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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
30. OKTÓBER 2016

ročník: XXVI.

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Báseň k sviatku všetkých svätých

ZHOVÁRAME SA S JUBILANTOM,
DUCHOVNÝM OTCOM JOZEFOM
HESKEM (2. časť)

Iba zívajúcim slovom je život bez šťastia,
keď samota nenávratne kráča v ústrety,
dotyk bez nehy - lásky, priateľstva.

Nemali ste strach zo záväzku na celý
život, z uvedomovania si obrovskej zodpovednosti, ktorú vysviackou na seba zoberiete?
Strach? Pred vysviacku už nie. Skôr to
bola bázeň. Pokora. Pane pomôž mi! Dôverujem ti. Takto som sa modlil. Jednoducho
som to odovzdal Pánovi. Strach prišiel skôr
vtedy, keď som bol v druhom ročníku na
teológii. Vtedy som bol skúšaný. Prišla kríza vo viere. Ale čo ma zachránilo? Bolo to
verné čítanie Božieho slova. Vtedy som čítal žalmy a oslovilo ma slovo života vo verši Ž 37,5: „Pánovi zver svoje cesty a jemu
dôveruj, on sa už postará.“ Odvtedy je to
„moje“ slovo života, ktoré ma sprevádza
doteraz. Stále sa učím veriť a dôverovať
Bohu. A prináša mi to pokoj do srdca.
Hnutie Svetlo-Život, ktorého ste
členom, sa Vám stalo „druhou rodinou“.
Muselo Vás veľmi osloviť. Čím?
Nádhernou osobnou skúsenosťou
s Božou láskou a osobným prijatím Pána
Ježiša do môjho srdca. Vďaka mojej sestre a košického spoločenstva som sa ako
16-ročný dostal na oázové duchovné cvičenia Oáza nového života 1. stupňa. Tam
ma to „chytilo“ a zapálilo. Odvtedy som
prešiel základnou formáciou, ktorú ponúka Hnutie. A vyústilo to do služby ako
animátor či moderátor. Teraz slúžim v spoločenstve ako kňaz. 34 rokov som na oázovej ceste. Je to moja osobná duchovnosť.

Ján Sarossy
Osamelá duša

lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

V dňoch 1., 2. - 8. novembra 2016 budeme sláviť Dušičkový týždeň.
Aj v tomto roku máte možnosť formou združeného úmyslu nahlásiť úmysly sv. omší
za vašich zosnulých.
V Konkatedrále sv. Mikuláša budú sv. omše za zosnulých slávené nasledovne:
• 1. novembra o 7.45 hod.
• 2. novembra o 9.00 hod.
V Kaplnke Sv. kríža (na cintoríne) budú sv. omše slávené v čase od 1. do 8. novembra
o 16.00 hod.
Na cintoríne začne duchovný program počas týchto dní takto:
• 15.00 hod. - Korunka Božieho milosrdenstva
• 15.20 hod. - Modlitba sv. ruženca za zosnulých
• 16.00 hod. - Sv. omša
Úmysly môžete nahlasovať v kancelárii farského úradu a pred samotnými sv.
omšami na cintoríne. Úmysly týchto modlitieb a sv. omší sú slúžené za duše v očistci,
na vaše úmysly, ktoré predkladáte formou združeného úmyslu, i za tie duše, na ktoré si
nik nespomína, a za tie duše, ktoré najviac potrebujú Božie milosrdenstvo.
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predaj a servis tlačiarní

Franciszek Blachnicki zomrel v roku
1987, stretávali ste sa s ním?
Ja nie, ale stretol som sa s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali a boli s ním. Poznám
jeho priamych spolupracovníkov. Od nich
som sa dozvedel o otcovi Franciszkovi.
Okrem toho som písal dizertačnú prácu
na tému jeho života a diela. V rámci výskumu som chodil po archívoch v Lubline a Kroscienku a študoval jeho rukopisy.
Jednoducho ma oslovil a oslovuje. Túžim,
aby som mal aspoň trocha z jeho odvážnej
a dôslednej viery. Chválim Pána za tohto
kňaza.
Pristavme sa na chvíľu ešte pri Vašich
kňazských pôsobiskách. Čo ste si odniesli
zo skúsenosti z „farskej pastorácie“? Najprv 2 roky v Bardejove ako kaplán, následne 10 rokov v Richvalde a potom 7
rokov v Sedliciach ako farár.
Farské cítenie a zmýšľanie. Stále je to
vo mne. Farnosť ako rodina. Ako spoločenstvo, ktoré je evanjelizačné. Spoločenstvo,
ktoré slávi a prežíva liturgiu ako vrchol
a žriedlo svojho života. Spoločenstvo spoločenstiev. Spoločenstvo služby. Miesto
angažovania veriacich laikov, ktorým nechávame priestor a plodne s nimi spolupracujeme.
Zhovárala sa Ivana Krajčíková,
Pokračovanie v nasledujúcom čísle

