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Rozhovor s p. dekanom pri príležitosti jeho narodenín

tlač, kopírovanie, väzba

nájdete masáže a cvičenie, nordic walking, kreatívne oddelenie, prácu s hlinou a iné aktivity.
14. Cemjata: 8. 10. (sobota) bude sv. omša
o 17.00 (nedeľná). Odpustová sv. omša
sv. Ondreja bude v nedeľu 9. 10. pri
kaplnke na Vydumanci o 10.15 hod.
Sv. ruženec sa počas mesiaca október bude
modliť nasledovne: cez týždeň pred sv.
omšou o 16.30 a v nedeľu 9.30 hod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
časťou programu je katechéza, adorácia, svätá omša a agapé.
13. Denný stacionár pre seniorov na Šidlovci: 18. 10. 2016 o 14.00 hod. otvára
svoje brány. Adresa: Jánošíková 36/A Šidlovec. Okrem pomoci a stravovania
máte možnosť zapísať sa aj na počítačový kurz. Okrem toho v našej ponuke
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predaj a servis tlačiarní

ním svet. Najťažšie je meniť seba. Na to
kňaz musí pamätať. Ešte sa nenarodil taký
kňaz, ktorý by všetkým vyhovel. Nech je
kňaz autentický, nech je pri ľuďoch, aj keď
sa popritom „zašpiní“, ako hovorí pápež
František. Kňazstvo je dar pre spoločenstvo,
nech ho rozdáva ďalej a ďalej . Toto stále,
tým nie povrchným, udrie do očí. Kňaz má
stále hovoriť: Urobili sme všetko, čo sme mali
urobiť, sme len neužitoční sluhovia, tak ako sa
píše v Písme.
V čom vnímate, že dnes sú mladí kňazi (napr. Vaši kapláni) iní, ako ste boli Vy a
Vaša generácia?
Podstata kňazstva sa nemení, tá je vždy
tá istá od čias Krista. Či sme boli my iní?
Myslím, že nie, takí istí ako oni, len sme
o 15-20 rokov starší ako oni (smiech).
Dôležité je, aby sme nielen žili z Cirkvi, ale
žili pre Cirkev.
Vieme, že prednášate filozofiu. Ako
ste sa k nej dostali? Máte svoje filozofické,
nie teologické krédo?
Áno, od roku 1995 som v Košiciach začal prednášať metafyziku. Potom pribudli
iné filozofické disciplíny: etika teodícea, dejiny... Súčasne som chodil na ďalšie štúdiá
filozofie do Krakova. Potom som mal ísť aj
na štúdiá
do Ríma, ale... Veľký doktorát PhD.
som získal po ďalšom päťročnom štúdiu
na Filozofickej fakulte v Bratislave. Krédo?
Vychádza z komparácie učenia Jána Patočku a Karola Wojtylu a z môjho osobného
vkladu: „Radšej zomrieť z pohybu ako zo zhrdzavenia...“
Želáme Vám len a len požehnanie.
Všetko najlepšie. Ďakujeme za rozhovor.
(redakcia Infolistu)

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

(Pokračovanie zo strany 1)
guje to tak na diaľku. Je o rok mladšia ako ja,
ale som veľmi rád, že ju mám. Sem-tam jej
napíšem báseň. Brata a sestru mám veľmi,
veľmi rád.
Čo myslíte, ako vníma Vaša sestra, že
má brata kňaza?
To by asi mala ona povedať, ja viem jedno: Trpí so mnou, ale so mnou sa aj raduje.
Čo je úlohou dekana?
Úlohy dekana sú zadefinované Cirkevným právom. Je to služba viazaná na farnosti, ktoré patria do daného dekanátu, nie na
službu
vo farnosti. Povinnosti? Príprava a organizovanie rekolekcií, povinnosti na konci
roka, kontrola financií, výkazov... Je toho
veľa. Určite to nie je honor, ale labor (práca).
S akými myšlienkami sa pozeráte dopredu?
S napätím očakávam, čo mi Pán postaví
do cesty. Veď viera je dobrodružstvo mňa
hriešnika so svätým Bohom. A to je fascinujúce.
Ako vidíte Cirkev v budúcnosti?
Všetci vnímame neskutočný posun
vzťahu človeka k všetkému tomu, čo je Božie. Na jednej strane veľký odpad od Cirkvi,
na druhej strane aj veľké vnútorné obrátenie
a návraty do Cirkvi. Budeme len malé stádo, či budeme mať stále plné kostoly? (Myslím na Slovensku a na východe.) To záleží na
každom jej členovi, nielen na kňazoch. Budúcnosť bude taká, akí sme my teraz. Veď
budúcnosť sa tak vyvinie, ako my teraz a tu
žijeme svoju vieru.
Čím môže dnes kňaz osloviť ľudí?
A hlavne ako?
Naivne som si nikdy nemyslel, že zme-

