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Od 1.7.2019, na základe dekrétu
Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa metropolitu, došlo v našej farnosti ku
zmene v obsadení kaplána. P. kaplána
Františka Telváka v službe pre túto
farnosť vymenil p. kaplán Michal
Škulka. Redakcia Infolistu mu položila
niekoľko otázok: 1. Predstavte sa nám,
prosím, pán kaplán. Volám sa Michal
Škulka, mám 30 rokov a pochádzam z
Trebišova. Ako diakon som pôsobil práve
tu vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Za
kňaza som bol vysvätený 13. júna 2015
v Košiciach a ako kaplán som pôsobil 2
roky vo farnosti sv. Štefana Uhorského v
Jenkovciach a 2 roky vo farnosti Sv. Rodiny
v Košiciach. 2. Aké máte koníčky, čo vás
baví, pri čom si najlepšie oddýchnete?
Svoj voľný čas vypĺňam najradšej čítaním
kníh, či počúvaním hudby, obľubujem
turistiku, bicyklovanie, šport (najmä
futbal, floorbal, či stolný tenis) aj spánok.
A ak sa mi zvýši čas, rád si pozriem
dobrý film. 3. Aký najsilnejší zážitok ste
prežili počas 4 rokov kňazskej služby?
Teším sa z každej maličkosti, v ktorej
vidieť dobrotu ľudského srdca. Keď som
cítil, že ľudia sú vnímaví na moje slovo.
Keď sa niekto prišiel poďakovať za
povzbudenie. Keď som v kostole zbadal
ľudí, o ktorých som vedel, že do kostola
nechodia. Keď ma niekto vyhľadal, aby
som ho vyspovedal a poradil. Keď som
pri spovedaní cítil, že sa niekomu po
dlhom čase uľavilo na duši. Keď sme sa
na stretnutiach srdečne porozprávali aj
zasmiali. Keď vznikali nové priateľstvá...
Je toho neúrekom. 4. Čo Vás sprevádzalo
doterajším kňazským životom? Často si
pripomínam a snažím sa aj uskutočňovať
slová pána dekana Dronzeka z primičnej
kázne: „Modli sa za nás kňazov a všetkých
ľudí a žehnaj ľuďom, lebo cez modlitbu a
požehnanie zvolávaš na nich samotného
Boha. Preto si prijal kňazskú vysviacku,
nech tvoja ruka nikdy nespadne dole. To
je sila a moc, ktorú ti dal sám Boh a nás
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všetkých, ale aj seba vždy pozývaj ku
zmene zmýšľania, k neustálej premene
myslenia, rozumu i srdca, k premene cez
pokánie.“ 5. Máte nejaké životné motto
alebo svoju hlášku? Motto výslovne
nemám, skôr slová sv. Matky Terezy a
sv. Jána XXIII., ktoré ma sprevádzajú:
„Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať
to, čo vás stojí obetu, zrieknuť sa toho, čo
vás priťahuje. Tak bude váš dar v Božích
očiach cenný.“ (sv. Matka Tereza) "Toto
je mojou radosťou: dávať. A ako by som
len chcel dať sa vám ešte viac, rozdať sa
pre každého z vás!" (sv. Ján XXIII.)
Naša farnosť bola požiadaná o spoluprácu
s Ministerstvom vnútra s oddelením prevencie 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!
Pochod za život v homíliách
V biblických čítaniach tejto nedele sme viackrát
počuli výzvu „bdejte!“. Už vyše 500 rokov je tento
výraz súčasťou nášho slovníka a vyjadruje najmä
„prebudenie“ a „pozornosť“. Potreba bdelosti sa týka
aj základných tém života, najmä vtedy, keď je život
ohrozený. Preto sa prebuďme do plnej tvrdej pravdy
o útokoch na život, potom buďme trvale pozorní voči
všetkým možnostiam život akokoľvek zachraňovať.
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PRÁZDNE ČI PLNÉ RUKY
PRED PÁNOM
V taxíku sedela rehoľná sestra a všimla
si, že taxikár po nej pokukuje. "Dávno
som sníval o tom, že by som chcel
pobozkať mníšku." Ona mu hovorí:
"To by ste musel byť slobodný a
katolík." On na to: "Áno, som slobodný
a katolík." Po dlhom vášnivom bozku
sa taxikár priznal: "Viete, musím sa
vám priznať, nie som slobodný, som
ženatý a nie som katolík - som žid." A
ona na to: "To nič, ja som Katarína a
idem na maškarný ples." Biely plášť
z človeka neurobí lekára, skafander z
neho neurobí kozmonauta, reverenda z
neho neurobí kňaza a rehoľný odev ešte
neurobí zo ženy rehoľníčku. Na to, aby
sa stal niekto lekárom, treba roky štúdia
a praxe. Podobne byť kozmonautom
znamená mať vzdelanie a výcvik. Stať
sa rehoľnou sestrou alebo kňazom - na
to treba vnútornú formáciu, mať rád
Pána Boha, modlitbu, ochotu obetovať
všetko pre Neho. Často sa pýtame:
Kto som? Čo tu robím? Kam idem?
Čo čakám od života? Tieto otázky
nás privádzajú k zmyslu života a k
pokore, lebo vidíme, že nie všetko
dokážeme mať pevne v rukách. Napr.
smrť nedokážeme obalamutiť. Netreba
sa jej báť, ale musíme jej čeliť a dobre
sa na ňu pripraviť. Seneca povedal:
"Aby sme sa smrti nebáli, musíme
na ňu myslieť." Sme teda pripravení
na to, že si nič hmotné nikto z nás

