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

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
6. NOVEMBER 2016

Púť Rím - Assisi

Zhovárala sa Ivana Krajčíková

tlač, kopírovanie, väzba

Aj v tomto roku máte možnosť formou združeného úmyslu nahlásiť úmysly
sv. omší za vašich zosnulých.
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.

lacné tonery a cartridge

50 rokov života. Tak trochu sme
sa obzreli. Aké výzvy však stoja pred
Vami?
Aj napriek mnohým limitom mám
túžbu ďalej kráčať za Kristom ako jeho
kňaz. Vo vernosti. S nadšením. S láskou. S odvahou.
To Vám, teda, otče, u Pána vyprosujeme, a do ďalšieho života a kňazskej služby
prajeme, veľa Božích milosti. Ďakujeme
za úprimné vyznanie, podelenie sa s nami
o Vaše „dobrodružstvo viery“.

predaj a servis tlačiarní

prijímam ako prejav lásky a obety za
blížneho. Mať lásku v srdci, to je motiváciou môjho správania aj vo vzťahu
k hostiteľovi.

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

V súčasnosti pôsobíte v špeciálnej
pastorácií - ste vyčlenený pre Hnutie
Svetlo-Život. Čo obnáša táto služba?
Mojou úlohou je duchovná a kňazská služba v spoločenstvách tohto Hnutia, ktoré pripravuje svojich členov na
život v Cirkvi a spoločnosti. Byť spolu
s ľuďmi, byť im nablízku, k dispozícii
každému, kto potrebuje moju duchovnú službu. Okrem toho sa venujem
dielu „Kruciata oslobodenia človeka“,
ktorého hlavnou myšlienkou je zápasiť
o dôstojnosť a slobodu človeka.
Áno, vieme o Vás, že ste sa, vrámci
tohto diela, podujali na vskutku šľachetnú obetu úplnej abstinencie od alkoholu. V prostredí „východniarskej
mentality“ to musí byť ťažký záväzok.
Nemáte niekedy pocit „trápnej situácie“ – akoby urážky hostiteľa, ktorý si
Vás chce uctiť napr. dobrým vínkom
a nevie o Vašom záväzku?
Od kedy som kňazom, tak mám
záväzok dobrovoľnej abstinencie, ktorý

45
2016
Túžba navštíviť taliansky Rím bola silná.
Pridala sa k nej aj snaha darovať možnosť poznania tohto miesta aj mne najbližšej osobe,
mojej mame. A tak sme sa stali súčasťou pútnického zájazdu, ktorý organizovala Farnosť
sv. Mikuláša v Prešove. Organizáciu zvládali
naši sprievodcovia dokonale. Poznali nielen
miesta a mestá, ale aj miestne pomery a zaujímavosti. A tak sa nám brány do katedrál,
kláštorov, kaplniek a múzeí otvárali akoby na
heslo, ktoré poznali iba oni, kapláni František, Jožko, Marčin a diakon Dominik.
Hneď prvý deň na talianskom území
sme privítali sv. omšou v mestečku Assisi. Život svätého Františka tu pútnici môžu
nasávať plným dúškom. Katedrála, Porciunkula i kláštor, kde verná Klára zasvätila svoj
život Bohu, a podobne ako svätý František
žila život chudoby, práve tieto životmi svätých popretkávané miesta boli akousi pečaťou, ktorú Boh zanechal pre nás. Sú pre nás
nádejou i útechou. Nie je to len kúsok zeme,
na ktorom žili, ale aj miestom milostí. A my
sme to mohli zažiť.
Keď sme na ďalší deň opustili Assisi, vedeli sme, že nás čaká jeden z najzaujímavejších dní zájazdu. A dôvodom jeho výnimočnosti bola audiencia u Svätého otca Františka
a prechod svätou bránou v Roku milosrdenstva. Krajšie premostenie z minulosti a zo
zázrakov z Assisi sme si ani nemohli priať.
On, Skala, na ktorej stojí Cirkev, prijal aj nás,
pútnikov z Prešova. A my sme za to vďační.
Radosť z audiencie nás posúvala ďalej
k ďalšiemu poznávaniu. Naši sprievodcovia,
nám predstavili vatikánske múzeá, Chrám
svätého Petra, ktorý je známy výtvarným
stvárnením Starého a Nového zákona,

ročník: XXVI.
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zvečnením svätých prostredníctvom krásnych obrazov a fresiek. V tento deň sme nemohli vynechať Sixtínsku kaplnku, klenot
všetkých sakrálnych stavieb. Je nádherná,
skvostná. Plynulým prechodom zo Sixtínskej
kaplnky sme nazreli do Kaplnky plaču. Je to
miesto, kde sa kardinál po zvolení za pápeža
uchýli k modlitbe. Táto kaplnka je symbolom
pokory a chudoby.
Nový deň, ktorý začínal sv. omšou nás
posúval do Chrámu sv. Klementa, Lateránskej baziliky a k ďalšiemu prechodu svätou
bránou. Spoločný ruženec sme sa pomodlili
v Chráme Matky ustavičnej pomoci. Túžba
vidieť čo najviac nás priviedla k Bazilike Panny Márie Veľkej a do Chrámu sv. Pavla.
Sväté schody, ktoré z Jeruzalema priniesla svätá Helena, na ktorých sme počas
výstupu kľačiačky odprosovali za vlastné
poklesky. A bremeno bolo odrazu ľahšie. Pri
našom objavovaní sme nemohli vynechať
Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý
už roky víta pútnikov zo Slovenska. O celú
výpravu z prešovskej farnosti sa starali rehoľné sestry v dome Svätého Jána Pavla II.
No nebol by to Rím bez návštevy Fontány di Trevi, Pantheonu, Kolosea, Španielskeho námestia. Na záver spomienok na krásne
talianske miesta a mestá sa chcem poďakovať
Pánu Bohu, za to, že nám doprial toto poznanie, že poodkryl pre nás nepoznané zákutia a symboly kresťanstva. Bdel nad nami
a požehnával nás cez pánov kaplánov, ktorí
milým slovom, humorom i umom previedli
nás Svätým mestom. Slová vďaky patria aj
cestovnej spoločnosti Slivtour, ktorá tisícky
kilometrov bezpečnej jazdy pridala do dlhého zoznamu svojich realizovaných zájazdov.
Andrea Danková, účastníčka púte
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5.45 † s. Pachomia