2. októbra ubehlo 48 rokov vášho života. Čo Vy na to?
Beží to rýchlo, čas uteká, večnosť čaká.
Ale ešte dva roky treba dožiť. Jožko Heske
sa v tomto mesiaci dožíva 50 rokov života,
opýtam sa ho, ako to zvláda. (smiech)
Ste v našej farnosti od roku 2009. Ako
hodnotíte tieto roky?
Fakt? Môžem už rekapitulovať.
No lepšie by to zhodnotili ľudia, s ktorými sa pravidelne stretávam a boli pri každej duchovnej či stavebnej aktivite. Život
je ako sínusoida. Boli chvíle ľahké aj ťažké,
smutné aj veselé.
Čím teraz žije naša farnosť?
Rokom milosrdenstva. Niekedy mám
pocit, akoby sme na to tu v Prešove zabudli,
že máme privilegovaný kostol. Materiálne
veci sú na druhom mieste, to ľudia vidia.
Strecha Konkatedrály sv. Mikuláša či požiar
na fare a teraz Nórske fondy. Je toho veľa.
Aké radosti a aké kríže vnímate vo
svojom kňazstve?
„Krížom ku spáse“, to je určite moje
heslo. Nejako symbolicky som začal účinkovanie v tejto farnosti sv. omšou na našej
Kalvárii. A ten kríž ma sprevádza celý môj
život. Ale môže byť život kresťana bez kríža? Bolí ma, keď stratím čo len jedného, veľmi ma to bolí.
Čo konkrétne vnímate ako kríž?
Viete, niekedy mám pocit, že ľudská
zloba nemá hranice. Niekto vás môže anonymne tak poosočovať, poškvrniť vaše
meno, poprekrúcať nejaké strohé informácie, že sa vám až rozum zastaví. To, že nie-

ročník: XXVI.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
kto na niekoho útočí, je jedna vec, ale to, že
sa pri tom ublíži nevinným, nezainteresovaným ľuďom, je diabolské. Osočovanie je dielom Satana. Človek sa nedokáže brániť, len
to musí vložiť do Božích rúk. Nie vždy je to
ľahké. A čo vnímam ako kríž v tom praktickom rozmere? Všetko, čo nie je jednoduché
a čo ťaží. Vnímam to tak, ako každý človek.
Kedy ste sa naposledy zasmiali?
Veď práve teraz. Na fare tvoríme
s kňazmi spoločenstvo. Často sa zo seba
nasmejeme najlepšie. Dobrý vtip tiež vždy
rozveselí.
Tak poďme k radostiam...
Možno to bude vyznievať ako fráza, ale
nie je to tak. Radosťou sú pre mňa úspechy
v duchovnej rovine, mojej osobnej alebo
pastoračnej. Radosť mám aj vtedy, keď mi
kapláni rozprávajú o úspechoch, ktoré zažili oni. Teší ma, keď duchovne rastú, lebo
vtedy dvíhajú ľudí k Bohu. Viem sa tešiť
z maličkostí a niekedy
už aj z toho, že sa ráno zobudím a nemusím brať silné lieky...
Za čo vďačíte svojim rodičom?
Bolo by toho veľa, ale chcem povedať
niečo iné. Otec ma naučil byť chlapom a byť
praktickým človekom, ktorý sa vie o seba
postarať a nebojí sa roboty. Mama? Kus jej
povahy mám aj ja v sebe, povahy, ktorá človeka ženie ďalej.
Máte sestru a brata, ako spolu vychádzate, aký je váš vzájomný vzťah?
Brat je o rok starší, má svoju rodinu, pracuje v Čechách, máme veľmi dobrý vzťah.
Sestra? Tak tá je môj poklad. Sme vnútorne
prepojení. Vie, kedy sa trápim. Vie, keď niečo potrebujem. Nemusíme si ani volať, fun(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Eduard, Margita, Alžbeta, Alojz

Po.
3. 10.

6.15 ZBP František s rod.

Féria

7.00 --12.00 † Andrej, Margita
18.00 † Štefan, Štefan
5.45 ZBP Beáta, Zuzana, Ján, Viera

Ut.
4. 10.

Sv. Františka Assiského
(spomienka)

6.15 † Anna, Andrej, Mária, Ján
7.00 † Helena (pohrebná)
12.00 ZBP Štefan s rod.
18.00 ZBP Beáta s rod. (50 r. života)
5.45 ZBP Alžbeta s rod.

Str.
5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny
(ľubovoľná spomienka)

6.15 ZBP Juraj
7.00 † Anna - pohrebná
12.00 ZBP Denisa
18.00 † Terézia, Ján
5.45 † Jozef, Alžbeta, Mária

Št.
6. 10.

Sv. Bruna, kňaza

6.15 ZBP Peter, Katarína, Simonka,
Natália

Adorácia po večernej sv. omši
(Hnutie Svetlo - Život)

7.00 ---

(ľubovoľná spomienka)

12.00 † Ladislav, Helena, Ondrej
18.00 † Mária
5.45 ZBP a obrátenie pre Milana

Pia.
7. 10.

