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lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Zhovárala sa Ivana Krajčíková
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30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZHOVÁRAME SA S JUBILANTOM,
DUCHOVNÝM OTCOM
JOZEFOM HESKEM

stvo v Košiciach, mojom rodnom meste, cez
ktoré nás Pán viedol a pomáhal nám. Či to
boli kňazi, alebo už ako 10-ročný som chodil
na „tajné“ stretká, ktoré viedla teta Marienka - zasvätená osoba. Tiež sme ako deti chodili okrem oficiálneho náboženstva do školy
aj na náboženské posedenia k uršulínke,
sestre Mechtilde. To všetko zariadil ešte môj
otec, keď žil. Akoby cítil, že nebude medzi
nami a že sa musí postarať o našu výchovu.
A za to som Pánu Bohu veľmi vďačný. Že aj
v pubertálnom veku na mňa takto zhliadal
vo svojej láske.
Vy ste si nikdy nechceli založiť
rodinu?
Jasné, že mal som takéto myšlienky.
Veď je to normálne a prirodzené. Aj zaľúbenosť do dievčaťa bola súčasťou môjho života. Lenže ja som sa rozhodol pre cestu kňaza. A snažím sa upierať svoj pohľad na tvár
Ježiša, ktorý sa na mňa stále pozerá. Jeho
pohľad je plný lásky. On mi stále vyznáva
svoju lásku. Na to sa nejako sústredím a to
mi pomáha byť Mu verný. Možno iných ľudí
celibát trápi, ale mňa to netrápi. Lebo viem,
komu som uveril a za kým som sa rozhodol
ísť. Ale to všetko je prejav Božej milosti. So
sv. Pavlom môžem povedať – milosťou Božou som tým, čím som.
V živote mnohých ľudí sú tzv. body
zlomu, čosi ľudsky i duchovne intenzívne,
čo potom ovplyvní či priam až otočí naruby
celý ich dovtedy žitý život. Bolo niečo také
aj u Vás, alebo ste šli pokojnejšou cestou?
Žiadne blesky a hromy neboli na ceste môjho života. Sprevádzali ma radostné
a pekné okamihy a zážitky, ktoré nazývam
duchovnými cukríkmi. Sprevádzali ma aj
(Pokračovanie na strane 4)

