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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
9. AUGUST 2015

ročník: XXV.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- B

Pravda je tam, kde je Kristus
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Zhováral sa: Jozef Mihaľ
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predaj a servis tlačiarní

Vo tomto chráme bol som aj pobirmovaný r.
1996 a chodieval som sa tam aj spovedať.
3. Kde ste mali primičnú omšu a ako
ste ju prežívali?
Prvú primičnú omšu som mal tu vo Španielsku, v jednej dedinke, kde som bol ako
diakon. Volá sa Pedro Abad( odkiaľ pochádza jedna svätá rehoľná sestra - Rafaela Maria). Na vysviacku prišlo 55 Slovákov, tu do
Cordoby. Polovica rodina a polovica moje
Neokatechumenátne spoločenstvo.
Potom som mal konečne primičnú sv.
omšu v mojej farnosti na Sekčove 15. júla
2012. Začal sa taký maratón po východnom
Slovensku a pokračoval na západnom Slovensku. Keďže rodiča sa odsťahovali za prácou do Kalnice pri Beckove (Nové Mesto nad
Váhom), aj tam som mal primičné sväté omše
22. júla 2012.
Začal som od konca a skončil som na
začiatku. Chcem povedať, že v Prešove, kde
sa to začalo, som slávil v sobotu Eucharistiu
so svojím spoločenstvom, v nedeľu ráno pre
celú farnosť a ostatné spoločenstvá. Potom
som slávil sv. omšu ešte aj v Turanoch, okres
Martin, kde som bol pokrstený. Bolo to presne po 32 rokoch - dňa 3. augusta. Takže to bol
veľmi silný moment a bol som za to Pánovi
veľmi vďačný.
4. Slávime Jubilejný rok k 500. výročiu dnešnej podoby konkatedrály, aký máte
k nej osobný vzťah?
Tým, že som už 13 rokov mimo Slovenska, môj vzťah už nie je taký intenzívny, ale
ako som už povedal, vždy, keď prídem na
prázdniny domov, nájdem si čas, aby som
sa tam zastavil, pomodlil sa, pospomínal na
moje dejiny spásy a slúžil aspoň jednu svätú omšu.
5. Čo by ste zaželali veriacim našej farnosti k nášmu jubileu a čo by ste im poradili?
Želám im, aby boli otvorení a vnímaví na hlas Ducha Svätého, aby sa neuzatvárali do seba, aby mali radi Cirkev, našu matku a aby boli nápomocní Ježišovi Kristovi
v evanjelizácii, ktorú pripravil nebeský Otec
v tejto novej dobe.
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(Pokračovanie zo strany 1.)
nátna cesta, jedno zo stredísk, kde sa stretávajú chlapci, ktorí zacítia povolanie do kňazstva. No a odtiaľ som bol Božou prozreteľnosťou poslaný do Španielska, do Cordoby,
kde sa aj začala moja formácia v jednom zo
seminárov Redemptoris Mater. (Už aj na Slovensku existuje druhý rok takýto typ seminára, konkrétne v Bratislave). Sú to diecézno-misijné semináre, ktoré vznikli na žiadosť
Jána Pavla II. v rámci novej Evanjelizácie.
V tomto seminári, tu v Španielsku, som bol
formovaný 10 rokov (2 roky som bol na praxi
na Kostarike). Teda tu, v Cordobe, som bol aj
vysvätený 30 . júna 2012 a tu som aj inkardinovaný. No a teraz prejdem k tej prvej otázke.
Prvý rok ma otec biskup Demetrio Fernández Gonzales poslal do jedného mestečka,
volá sa Rute (10.000 obyvateľov), je to na južnom konci Cordobskej diecézy. Tam som pôsobil ako kaplán v dvoch farnostiach. Bol to
môj prvý rok ako presbytera a bol veľmi ťažký, lebo situácia tam bola veľmi komplikovaná. No a hoci som nežiadal o zmenu, otec biskup, dozvediac sa o komplikáciách, ma poslal do inej oblasti, na severný okraj diecézy
smerom na Madrid. Som mu vďačný za jeho
pastiersku starostlivosť, lebo prvý rok po vysviacke je veľmi kritický a je dôležité, aby novokňaz bol spokojný a začínal aj s entuziazmom. Farnosti, ktoré mi zveril, sú teraz tri.
Slúžim ako farár vo farnosti Krista Kráľa vo
Villanueva de Córdoba a ako farár in solidum
vo farnosti svätého Šebastiána spolu s druhým spolubratom. Villanueva de Córdoba
ma cca 10 000 obyvatelov. Druhý spolubrat
má na starosti farnosť sv. Michala. No a ja
mám ešte jednu filiálku, volá sa – Conquista,
farnosť sa volá Svätá Anna a má asi 400 obyvateľov. Takže toľko k tej prvej otázke.
2. Ako si spomínate na chvíle prežité
v konkatedrále?
Na Chrám sv. Mikuláša mám dobré
spomienky. Hoci som vyrastal na Sekčove,
a moja farnosť bola Krista Kráľa, chodil som
na Hotelovú akadémiu, po vyučovaní som sa
zvykol zastaviť v kostole. Sedával som tam
pri stĺpe vpravo, kde je krstiteľnica, aby som
mal výhľad na bohostánok. Chodieval som
tam prosiť Pána o pomoc v mojich krízach
a utrpeniach, a tiež sa modliť za známych.