ročník: XIX.
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nič nevezmeme do večnosti? Jeden
človek mal troch priateľov. Prvého z
nich miloval viac než seba. Druhého
miloval tak, ako seba samého. A
tretieho miloval menej. Stalo sa, že
ten človek spáchal zločin a čakal ho
súd. Išiel k trom priateľom poprosiť
o pomoc. Prvý mu povedal, že ho ani
nepozná. Druhý mu povedal, že ho
odprevadí k dverám súdu, ale potom
sa musí vrátiť k povinnostiam. A tretí,
ku ktorému nebol dobrý, mu povedal,
že s ním pôjde k sudcovi a skúsi
mu vyprosiť milosť. Kto sú tí traja
priatelia? Ten prvý - to sú časné veci.
To sú naše majetky, obchody, polia,
peniazie, štúdiá, záujmy. Staráme sa o
ne, trápime sa pre ne a milujeme ich
viac ako seba. Ony nám však nijako
nemôžu pomôcť. Druhý priateľ - to
sú manželka, deti, príbuzní, priatelia.
Odprevadia nás možno až k hrobu, ale
ďalej ísť nemôžu. A ten tretí priateľ?
To je láska, odpustenie, milosrdenstvo,
almužna a len tie idú s nami až za hrob
k Sudcovi a len ony nám vymôžu
milosť i odpustenie. Preto si hľadajme
správnych kamarátov, ktorí nás
neopustia ani po smrti. Časné veci nám
isto nepomôžu, preto sa zamerajme na
naše vzťahy. A keď raz prídeme pred
Božiu tvár, snažme sa, aby sme nemali
prázdne ruky, ale aby Boh v našom
otvorenom srdci našiel lásku, dobro,
milosrdenstvo. To sú dary, ktoré nám
plnia ruky pre večnosť. (Redakcia)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po
12.8.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 19. týždňa v
Cezročnom období

Čas

5:45 ZBP Vladimír, Tatiana, Jozef s rod.,
Viktória
6:15 ZBP Zuzana, Milka, Milan, Jozef,
Danka
18:00 + František
5:45 + Jozef

Ut
13.8.

Sv. Ponciána, pápeža a
6:15 + Ivan - pohrebná
Hipolyta, kňaza, mučeníkov
12:00 + Július
ľubovoľná spomienka

Str
14.8.

Sv. Maximiliána Máriu
Kolbeho, kňaza a mučeníka
spomienka

18:00 ZBP Ján s rod. - poďakovanie za 50
r. života
5:45 + Emil
6:15 + Dáša - 1. výr.
12:00 + Rudolf, Jolana, Pavol
18:00 + Mária
5:45 + Jozef

Št
15.8.

6:15 + Mária
8:00 -10:00 -12:00 + Anton
16:00 + Cecília, Peter, Jozef
18:00 + Andrej, František, Helena

Pi
16.8.

Sv. Štefana Uhorského
ľubovoľná spomienka

5:45 + Ján
6:15 + z rod. Gabrikovej
12:00 ZBP pre Magdalénu
18:00 + z rod. Borsukovej a Jurušovej

So
17.8.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 ZBP Ninka
6.15 + Rudolf - 1. výročie
18:00 + František, Alžbeta, Ladislav
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Ne
18.8.

1.

Úmysly sv. omší

12:00 ZBP František a Anna

Nanebovzatie Panny
Márie
slávnosť
Cemjata 17:00

Infolist

Infolist

5.45 (+ Helena), 6.30 (+ Mária), 7.45, 10.00 (+ Anton), 11.30 (+ Arnesa, Petra),
15.00 (+ Anton), 18.00 (+ Vojtech, Alžbeta, Martin, Anna)
Kalvária: 16.30 (+ Jozef), Surdok 9.00, Cemjata 10.30

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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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Oznamy

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma
rodina
50.,
rod.
Weberová 20€ Na organ: bohuznáma
rod. Cecílie 50, RB 200€. Na misie:
bohuznáma Anna 50€. Na sväté
schody: bohuznáma Mária 50€. Na
TV Lux: RB 60€. Na rádio Lumen:
RB 60€. Na Kalváriu: bohuznáma
Eva 200€. Na okná: bohuznáma Eva
200 €.
V mesiaci a august nebude spovedná
služba od 10.00 do 12.00 hod.
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.
V nedeľu 18.8.2019 budeme mať pri
sv. omšiach zbierku na farské potreby.
Pán Boh zaplať za pochopenie!
DVD a fotografie zo slávnosti prvého
sv. prijímania i birmovky si môžete
vyzdvihnúť v kancelárii farského
úradu, Hlavná 81.
V kancelárii farského úradu môžete
priebežne hlásiť úmysly sv. omší.
Zapisujeme termíny do konca roka
2019.
Farská knižnica bude od 21.8.
do 25.9.2019 z dôvodu čerpania
dovolenky zatvorená.
Upozorňujeme tých, ktorí plánujú
prijať sv. manželstva v roku 2020, aby
si prišli rezervovať termín. Niektoré
soboty sú už obsadené.
Na nástenkách sú vyvesené nové
termíny kurzov predmanželskej
prípravy september - december
2019. Snúbenci, ktorí majú záujem
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absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo farskej
kancelárii. Počet párov na kurz
je maximálne 10. Ďakujeme za
porozumenie.
10. 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.
11. 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.
12. 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 bude na Kalvárii
dňa 13.9.2019. Pros íme, aby ste si
všímali oznamy v Infoliste.
13. 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,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
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Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