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

(Pokračovanie zo strany 1)
S touto charizmou som vnútorne a navonok stotožnený. Je to o evanjelizácii. O liturgii. O spoločenstve živej Cirkvi, o službe.
V tejto charizme som ešte viac „ponorený“
skrze Úniu kňaza Krista Sluhu, ktorá je súčasťou Hnutia.
Človek sa rýchlejšie posúva vpred,
ak má popri sebe vzory. Aké sprevádzali
(či ešte aj sprevádzajú) Vás?
Mám tri vzory. Je to sv. Pavol, apoštol, ktorý má sprevádza v evanjelizačnom
diele. Som presvedčený, že evanjelizácia je
najdôležitejšia úloha Cirkvi a aj každého
kresťana. Nasledujúcim vzorom je sv. Ján
Pavol II. Ako 12-ročný som si povedal, že
nový pápež bude mojím druhým otcom,
duchovným. Totižto v mesiaci september
1978 zomrel môj otec a v októbri bol zvolený pápež Karol Wojtyła. To bola isto myšlienka z Ducha Svätého. Pretože neskôr
som sa zoznámil so životom a dielom tohto
pápeža a chytil ma za srdce. Ďalším vzorom mi je Boží služobník otec Franciszek
Blachnicki, poľský kňaz, zakladateľ Hnutia
Svetlo-Život, iniciátor diela Kruciata oslobodenia človeka. Bol to muž dôslednej viery. Muž rizika. Muž dôvery v Božiu moc.
Toto mi niekedy chýba, a preto potrebujem
tento vzor.

Infolist

Čo za to dáš, že opadané sú už listy,
že jesenné kvety chryzantém kvitnú na
bielo
i slnko sa stráca a kryje za mrakmi už nestretneš toho, čo stíšenou cestou
pošiel...
Len vietor ostal, ktorý duje víchrom
studeným, čo odvial okamih lásky v srdci
tvojom.
Však nebesá sa dotkli bozkom slzy
by zmáčal oči za stratou tajov...
Už neprosíš - len čakáš na teplo nehy,
no vášeň tvoja bez lásky je prázdna,
s nádejou si chladné dlane staviaš pred
dúhy
túžobný pohľad a náruč - by bola rada...

(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 ZBP Mária, Silvia

Po.
31. 10.

6.15 ZBP Rudolf (poďak. za 88 r. života)

Féria

7.00

† Jozef (pohrebná)

12.00 † Ľudovít
18.00 † Simeon

Ut.
1. 11.

PRIKÁZANÝ SVIATOK – VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
(slávnosť)

5.45 († Mária, Ján, Jozef, Matej, Veronika), 6.30 († Pavol), 7.45, 10.00, 11.30,
15.00, 18.00 († Štefan, Štefan); Cemjata 10.15, Cintorín 16.00

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH,
Str.
2. 11.

Št.
3. 11.

(spomienka)

5.45 ( ZBP Cyril, s. Nikola, Cyril), 6.15 († Ján, Pavol, Paľko), 7.00 (Mária - 1. výročie),
9.00, 12.00 († Ján, Oľga), 16.00 († František, Veronika), 18.00 († z Bohuznámej
rodiny); Cemjata 17.00, Cintorín 16.00
5.45 † Andrej

Féria
Adorácia po večernej sv. omši
(Svetlo-Život)
Cintorín 16.00

Sv. Karola Boromejského,
Pia.
4. 11.

So.
5. 11.

