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(Pokračovanie zo strany 1)
vo farskom kostole sv. Mikuláša?
Aj keď moje detstvo a kresťanský život bol vždy spojený s chrámom sv. Mikuláša, primície som
vo farskom kostole nemohol mať.
V čase totalitného systému rozhodujúce slovo mal tzv. cirkevný
tajomník z Okresného národného
výboru (vždy „súdruh“) a jeho
rozhodnutím som primičnú slávnosť mohol mať len v Kostole
sv. Jozefa (františkánsky kostol).
Pán je však všade a táto realita
nijakým spôsobom negatívne nepoznačila ani samotnú slávnosť,
ani moje osobné prežívanie. Skôr
naopak – všetko bolo organizované s veľkou láskou, obetavosťou,
s veľkým nadšením tak dospelých, ale aj mládeže.
4. Slávime Jubilejný rok k 500.
výročiu dnešnej podoby Konkatedrály sv. Mikuláša, aký máte
k nej osobný vzťah ?
Osobný vzťah ku Konkatedrále
sv. Mikuláša bol a stále ostáva intenzívne blízky: tu som začal ako
malý chlapec miništrovať, v nej
som stretával kňazov oddaných
službe Bohu, obetavých v služ-
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be tým, ku ktorým boli poslaní,
tu som prežíval chvíle osobného
stretnutia s naším Pánom. Vzťah
k tomuto chrámu má však vo veľkej miere aj personálny rozmer,
keď s vďakou spomínam na dp.
kanonika J. Šestáka, ktorý bol veľkou oporou v rokoch mojej kňazskej formácie – ale aj mnohých
ďalších kňazov, ktorí tu pôsobili,
či už ako správcovia farnosti, alebo kapláni.
5. Čo by ste zaželali veriacim
našej farnosti k nášmu jubileu
a čo by ste im popriali ?
Veriacim našej farnosti želám
otvorený sluch pre Božiu pravdu,
pevnú vieru sprevádzanú nádejou
k naplneniu posledného cieľa, milujúce srdcia pre lásku k Bohu a k
sebe navzájom, ako aj stálu ochranu Panny Márie – Matky Cirkvi.
Prajem našim farníkom, aby
chrám – Konkatedrála sv. Mikuláša - bol miestom blízkym ich srdcu, v ktorom nájdu posilu a pokoj
pre svoj život. Nech Boží chrám sa
vždy stáva miestom, v ktorom sa
dotvára vzájomná jednota farského spoločenstva.
Rozhovor spracoval Jozef Mihaľ
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DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - B

Príspevok k výročiu
konkatedrály
Rozhovor: prof. ThDr. Anton
Adam CM, PhD., diecéza Banská
Bystrica – rodák z Prešova k jubileu konkatedrály.
1. Kde sa po primíciách začala a pokračovala Vaša kňazská
služba a kde aktuálne pôsobíte ?
Po primíciách (19.6.1983) som
dva roky pôsobil ako kaplán
v Novej Bani, potom jeden rok
som bol kaplánom v Martine.
V roku 1986 stal som sa farským
administrátorom v Lutile pri Žiari nad Hronom a v rokoch 19912004 som bol správcom farnosti
Zvolenská Slatina, pričom som
ešte spravoval farnosť Vígľašská
Huta-Kalinka. V r. 1996 som na
Katolíckej univerzite v Lubline
dosiahol doktorát z dogmatickej
teológie, v r. 2005 som sa habilitoval z katolíckej teológie a v r. 2010
som bol prezidentom Slovenskej
republiky menovaný za univerzitného profesora. Zároveň od r.

1993 až po súčasnosť prednášam
na Teologickej fakulte Univerzity
Komenského – Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici dogmatickú a fundamentálnu teológiu.
2. Ako si spomínate na chvíle
prežité na bohoslužbách v našej
konkatedrále ?
Boli a stále sú to chvíle prežívané s vďakou a vnútornou radosťou, duchovným povzbudením
plynúcim z liturgie, ktorá je vždy
zodpovedne pripravená duchovnými otcami farnosti, ale aj pánmi
kostolníkmi. K tomu významnou
mierou prispieva aj chrámový
spev. Nakoľko od roku 2004 rozhodnutím vtedajšieho diecézneho biskupa som odišiel z farnosti
a venujem sa najmä intelektuálnej
formácii budúcich kňazov, kontakt s veriacimi slávením liturgie
a jej prežívaním ostáva pre mňa
vždy duchovným zážitkom.
3. Kedy ste mali primičnú
svätú omšu a ako ste ju prežívali
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Štefan

Po
21.9.

Svätého Matúša,

apoštola a evanjelistu
sviatok

6:15 ZBP Janka (ž)
7:00 † Rudolf (pohrebná)
12:00 † Michal, Mária, Ján, Andrej,
Mária
18:00 † Štefan
5:45 † Margita

Ut
22.9.