Infolist

Po odpuste na Cemjate sme sedeli na terase pri káve s priateľom prof. Jozefom Leščinským a okrem iných tém položil som mu
otázku: „Čo máš nové na univerzite?“ „Pripravujem nový predmet s názvom Filozofia výchovy,“ povedal Jozef. Pri ďalšej debate sme sa zhodli na tom, že je potrebné tento
predmet prednášať aj „starým pedagógom“,
lebo generácii, ktorá dnes vyrastá na sociálnych sieťach, virtuálnych hrách a v imaginárnom svete, my už nerozumieme. Oni berú
veci celkom ináč, ináč ich hodnotia, ináč sa
správajú. Najväčším prínosom tohto predmetu by malo byť to, aby sa študenti naučili kriticky rozlišovať medzi pravdou a klamstvom, medzi dobrom a zlom.
Židia to možno mali ľahšie, videli Krista, jeho zázraky, počuli jeho slová, k pravde
nemali tak ďaleko. A predsa videli v ňom len
syna Márie a Jozefa, nie toho , ktorý je splnením Zákona, akoby sa plnili slová žalmu:
„majú uši a nepočujú, majú oči a nevidia...“
Pýtať sa seba samého, kto je Kristus, je otáz-

Rozhovor
s vdp. Ladislavom Proksom
1. Kde sa po primíciách začala a pokračovala vaša kňazská služba a kde aktuálne
pôsobenie?
Volám sa Ladislav Proks, mám 35 rokov,
pochádzam z kresťanskej rodiny, som najstarší zo 4 súrodencov a povolanie do presbyteriátu (služobné kňazstvo) mi prišlo počas kráčania na Neokatechumenátnej ceste vo Farnosti Krista Kráľa v roku 2001, spolu s mojím spoločenstvom. Tam som prvý

ka mojej úrovne vo viere. Tam je to jasné: Je
Boží Syn. Poznanie o ľudskej pravde môže
byť zložitejšie.
Poznať pravdu nie je niekedy také jednoduché, vyžaduje to poznanie všetkých
okolností. Preto s úžasom sledujem, ako sme
sa naučili len tak, bez poznania veci súdiť,
odsudzovať, osočovať, komentovať. S úžasom sledujem, ako sme zrazu všetci múdri, ako sa skoro všetci vieme „ zodpovedne
a veľmi fundovane vyjadriť ku všetkému“.
Ach, to je trúfalosť!
Nedajme sa stiahnuť do trendu tohto
svete. Existuje totiž veľmi vážny morálny
a etický pojem: hriech neochoty vnímať okolnosti, hriech posudzovania na základe subjektivizmu, čo je hriech egoizmu.
Kresťan vždy má ísť proti trendom
a proti prúdu. On má ísť s Kristom, lebo
pravda nie je tam, kde je väčšina, ale pravda
je tam, kde je Kristus.
P.S. Prof. Leščinský sa už teraz teší na
Kalváriu a sv. omšu v sobotu večer, pred odpustom.
Jozef Dronzek, dekan - farár
raz začal vnímať cez fakty života, že Pán ma
volá, aby som Ho nasledoval v kňazskej službe. Rok som rozlišoval toto volanie za pomoci katechistov a kňazov dávajúcich katechézy
v Dečíne a Ústí nad Labem, až som sa rozhodol vstúpiť do seminára na Svetových dňoch
mládeže v Toronte 2002. Po stretnutí s Jánom Pavlom II. a Kikom Arguellom nabral
som odvahu povedať Pánovi áno a zveriť sa
Mu do rúk. Po tomto stretnutí som bol poslaný ako ašpirant talianskeho mestečka Porto
San Giorgo, kde ma čakala Neokatechume(Pokračovanie na strane 4.)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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10.8.
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14.8.
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15.8.