Po.
7. 11.

Féria
Cintorín 16.00

6.15 † Ján, Mária
7.00 † Jozef
12.00 † Ladislav
18.00 ZBP Eva, Lenka, Editka s rodinami
5.45 † Ján, Mária, Ondrej, Barbora, s.
Dominika

Ut.
8. 11.

Féria
Cintorín 16.00
Cemjata 17.00

6.15 † František, Helena, Pavol, Teodor
7.00 † Denis (pohrebná)
12.00 † z rod. Petruškovej, Sedlákovej,
Grusovej
18.00 Faustínum - združený úmysel
5.45 † Mária

Str.
9. 11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
(sviatok)

6.15 † Anton, Helena
7.00 † Žofia (pohrebná)
12.00 † Michal, Mária
18.00 ZBP Marta s rod.
5.45 † Jozef, Ján

Št.
10. 11.

Sv. Leva Veľkého,

pápeža a učiteľa Cirkvi,
(spomienka)

6.15 † Helena (1. výročie)
7.00 † Eva (pohrebná)
12.00 ZBP Marta a Milada
18.00 ZBP Juraj
5.45 † Andrej, Mária, Dorota, Ján, Anna

Pia.
11. 11.

Sv. Martina z Tours,
biskupa
(spomienka)

6.15 † Martin (kňaz)
7.00 † Jozef (1. výročie)
12.00 † z rod. Berkovej a Vaňovej
18.00 † Ján, Jozefína, Mikuláš

So.
12. 11.

Ne.
13. 11.

Sv. Jozafáta,

biskupa a mučeníka,
(spomienka)

5.45 † Marta, Gabriel
6.15 † Milan
18.00 † Karol, Helena, Jozefína
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5.45 (za dobrodincov, ktorí obetovali modlitby za † Matúška), 6.30 (ZBP Janka - ž.),
7.45, 10.00 († Jozef, † Jiří, Štefan, Anna), 15.00 († Jozef), 18.00 († Ján, Mária, Karol,
Mária, Juraj); Cemjata 10.15

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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Oznamy

Milodary:
manželia Eva a Milan 40 €,
z pohrebu Jakuba 100 €,
zo svadby Vasilenkových 50 €.
Zbierka na misie: saleziáni 673 €.
Počnúc slávnosťou Všetkých svätých
až do Veľkonočnej nedele 2017 sv.
omše v kaplnke na Kalvárii o 16.30
nebudú.
Mariánska kongregácia pozýva svojich členov na sv. omšu za zomrelé
členky MK - 6. 11. o 14.30 hod. v Ústave Sancta Maria.
V utorok 8. 11. 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 8. novembra.
Stretnutie spoločenstva Faustínum sa
uskutoční v utorok 15.11. o 16.00 hod.
v Katolíckom kruhu.
V nedeľu 13. 11. bude ukončenie Sv.
roka milosrdenstva na sv. omši o 10.00
(Mons. Alojz Tkáč), v ten deň sv. omša
o 11.30 nebude. Úmysel sv. omše, ktorý bol na 11.30 bude odslúžený na sv.
omši o 10.00. Ďakujeme za porozumenie.
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.
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.
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Môžete si zakúpiť kalendáre Božieho milosrdenstva 2017 (stolový 2,5 €,
nástenný 2 €). Po sv. omši o 18.00 v sakrestii (okrem nedele) alebo na ivana.krajcikova@gmail.com
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.
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 takto sa to bude striedať. Srdečne pozývame prežívať nový čas milostí.
Pozývame na koncert 18. 11. 2016
v Konkatedrále o 18.45 hod. ,,Od východu slnka až po západ“ je ďalším
z radu netradičných koncertov vokálneho telesa Voces Gregorianae Cassovienses, ktoré v sebe spájajú minulosť
a súčasnosť.
Konfederácia politických väzňov Slovenska vás pozýva na Pietnu spomienku za obete komunistického režimu
z Prešovského kraja pri príležitosti 27.
výročia pádu komunistického režimu
v utorok 22. novembra 2016 v Prešove.
Program: 12.00 svätá omša za obete komunistického režimu v Konkatedrále
sv. Mikuláša (celebrant: P. Hilár Jozef Štefurik OP, syn politickej väzenkyne), 13.00
pietna spomienka pri pamätnej tabuli
na Hlavnej 72. Podujatie sa uskutoční
v rámci festivalu Hanusove dni – festival diskusií a prednášok o slobode,
dejinách, kultúre a spoločnosti.
Klub kresťanských pedagógov pozýva svojich členov a sympatizantov na
stretnutie vo štvrtok dňa 10.11.2016
o 16:00 hod. do farskej pivnice U Nikodéma. Výbor KKP.