predaj a servis tlačiarní

strachu a pesimizmu. Aj sv. otec František to
píše v dokumente Radosť evanjelia. Máme
byť prorokmi nádeje a nie prorokmi nešťastia.
Boli ste ordinovaný už v slobodnej
krajine, v júni 1990. Pol roka predtým padol komunistický režim. Ako ste prežívali
novembrové udalosti ′89? Občiansky zaangažovaný alebo ste žili už prípravou na
vysviacku?
Ako študent som sa angažoval v „tajných“ kresťanských spoločenstvách, mal
som kontakt s „tajne“ svätenými kňazmi
a rehoľníkmi, čítal som samizdatovú literatúru, bol som informovaný, ako socializmus
ničil ľudské a duchovné hodnoty..., takže
mal som protikomunistické vnímanie a cítenie. Jednoducho som nesúhlasil s komunizmom. Aj počas obdobia v kňazskom seminári sme sa tajne stretávali s otcom biskupom
Korcom a mal som aj paralelne duchovné
vedenie jezuitským pátrom. Samozrejme aj
ostatní bohoslovci boli rovnakého zmýšľania, a tak keď prišiel November ′89, tak sme
sa prirodzene zapojili do nežnej revolúcie.
Chodili sme na demonštrácie na Námestie
SNP. Zapojili sme sa do študentských výborov. Prejavil som to aj tým, že som propagoval ideu zakladania miestnych skupín
kresťanskej demokracie. Osobne som sa tešil, že sa rúca neľudský režim. Táto životná
epizóda ma formovala a viedla k tomu, že aj
ako kňaz nemôžem sa nezaujímať o to, čo sa
deje v živote spoločnosti a nevyjadriť postoj.
Kňazská vysviacka v „porevolučnom
ovzduší“ musela byť teda o veľkom entuziazme?
Áno, tá kňazská vysviacka bola prvá po
revolúcii v našej diecéze. Nový otec biskup
Alojz. Nové duchovné nadšenie v spoločnosti. Nový zápal. Bolo nás 12 novokňazov.
Vysviacka sa konala v mestskej športovej
hale v Prešove, teda úplne netradične nie
v kostole. Plná hala ľudí. To bola sila. Zážitok pre každého, kto tam bol.
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(Pokračovanie zo strany 1)
ťažkosti a životné skúšky, ktoré boli tiež prejavom Božej lásky. No tie sa ťažšie prežívali
a prežívajú.
Svoju existenciu ste sa rozhodli zasvätiť výlučne Bohu. Spýtam sa jednoducho:
prečo?
Prečo? Hm... Teraz môžem povedať, že
motivácia ku kňazstvu sa u mňa postupne
kryštalizovala a stále kryštalizuje, hádam
až do smrti. Možno až vo večnosti mi príde
plná odpoveď na otázku: Prečo som sa rozhodol stať sa kňazom? Zo začiatku detské
nezrelé motívy. Ale keď som bol na gymnáziu, tak to bola túžba pomáhať ľuďom ísť
za Kristom, aby Ho aj oni spoznali a prijali
Ho do svojho života. S týmto úmyslom som
sa pripravoval na kňazstvo a potom už ako
kňaz som si uvedomil, že najprv mám byť
a až potom konať. Byť s Kristom, ako jeho
učeník, ako jeho priateľ. Mať s Ním vzťah.
Nechať, nech On sa pozerá na mňa a ja na
Neho. Počúvať Ho. Viesť s Ním dialóg.
Nechať, nech On na mňa vplýva a formuje
ma. A až potom môžem vykročiť do konania a služby. Postupne sa utvrdzujem, že to
takto má byť.
No dnes značná časť veriacich, vnímam to tak, nedokáže nechať sa objať
milujúcim Bohom a v Jeho láske kontemplujúco spočívať, ako ste to krásne povedali. Sústreďujú svoju duchovnú energiu
negatívnym smerom – neustále sa oslobodzujúc: od diabla, rôznych strachov, zlých
síl, mágie, životných krívd... V popredí je
exorcizmus. Nie je toho podľa Vás už veľa?
Kedy sa oslobodíme a vykročíme k radostnej službe...?
Je to zaujímavá otázka! Na jednej strane
v pravde treba uznať, že je tu diabol a jeho
vplyv. On je otec lži a klamstva. Snaží sa
nás oklamať, a tak nás získať pre seba a pre
svoje kráľovstvo. A je potrebné na to poukazovať. Ale na druhej strane treba vyhlásiť, že je tu Ježiš Kristus, ktorý premohol
smrť, hriech a diabla. Kristus je víťaz nad
satanom. A preto sa máme pozerať na Krista a nie na satana. Máme byť kristocentrickí
a nie „diablocentrickí“. Máme byť plní nádeje a kresťanského optimizmu a nie plní
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Polstoročie. Ak sa obzriete späť, čo
Vám napadne ako prvé?
Najprv moje kňazstvo. Ešte som nemal
24 rokov a bol som vysvätený za kňaza.
Takže viac ako polovicu svojho života žijem v kňazskom povolaní a službe. Potom
mi príde na um Oáza: Hnutie Svetlo-Život,
v ktorej fungujem od 16 rokov a cez ktorú
som našiel cestu za Kristom. A ešte mi príde
na myseľ môj zosnulý otec Pavol (+ r. 1978),
na ktorého s láskou a úctou spomínam.
To ste mali ešte len dvanásť rokov...
Ostali sme tri deti. Sestra Janka o rok
a pol staršia a brat Ján o tri roky mladší.
Naša mamka to zvládala s Božou pomocou.
Pán jej posielal do cesty dobrých ľudí, o ktorých sa mohla oprieť. Môžem povedať, že
sme mali aj duchovnú rodinu – spoločen-

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší
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5.45 † Ján, Anna

Po.
24. 10.

6.15 † Hans, František

Féria

7.00

Cemjata: 17.00

† Margita (pohrebná)

12.00 ZBP Mária s rod.
18.00 † Ivan (pohrebná)
5.45 † Albert

Ut.
25. 10.

Féria

6.15 † Július

Kaplnka FNsP: 15.15 - 25
rokov požehnania kaplnky. (o.
Alojz Tkáč)

7.00 † Vladimír (1. výročie)
12.00 † Andrej, Mária
18.00 Za uzdravenie rodových koreňov rod. Homolová
5.45 † Zuzana, Johana, Andrej, Jozef
6.15

Str.
26. 10.

Féria

ZBP Andrej, Mária s rod., Jaroslav,
Mária s rod.

7.00 † Jozef (pohrebná)
12.00 † Michal, Anna, Marta
18.00 † Ján
5.45 ZBP Štefan, Mária

Št.
27. 10.

6.15

Féria
Adorácia po večernej sv. omši
(SHALOM)

† Rudolf

7.00 † Vincent (pohrebná)
12.00 ZBP Jana (ž.), Andrea, Juliana,
Norbert
18.00 ZBP Andrej, Adriána (5 r. manželstva)
5.45 † Rudolf

Pia.
28. 10.

