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(Pokračovanie rozhovoru z 1. strany)
4. Aké máš koníčky, čo ťa baví, pri čom
si najlepšie oddýchneš?
Medzi moje koníčky patrí neodmysliteľne
šport. Rád si zahrám futbal, hokej,
florbal, ale aj tenis či volejbal. Tiež si
rád vybehnem na bicykli niekde do
prírody alebo trochu zabehať. Mám
rád aj manuálnu prácu, pretože pri nej
dokážem prísť aj na iné myšlienky. Čo sa
týka oddychu, tak najlepším oddychom
pre mňa je spánok (☺), ale aj nenáročná
prechádzka.
5. Máš nejaké životné motto?
Mám svoje životné motto, ktoré ma
sprevádza od momentu, keď som sa
rozhodol ísť do seminára a znie: „Lebo
Bohu nič nie je nemožné.“ Toto moje
životné motto som si vybral aj preto,
že keď som sa zamýšľal a uvažoval
nad tým, ako a prečo si ma Pán vyvolil,
v tom momente mi napadla práve táto
myšlienka.
(Rozhovor pripravil Martin Šimko)
Arcidiecézne centrum pre rodinu v
Košiciach v spolupráci so spoločenstvom
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom
v Prešove srdečne pozýva kňazov a ich
veriacich, rodinných príslušníkov, ľudí,
ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, na prvú PÚŤ NÁDEJE, ktorá sa
uskutoční dňa 25.8.2019 so začiatkom
modlitby sv. ruženca o 9.30 hod. v Mariánskej diecéznej svätyni v Obišovciach. Na
púť sú pozvaní muži a ženy v náročných
životných situáciách - v manželskej kríze,
po manželskej odluke alebo civilnom rozvode, žijúcich sami alebo v novom nesviatostnom zväzku, a všetci, ktorí chcú
týchto našich bratov a sestry podporiť
svojou účasťou a modlitbou.
Naša farnosť bola požiadaná o spoluprácu
s Ministerstvom vnútra s oddelením pre-
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vencie a nahlasovania trestných činov.
Všimnite si 10 bodov ako varovanie pred
tým, aby ste sa nestali obeťou podvodníkov: 1. Cudzích ľudí do bytu, domu
nikdy nevpúšťajte! 2. Nič nepodpisujte
medzi dverami! 3. Svoju adresu, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu po telefóne a ani cudzím ľuďom neposkytujte!
4. Nekupujte nič od podomových predajcov! 5. Peniaze cudzím ľuďom
nerozmieňajte a nedávajte! 6. Nikdy
nemajte PIN kód pri bankomatovej karte,
alebo v peňaženke! 7. Ak Vám ponúkajú
tovar cez telefón, nekupujte ho a hovor
rýchlo ukončite! 8. Cudzím ľuďom do
auta zásadne nenastupujte! 9. Nevolajte
cudzích ľudí k sebe domov! 10. Peniaze
cudzím na ošetrenie pre príbuzných nikdy
nedávajte. Zdravotníctvo je bezplatné!
PROGRAM odpustovej slávnosti sv.
Donáta na Cemjate 4.8.2019
Piatok, 2.8.2019: prvý piatok. 16.00 modlitba sv. ruženca a vysluhovanie sv.
zmierenia; 17.00 - sv. omša - P. Pavol
Knut, RCJ
Nedeľa, 4.8.2019: od 8.30 - modlitba sv.
ruženca s medzispevmi - Jakub Farkaš,
diakon a vysluhovanie sv. zmierenia;
10.30 - slávnostná odpustová sv. omša
spojená s uctením ostatkov sv. Donáta.
Hlavným celebrantom a kazateľom bude
P. Juraj Mihály OFM.
Utorok, 6.8.2019: Premenenie Pána.
16.30 - modlitba sv. ruženca; 17.00 - sv.
omša - JCDr. Martin Šimko
Streda, 7.8.2019: sviatok sv. Donáta,
patróna kostola. 16.30 - modlitba sv.
ruženca; 17.00 - sv. omša - ThDr. Daniel
Boleš, PhD., OPraem.
Na túto slávnosť Vás pozývame a tešíme
sa na stretnutie s Vami, najmä v nedeľu
4.8.2019. Sv. Donát, oroduj za nás!
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ROZHOVOR
Do našej farnosti bol poslaný nový pán
diakon na diakonskú ročnú prax. Jeho
meno je Jakub Farkaš. V tomto čísle
vám prinášame rozhovor s ním.
1. Jakub, od 1.júla si náš nový diakon.
Prezraď nám niečo o sebe, koľko máš
rokov, odkiaľ pochádzaš, rodina...
Ako ste už spomenuli, moje meno je
Jakub Farkaš. Som z neďalekej mestskej
časti Prešova - z Nižnej Šebastovej.
Mám 28 rokov. Rodičia sa volajú
František a Janka a mám jednu staršiu
sestru Katarínu.
2. Ako, kedy a za akých okolností si sa
rozhodol stať sa kňazom ?
Poviem to v krátkosti, lebo o tom by sa
dalo napísať aj viac. Moje rozhodnutie
vstúpiť do seminára a stať sa kňazom vo
mne dozrievalo a Boh si ma postupne
pripravoval. Všetko sa to začalo
prípravou na sviatosť birmovania. Počas
tejto prípravy som mal možnosť vidieť,
ako kňazi trávia čas, ako žijú a čo je ich
úlohou a poslaním. Spolu s miništrantmi
a mladými sme sa schádzali na fare a
trávili sme veľa času s kňazmi. Tým,
že som bol miništrantom, o to viac
som vnímal a videl, čo kňaz robí, ako
sa pripravuje a pod. Po prijatí sviatosti