Ne
16.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Sv. Vavrinca,
diakona a mučeníka
sviatok
Sv. Kláry,
panny
spomienka
Sv. Jany Františky de
Chantal,
rehoľníčky
ľubovoľná spomienka
Sv. Ponciána, pápeža
a Hipolyta,
kňaza, mučeníkov
ľubovoľná spomienka
Sv. Maximiliána Máriu
Kolbeho,
kňaza a mučeníka
spomienka
Nanebovzatie Panny Márie,
slávnosť
Cemjata 10:15; Veselá 9:00

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Tatiana, Marek, Peter s rodinami
6:15 † Ladislav - 1. výročie
12:00 † Mária
18:00 ZBP Janky (ž)
5:45 ZBP Norbert s rodinou
6:15 † František - 1. výročie
12:00 † Július, Ľudovít - kňaz
18:00 Faustínum
5:45 † Jozef, Mária
6:15 † Marta - pohrebná
12:00 † Jozef a Mária
18:00 ZBP Darina, Pavol, Kristína
5:45 † Milan
6:15 † Anna - pohrebná
12:00 ZBP Beáta, Zuzana, Viera, Ján
18:00 † Mária
5:45 †z rod. Bidovských
6:15 † Emília - pohrebná
12:00 ZBP Zita, Marta s rod., Marta s rod.
18:00 †Hermína, Miroslav, Ján, Igor
5:45 ZBP Mária s rodinou
6:15 †Anna - pohrebná
11:30
18:00 † Tomáš, Juliana, Andrej, Anna, Anna

DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45, 6:30 (ZBP Magdaléna a Štefan - poďakovanie za manželstvo), 7:45
(za uzdravenie vzťahov v rodine Vladimíra a Alexandry a Božie požehnanie),
10:00, 11:30 († Ján), 18:00 (ZBP a uzdravenie rodových koreňov rod. Semančíkovej
a Krížovej); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 1.8. a 2.8.2015

Olívia Holodová, Natália Balogová,
Emily Gmuca

Sobáše 1.8.2015

Gašpár - Eštočinová, Kostrab Karnišová, Baláž - Lukáčová,
Varga - Sukovská, Leškanič Namešpetrová, Polák - Jacková

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
1.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
bohuznámy 100 €, bohuznámi 40 €, bohuznáma (strecha) 200 €, bohuznámy
(strecha) 100 € bohuznáma 10 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma
20 €, p. Fric 100 €, Jozef Vavrek 100 €, p.
Urbancová 100 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma 10 €, bohuznáma
100 €, bohuznáma 20 €, bohuznáma Mária
100 €, rodina Chomjaková 100 €; Ružencové bratstvo: na opravu 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!

2.

V tomto týždni máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, účasť na sv. omši
nás viaže ako v nedeľu. Sv. omše v konkatedrále budú 5:45, 6:30, 11:30 a 18:00
hod. Sv. omša bude aj na Cemjate o 10:15
hod.

3.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k dôstojnému priebehu odpustovej slávnosti ku cti sv. Donáta na Cemjate - miništrantom, ženám a mužom,
ktorí sklrášlili okolie a všetkým veriacim.
(dekan)
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!
V nedeľu 9.8.2015 slávime v našom kostole výročie povýšenia farského kostola sv. Mikuláša na konkatedrálu. Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod. Celebrantom je Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.
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

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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14.8.2015 pre deti od 7 do 12 rokov. Čaká
ťa napr. lanová dráha, jazdenie na koňoch, kúpalisko ...a mnoho iného. Prihlášky nájdeš v sakristii, ale aj na www.
presov.rimkat.sk. Tak nepremeškaj túto
šancu;) Tešíme sa na teba. Tvoji animatori
TV Lux uskutoční púť s relikviou sv.
Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej dňa
29.8.2015. Informácie a registrácia: put.
tvlux.sk alebo na tel. č.: 02/60202727.

10. V utorok 11.8.2015 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 11.8.2015.
11. 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.
12. 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.
13. Ponúkame vám brožúru o farnostiach
a kostoloch mesta Prešov v cene 2 €/kus.
Môžete si ich zakúpiť v sakristii konkatedrály.
14. 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)