6:15 † Helena, Ján

Féria

7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Albert, Ján
18:00 † Oľga, František
5:45 ZBP Ľudmila

St
23.9.

Svätého Pia z Pietrelčiny,
kňaza
spomienka

6:15 † Beáta, Mikuláš, Helena
7:00 † František (1. výročie)
12:00 † Jozef
18:00 † Mária, Mária

Št
24.9.

5:45 † Mária, Ondrej

Féria
Adorácia spojená s modlitbami
za oslobodenie a uzdravenie po
večernej sv. omši

6:15 † Stanislav
7:00 † Irena (1. výročie)
12:00 † Ladislav
18:00 † František, Margita, Mária, Michal
5:45 ZBP Emil s rod.

Pi
25.9.

Féria

6:15 † Margita, Štefan
7:00 † Mária (pohrebná)
12:00 † Iveta, Ladislav
18:00 † Gabriel

So
26.9.

Ne
27.9.

Féria

5:45 ZBP Jozef, Agáta a Jana s rodinami
6:15 † Mária (pohrebná)
18:00 † Július

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ
"CEZ ROK" - B

Sv. omše: 5:45 († Michal, Ján, Antónia), 6:30 († Anton, Marta), 7:45,
10:00 († Klára, Ema, Magdaléna), 11:30 († Andrej), 18:00 († Magdaléna),
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: Viktor Baltes, 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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7.

8.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• bohuznámi darcovia: 50 €, 10 €,
100 €, 20 €, 20 €, 20 €, 40 €, 50 €,
100 €, 10 €, 61 €, 200 €, 60 €, 100 €,
100 €, 10 €, 10 €
• p. Repčáková 10 €, p.Ferenčáková 200 €, bohuznáma Margita
100 €, novomanželia Hollayovci
100 €, bohuznáma rod. z Cemjaty 60 €
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu 27.9. sa po všetkých sv. omšiach uskutoční zbierku
na opravu strechy konkatedrály. Za
Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!
Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční 22.9.
2015 u františkánov. Zraz je pred kostolom o 17. hodine. Stretnutie spojené
so svätou omšou povedie P. Anton františkán.
Vo štvrtok 24.9.2015 po sv. omši
o 18:00 hod. vás srdečne pozývame
na adoráciu spojenú s modlitbami
za duchovné oslobodenie a uzdravenie. Adoráciu pripravujú mladí našej
farnosti, spoločenstvo Shalom a kaplán Viktor Baltes.
Mládežnícke sv. omše slávime vždy
vo štvrtok o 18:00 hod. v konkatedrále. Srdečne pozývame mládež, birmovancov a všetkých veriacich.
Dávame vám do pozornosti zmenu
úradných hodín farskej kancelárie.
Pondelok: 10:00-11:30, 16:00-17:30
Ut., Str., Štv.,: 16:00-17:30 Piatok:
10:00-11:30, 16:00-17:00
Birmovanci si môžu vyzdvihnúť fotografie a DVD zo slávnosti v kancelárii farského úradu.
Ponúkame vám brožúru o farnostiach a kostoloch mesta Prešov
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v cene 2 €/kus. Môžete si ich zakúpiť
v sakristii konkatedrály.
9.

Stretnutie rodičov všetkých prvoprímajúcich detí našej farnosti (Konkatedrály sv. Mikuláša) bude 6.10.2015
(utorok) o 19:00 hod. v konkatedrále.
Prosím, aby ste na stretnutie doniesli
vyplnenú prihlášku. Prihlášku vaše
dieťa dostalo v škole, alebo si ju môžete čo najskôr vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu. Prihláška musí
byť vyplnená celá a stretnutie je pre
všetkých povinné.

10. Nástupca don GOBBIHO generálny
responsabile Mariánskeho kňazského hnutia don Laurent Larroque
zavíta na Slovensko a príde aj do Prešova. V piatok 25. septembra 2015
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa u gréckokatolíkov a v sobotu
26. septembra 2015 vo Františkánskom kostole bude konať Večeradlo
MKH zo začiatkom o 16.00. Všetci
ste srdečne pozvaní a zvlášť rodiny.
Program a bližšie informácie nájdete
na výveske.
11. Dňa 21.9.2015 o 15.00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho v kláštore Sancta
Mária.
12. Združenie kresťanských seniorov
klub Staré mesto Prešov pozýva svojich členov na septembrové stretnutie, ktoré sa uskutoční 20.9.2015
o 15:00 hod. v Katolíckom kruhu.
13. Špeciálny Pro life vlak zrušený. Keďže účastníci Národného pochodu za
život (NPzŽ) využili na cestu do Bratislavy iný spôsob prepravy, nepodarilo sa dostatočne naplniť kapacity
pro-life vlaku, a preto museli organizátori NPzŽ zrušiť jeho objednávku.
Ľudia, ktorí si zakúpili lístky, majú
nárok na vrátenie cestovného.