Ružencovej Panny Márie
(spomienka)

6.15 † Anna, Ján
7.00 † Justína - pohrebná
12.00 † Miroslav
18.00 † Iveta, Jozef

So.
8. 10.

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Cemjata 17.00 (nedeľná)

5.45 † ZBP Marián, Danka (ž.)
6.15 † Stanislav
18.00 † Bibiána

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
9. 10.

5.45 († Emil), 6.30 († Mária),
7.45, 10.00 (ZBP Dávid a Mária), 11:30 († Tomáš, Mária)
15.00 (ZBP Peter - 60 r. života), 18.00 (ZBP Klaudia);
Kalvária: 16.30, Kaplnka sv. Ondreja (Vydumanec) 10.15

Legenda: † - zosnulý/á/ ZBP - zdravie a Božie požehnanie
Stránkové hodiny v kancelárii: Po, Str: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod. ; Ut, Štv: 16.00 - 17.30 hod. ; Pia: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod.
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:
Z pohrebu Štefánie Žilkovej 100 €,
z pohrebu H. Švajdovej 50 €, bohuznámi: 100 €, 40 €, bohuznáma Terézia
50 €, na TV Lux 10 €, 20 €.
Dar z 1. sv. prijímania - deti (ZŠ Kúpeľná) a rodičia - 60 €.
Zbierka na rádio Lumen - saleziáni
542 €.
V nedeľu (2. 10.) sa koná zbierka na
rádio Lumen.
V nedeľu 2. 10. vás srdečne pozývame
so Spoločenstvom Shalom na modlitbu
chvál s témou Kauza milosrdenstvo so
začiatkom o 19.07 hod.
Október - mesiac modlitby sv. ruženca. Všimnite si rozpis. Priebeh modlitieb v kostole bude nasledovný: 17.20
hod. sa začína modliť sv. ruženec podľa
rozpisov.
Stretnutie rodičov prvoprijimajúcich
detí bude v stredu 5.10.2016 o 19:00
hod. v konkatedrále.
Ružencová záhrada. Dňa 5. 10. 2016
(streda) sa pripravuje púť do Ružencovej záhrady vo V. Šebastovej. Doprava:
autobus bude pristavený o 14.30 hod.
na parkovisku na Baštovej ul., začíname o 15.00 hod. modlitbou sv. ruženca,
o cca 16.00 hod. bude sv. omša. (V prípade veľmi nepriaznivého počasia - krúpy,
sneh, fujavica, silný dážď - by sa táto púť
neuskutočnila.)
9. 10. 2016 si ráno pri sv. omši o 7.45
hod.pripomenieme Deň konsekrácie
našej Konkatedrály sv. Mikuláša slávnostnou sv. omšou za účasti Mons. A.
Tkáča.
Stále je tu ponuka pre aktivitu vás
laikov: Ponúknite svoju službu tejto
farnosti aj mestu pri moderovaní a organizovaní stretnutí v našej farskej piv-
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nici U Nikodéma. Zatiaľ boli dve stretká. Každá aktivita je vítaná.
9. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2017,
aby si prišli rezervovať termín. Niektoré soboty sú už obsadené.
10. Cez našu farskú stránku presov.rimkat.
sk sa môžu snúbenci, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva, prihlásiť
na predmanželskú náuku v termínoch
do konca r. 2016. Viac info v časti SVIATOSTI - MANŽELSTVO.
11. Milé deti, mesiac október je mesiacom
Panny Márie Ružencovej a my sme počas celého tohto mesiaca pripravili pre
vás aktivitu. Každý deň od pondelka
až do piatku sa o 17.20 hod. tu v kostole modlí sv. ruženec. Počas tohto mesiaca chceme vytvoriť záhradu Panne Márii,
a preto budeme zbierať kvety, ktoré budeme ukladať na zelenú lúku, v strede ktorej
bude Panna Mária. Za každý sv. ruženec
a každú sv. omšu si môžeš položiť na
cestu jeden kvietok, na ktorý si napíšeš svoje meno a triedu. Ak s tebou
príde mamka alebo otec, môžeš si dať kvietok aj za nich. POZOR: ak však prídu obidvaja, môžeš si dať za nich len jeden kvietok!!! Táto aktivita platí iba tu v našej
konkatedrále! Kvety budú tu v kostole
pripravené a pomáhať tvoriť záhradu
Panny Márie vám budú naši animátori.
Prví piati budú odmenení a prví traja
z vás pôjdu na výlet do Aquacity Poprad s kaplánom.
12. Spoločenstvo Hnutie Svetlo - Život
v Prešove pozýva slobodných, rozvedených a ovdovených na Deň otvoreného spoločenstva, ktorý sa uskutoční dňa 8. 10. 2016 od 14.00 hod. na
Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Téma
stretnutia je Ježiš – Môj Spasiteľ. Sú(Pokračovanie oznamov na strane 4)
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