So.
29. 10.

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov,
(sviatok)

6.15 † Anton
7.00 † Anna (1. výročie)
12.00 ZBP Milan, Vanda, Šimon
18.00 † za uzdravenie rodových koreňov rod. Homolová

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5.45 ZBP Anton, Zuzana (50 r. sobáša)
6.15 † za dobrodincov, ktorí obetovali
modlitby za † Matúška
18.00 † Ján, Anna

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
30. 10.

5.45 († Pavel), 6.30 (ZBP Matúško, Dianka), 7.45, 10.00 (ZBP Margita), 11.30
(ZBP Mária - poďakovanie za 70 r. života), 15.00, († Stanislav, Michal, Anna),
18.00 (za uzdravenie rodových koreňov rod. Vargová);
Kalvária 16.30, Cemjata 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

1.

Milodary:
bohuznámi: 10 €, 30 €, 20 €.

2.

V nedeľu (23. 10.) sa po všetkých sv.
omšiach uskutoční zbierka na misie.

3.

V nedeľu 23. 10. nás navštívi p. Jozef
Humeňanský - rogacinosta v rámci
misijnej nedele. Sv. omše bude mať
o 11.30 a 15.00. o. Peter Majerník (bývalý misionár v Afrike) bude mať sv.
omšu o 7.45 (nedeľa 23. 10.).

4.

Pozývame Vás na púť do Krakova Lagiewnik dňa 25. 10. 2016 z príležitosti končiaceho sa Roku milosrdenstva. Nahlásiť sa môžete na tel. č. 0950
698 648 alebo ivana.krajcikova@gmail.
com. Cenu púte upresníme po nahlásení potrebného množstva pútnikov.

5.

Môžete si zakúpiť kalendáre Božieho milosrdenstva 2017 (stolový 2,5 €,
nástenný 2 €). Po sv. omši o 18.00 v sakrestii (mimo nedele) alebo na ivana.krajcikova@gmail.com

6.

7.

Na našom informačnom stolíku v kostole nájdete škatuľku na modlitby, do
ktorej môžete vhadzovať napísané
úmysly modlitieb. Za tieto vaše dobré
úmysly sa budeme modliť počas štvrtkových adorácií a po nej osobitnou
modlitbou v spoločenstve. Túto modlitebnú aktivitu vedie Spoločenstvo
SHALOM.
V kancelárii farského úradu aj v sakrestii konkatedrály si môžete priebežne nahlasovať úmysly na dušičkovú oktávu (úmysly za zosnulých).
Ide o združený úmysel, ktorý bude
slúžený v kaplnke na cintoríne 1. - 8.
11. 2016 a v konkatedrále 1. a 2. 11.
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Ohľadne úmyslov za nenarodené
deti a mŕtvo narodené deti, prosíme,
aby ste úmysly neformulovali vôbec.
Odporúčame tieto úmysly na Združenie Faustínum (združený úmysel
je slávený raz mesačne v konkatedrále).
Úmysly treba formulovať nasledovne: za
rodičov, ktorí vykonali potrat (za ich
obrátenie, vnútorné uzdravenie), za tých,
čo vykonali abort (zdravotnícky personál, lekár, tí, ktorí s potratom súhlasili
a dali k nemu súhlas - hoc aj tichý). Deti
takto zavraždené (chcený potrat) sú
v stave prirodzenej blaženosti a nie je
potrebné dávať za nich slúžiť sv. omše
- sú bez hriechu a zakryté Božím milosrdenstvom. Podobne treba formulovať úmysly za mŕtvo narodené deti
(za požehnanie rodičov, za rodinu a pod.)
8.

Spoveď na Cemjate pred dušičkami:
pondelok 24. 10. od 16.00 hod. a nedeľa 30. 10. od 9.30 hod.

9.

Oznam pre pútnikov do Rima: Odchod je 24.10.2016 o 12:00 z parkoviska pri športovej hale na Baštovej ulici.
Nezabudnite si so sebou zobrať doklady ( OP a kartičku poistenca). Príďte
skôr, aby sme mohli o 12:00 vyraziť.

10. Do pozornosti pútnikom, ktorí
sa nahlásili na púť do Krakova Lagiewnik, dňa 25.10. 2016: Púť
organizuje Združenie Faustínum,
pôsobiace pri farnosti sv. Mikuláša.
Odchod autobusu je o 6:00 hod.
z Jarkovej ulice pod Farským úradom.
Cena púte bude cca. 16 €. Na púti nás
bude sprevádzať vdp. Jozef Heske.
Je ešte pár voľných miest. Nahlásiť
sa môžte na t. č. 0950 698 648 alebo
ivana.krajcikova@gmail.com
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