál
a veríme, že bude slúžiť na neformálne
stretnutia veriacich našej farnosti, ale
aj pre iných. Príďte na kávu, posedenie... Pivnica je pre vás k dispozícii cez
pracovný týždeň po sv. omšiach. V nedeľu po sv. omšiach 7:45, 10:00 a 18:00
hod. Zodpovedný a obsluhujúci je Peter Holovič, ktorého poznáte z konkatedrály, kde miništruje a pomáha ako
kostolník. P. S. Nikodém chodil tajne
za Kristom, v dialógu poznal pravdu.
Poďte aj vy do dialógu medzi sebou,
aby ste sa navzájom spoznali a chápali. Tešíme sa na vás. (kňazi farnosti)