ročník: XIX.
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birmovania som aj naďalej miništroval
a začal som pomáhať spolu s mladými
pri nasledujúcej príprave na sviatosť
birmovania. Začalo ma to baviť. Mal som
z toho radosť, že môžem byť účastný a
pomáhať pri tejto príprave. Tak to bolo
niekoľko rokov. S odstupom času som
začal uvažovať aj nad zmyslom svojho
života a poslaním, rozprával som sa
o tom aj s kňazom, ktorý mi povedal,
aby som sa modlil aj za svoje životné
rozhodnutie a povolanie. A takýmto
spôsobom, skrze prípravu na sviatosť
birmovania, cez miništrovanie, cez čas
trávený okolo kňazov a modlitbu, som
v sebe rozpoznal, čo chce, čo žiada odo
mňa Boh a cítil som túžbu oddať sa a
zasvätiť sa Jemu. Určite mali na tom
zásluhu aj moji rodičia, starí rodičia
a mnohí ďalší ľudia, ktorí sa modlili a
aj naďalej sa modlia za nové kňazské
povolania. A aj vás, čitateľov, o to
prosím, modlite sa aj vy za nás a za nové
duchovné povolania.
3. S akými myšlienkami si prišiel na
našu faru?
Keď som sa dozvedel, kde ma otec
arcibiskup posiela, potešil som sa a
som rád, že som tu, kde som. Teda moje
myšlienky boli plné radosti a očakávania.
(Pokračovanie rozhovoru na 4. strane)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
29.7.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + z rod. Zgrochovej

Sv. Marty
spomienka

6:15 + Janka - pohrebná
12:00 + Jozef, Ján
18:00 + Marta

Ut
30.7.

Sv. Petra Chryzológa,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

5:45 za dary Ducha Sv. a obrátenie pre
Máriu
6:15 + Pavel - pohrebná
12:00

+ Marián, Anton

18:00 za obrátenie syna Róberta
5:45 + Ondrej

Str
31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka

6:15 + Hyacinta - 1. výročie
12:00 ZBP Jozef a rod. Freiwaldová
18:00 + Paulína, Ondrej, Alžbeta, Peter

Št
1.8.

Pi
2.8.

So
3.8.