Ne.
6. 11.

biskupa,
(spomienka)

1. piatok v mesiaci
Cintorín 16.00
Cemjata 17.00

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
1. sobota v mesiaci
Cintorín 16.00

6.15

† Jozef (1. výročie)

7.00 † s. Pachomia (1. výročie)
12.00 † Michal, Terézia, Pavol, Mária
18.00 ZBP Juraj
5.45 † Ján, Imrich, Félix, Ján, Helena, Emília,
František
6.15 † Ján, Mária, Milan, Ladislav, Jozef
7.00 † František (1. výročie)
12.00 † Imrich
18.00 † Karol, Július
5.45 † Imrich
6.15 ZBP Bratstvo sv. ruženca
18.00 † Anna, Imrich, Júlia

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.45 (ZBP Marek), 6.30 († Ján, Filip, Anna, Cecília), 7.45, 10.00 († Viliam), 11.30
(† Margita, Štefan, Mikuláš), 15.00 (ZBP Eva), 18.00 († Mária);
Cemjata 10.15, Cintorín 16.00

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. 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

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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Infolist
1.

Oznamy

Milodary:
• bohuznámi: 10 €, 30 €, 20 €,
• bohuznáma Mária 50 €,
• p. Tomečková 50 €.
Zbierka na misie:
• FNsP 132, 51 €,
• Cemjata 47 €,
• jezuiti 1023, 35 €,
• konkatedrála 3 020 €,
• Kalvária 244,84 €,
• františkáni 715 €.

2.

Spoveď na Cemjate pred Dušičkami:
nedeľa 30. 10. od 9.30 hod.

3.

V noci z 29. 10. na 30. 10. 2016 sa mení
čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

4.

Počnúc slávnosťou Všetkých svätých
až do Veľkonočnej nedele 2017 sv.
omše v kaplnke na Kalvárii o 16.30
nebudú.

5.

Sviatok Všetkých svätých, sv. omša
o 10.00 bude za účasti Katolíckeho
spoločenstva Marana Tha a ich hudobného sprievodu. V rámci omše vystúpia veriaci so svojím povzbudením
a svedectvom. Téma: Pusti Boha viac do
života. Srdečne pozývame všetkých.

6.

Máme prvý piatok v mesiaci - spovedať budeme ako obvykle a chorých
v piatok 4. 11. od 8.00. V sobotu 5. 11.
vás pozývame na fatimskú sobotu od
6.15 hod.

7.

VYSTAVENIE VZÁCNEJ ZBIERKY
OSTATKOV SVÄTÝCH A BLAHOSLAVENÝCH. Relikvie 449 svätých
a blahoslavených. Najväčšia zbierka relikvií na Slovensku. Pozývame vás! Vo
františkánskom kostole sv. Jozefa od
23. 10. - 9. 11. 2016 v čase od 6.30 17.00 hod. s osobitnou sv. omšou od 2.
11. - 8. 11. 2016 o 11.00 hod.

8.

V kancelárii farského úradu, v sakrestii konkatedrály a na cintoríne
pred sv. omšou o 16.00 môžete priebežne nahlasovať úmysly na dušičko-
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vú 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.
9.

Spevácky zbor The Chamber Choir
prichádza do Prešova. Srdečne vás
pozývame na koncert filmovej a muzikálovej hudby vo veľkej sále Divadla
Alexandra Duchnoviča 12. 11. o 19.00.
Predpredaj vstupeniek: Lidl music
Slovakia, Hlavná 62 alebo UPC Štefana
Heseka, Prešov.

10. 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
11. 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 nich osobitnou
modlitbou v spoločenstve. Túto modlitebnú aktivitu vedie Spoločenstvo
SHALOM.
12. Adorácie pod vedením o. Viktora
a Spoločenstva Shalom: od novembra
budú adorácie v našom chráme každý
druhý štvrtok na striedačku s poklonou sv. krížu, teda jeden štvrtok bude
adorácia, druhý poklona sv. krížu
a tak sa to bude striedať. Srdečne pozývame prežívať nový čas milostí.
13. V nedeľu 13. 11. bude ukončenie Sv.
roku milosrdenstva na sv. omši o 10.00
(Mons. Alojz Tkáč), v ten deň sv. omša
o 11.30 nebude.
14. Pozývame na koncert 18. 11. 2016
v konkatedrále o 18.45 hod. ,,Od východu slnka až po západ“ je ďalší
z radu netradičných koncertov vokálneho telesa Voces Gregorianae Cassovienses, ktoré v sebe spájajú minulosť
a súčasnosť.