Sv. Alfonza Máriu de´
Liguori, biskupa a učiteľa
Cirkvi
spomienka

5:45 za duše v očistci
6:15 + Zdenka - pohrebná
12:00 + z rod. Baršajových, Halčinových
18:00 + Slávka

Sv. Euzébia Vercellského, 5:45 ZBP Ján, Zlatica - 50 r. manželstva
biskupa
6:15 + Monika - pohrebná
12:00 ZBP Michaela
ľubovoľná spomienka
18:00 + Marta
Cemjata 17.00
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Terézia, Peter - poďakovanie za
60 r. života
6.15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 + Mária
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Ne
4.8.
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5.45 (za milosť osobitnej úcty k Otcovi celého ľudstva), 6.30 (ZBP Juraj),
7.45, 10.00 (ZBP Melánia - 80 r. života), 11.30 (+ František Smelý),
15.00 (ZBP Emil - 60 r. života), 18.00 (+ Jana)
Kalvária: 16.30 (ZBP Ľubomír a Viera), Surdok 9.00 (+ Katarína, Jozef, Ján,
František, Janka), Cemjata 10.30 (odpustová)

Stránkové hodiny v kancelárii Po.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Str, Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. 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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Oznamy

1. Milodary: Na konkatedrálu:
z pohrebu Petrovičová-Peťová
10€, bohuznáma Verona 100€.
Na organ: Mária Kolibabová
100€. Zbierka na farské potreby:
konkatedrála 1616,65€, Kalvária
50,20€, Surdok 75,20€, Cemjata
65€.
2. Tento týždeň je prvopiatkový.
Spovedáme ako obvykle. Ku
chorým pôjdeme až v septembri.
Sv. omša na Cemjate bude v piatok
o 17.00 hod. Sobotu slávime ako
fatimskú. Vyloženie Sviatosti
oltárnej bude v konkatedrále vo
štvrtok a v piatok od 12.30 hod.
3. Odpustová slávnosť ku cti
sv. Donáta na Cemjate bude
4.8.2019 o 10.30 hod.
4. V mesiacoch júl a august nebude
spovedná služba od 10.00 do
12.00 hod.
5. V mesiacoch júl a august
nebudú sv. omše ráno o 7.00 v
konkatedrále, funkcia týchto sv.
omší (pohrebná a výročná) sa
presúva na omše o 6.15 hod.
6. DVD a fotografie zo slávnosti
prvého sv. prijímania i birmovky
si môžete vyzdvihnúť v kancelárii
farského úradu, Hlavná 81.
7. V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší. Zapisujeme termíny do
konca roka 2019.
8. Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sv. manželstva v roku 2020,
aby si prišli rezervovať termín.
Niektoré soboty sú už obsadené.
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9. V rámci Roka sv. Košických
mučeníkov si prvýkrát v košickej
katedrále spoločne pripomenieme
jubileum manželov z celej
arcidiecézy: 13. októbra 2019 o
15.00 hod. 50., 60. a 65. výročie
manželstva s otcom arcibiskupom,
kde dostanú osobitné požehnanie.
Manželia, ktorí oslávia svoje
jubileum v roku 2019 nech sa
prihlásia u svojho farára,tlačivo na
zápis si môžete vyzdvihnúť aj na
ekonomickom oddelení farnosti:
zlaté a ďalšie výročie – 50, 60 a
65 rokov do 1. októbra 2019.
10. Prosíme vás, aby ste nám cez
e-mail neposielali vaše osobné
údaje pri žiadostiach o rôzne
administratívne úkony z našej
kancelárie, nakoľko od 25.5.2018
platí ochrana údajov EÚ GDPR.
Žiadosti
posielajte
poštou.
Ďakujeme za porozumenie.
11. Oznam
pre
tých,
ktorí
majú záujem
o prijatie sv.
birmovania v roku 2020.
Prihlášky sa budú odovzdávať v
poslednom augustovom a prvom
septembrovom týždni. Prvá
spoločná sv. omša bu de na
Kalvárii dňa 13.9.2019. Prosíme,
aby ste si všímali oznamy v
Infoliste.
12. Prežívame JUBILEUM KALVÁRIE, na mesiac september vám
ponúkame túto aktivitu: Nočné
objavovanie Kalvárie v dňoch
7.-8.9.2019. Pozrite si plagát na
výveske.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
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Prijímanie príspevkov na E-mail: presov@rimkat.sk;
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