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ROZHOVOR
Od 1.7.2021 službu kaplána v našej
farnosti vykonáva p. kaplán Kristian
Karch. Redakcia Infolistu mu
položila niekoľko otázok:
1. Predstavte sa nám, prosím, pán
kaplán.
Volám sa Kristian Karch mám 30
rokov a pochádzam zo Žalobína
(malá dedinka pri rekreačnej oblasti
Domaša). Svoju diakonsku službu
som vykonával práve tu vo farnosti
sv. Mikuláša. Následne som prijal
kňazskú vysviacku 16. júna 2018 a
otec arcibiskup ma menoval za kaplána do farnosti Ducha Svätého v
Moldave nad Bodvou, tam som pôsobil 3 roky a teraz od 1. júla 2021 ma
menoval za kaplána naspäť do Vašej
farnosti sv. Mikuláša z čoho sa veľmi
teším... :)
2. Aké máte koníčky, čo Vás baví,
pri čom si najlepšie oddýchnete?
Svoj voľný čas vypĺňam najradšej
počúvaním hudby, pozriem si dobrý
film. Raz za čas aj sa vyberiem na
turistiku.
3. Aký najsilnejší zážitok ste prežili
počas 3 rokov kňazskej služby?
Najsilnejší zážitok prežívam pri
každej sv. omši – zvlášť pri premenení keď z chleba a vína sa stáva
skutočné Telo a krv Ježiša Krista –
nášho Pána. Ale pamätám sa na jeden
veľmi silný moment, keď som bol
zaopatriť jedného pána ktorý každý
deň bol na sv. omši miništroval vo
farnosti Moldava nad Bodvou. Mal
vážnu chorobu jeho pani manželka
ma zavolala aby som prišiel k nemu
udelil som mu sviatosti. Keď som
prišiel k nemu tak som videl že je
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už veľmi slabý. So slzami v očiach
a zovretým hrdlom som mu udelil
potrebné sviatosti a ten pán o pár
hodín odišiel na večnosť. Prežíval
som smútok, lebo sme boli dobrými
priateľmi a chýba mi... ale zároveň
ako kňaz som šťastný, že som mal tú
milosť mu sprostredkovať sviatosti a
doslova ho poslať do neba.
4. Čo Vás sprevádzalo doterajším
kňazským životom?
V prvom rade je to milosrdenstvo
– Božie milosrdenstvo. Tento Boží
atribút je pre mňa veľmi blízky a
dôležitý. Jednak svoju diplomovú
prácu som venoval tejto téme s názvom: „Milosrdný Boh konajúci v
prospech svojho ľudu“ kde som sa
snažil pomenovať konanie Boha
pre ľudstvo od Starého zákon až po
súčasnosť – akými spôsobmi sa prejavuje Jeho milosrdenstvom voči
ľudstvu ako aj voči jednotlivcovi.
Stále si pripomínam skutočnosť, že
ak ja túžim a potrebujem Božie milosrdenstvo v mojom živote tak aj
ja som pozvaný byť nositeľom milosrdenstva pre druhých.
5. Máte nejaké životné motto alebo
svoju hlášku?
Je to citát zo sv. Písma, z Prvého
Jánovho listu (1 Jn 1,1) :
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli,
čo sme na vlastné oči videli, na čo sme
hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali,
to zvestujeme: Slovo života.“
Myslím si, že to je najdôležitejšia úloha kňaza ale samozrejme aj všetkých
kresťanov – počuť, vidieť a dotknúť
sa Krista a napokon zvestovať tomuto svetu. Jednak svojou modlitbou,
obetou a samozrejme svojim osobným životom.
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DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

viem? Ty vieš čo si počas zápasu o
svoj život stále šepkal? Ježišu prijmi ma do svojho kráľovstva, Ježišu
"Otče do tvojich rúk porúčam prijmi ma do svojho kráľovstva...
svojho ducha" (Veľký piatok)
A po niekoľkých takýchto opakovaniach, si upadol do bezvedomia, či
(Pokračovanie z minulého čísla)
si asi aj zomrel.
Pred tromi rokmi boli dvaja kňazi Čomu nás teda učí Veľká piatok i
na dovolenke pri mori. Počas jed- posledné slova z kríža? V každom
ného plávania zrazu jeden pocítil, kríži, v každej bolesti, ale aj v čase
že nemôže dýchať. Chcel sa umierania sa tajomným spôsopostaviť na nohy, ale voda bola bom nachádza Kristus, Preto, keď
ešte hlboká. Zavolal na kolegu, prichádza kríž, bolesť, ale aj smrť,
nemôžem dýchať... S vypätím prichádza aj On. Kristus.
posledných síl a posledného dychu
doplával ku kolegovi. Zavesil sa In manus tuas Domine comendo
mu na krk, ten na šťastie stál noha- spiritus meus. Daj nám Pane takúto
mi na dne... Kolega volal o pomoc milosť zomierať s tebou, zomierať
na breh, aby ľudia prišli pomôcť... so slovami na perách: Do tvojich
pomaly ho ťahal z vody von... Kňaz rúk Pane porúčam svojho ducha.
mu postupne odchádzal z tohto Daj nám, Pane, silu byť si do hĺbky
života, až na chvíľu sa zdalo, že duše istí, že nad nami nezvíťazí
zomrel... Na brehu mu poskytli žiadna smrť, ak budeme spočívať v
prvú pomoc, zavolali sanitku. Pre- rukách, ktoré nás utvorili, a ktoré
bral sa k životu, o ktorý bojoval asi nás vedú. Amen.
po 10 minútach oživovania. Zobrali
Pripravil o. Jozef Dronzek, dekan
ho do nemocnice, kde mu urobili
(Pokračovanie nabudúce)
vyšetrenia. Keď ho z nej prepustili naspäť na izbu, kňaz, ktorý ho
zachránil mu povedal: neviem si
predstaviť, čo by som tu v cudzine
robil, keby si tu bol zomrel. Neviem, ako by som sa pozrel do očí
tvojim rodičom. Ale vieš čo ti poSEDEM
POSLEDNÝCH
SLOV NA KRÍŽI

Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária, Jozef, Lýdia, Miroslav,
Katarína, Ján, Mikuláš
7:00 + Juraj - pohrebná
10:00 + Vladimír, Rudolf, Peter
12:00 + Mikuláš, Mária, Michal, Mária
18:00 ZBP rod. Servátková
5:45 Za duše v očistci

Ut
21.9.

Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu
Sviatok

6:15 + Jozef
7:00 + Martin - pohrebná
10:00 + Jozef
12:00 + Vincent
18:00 + Juraj, Iveta
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna, František

Str
22.9.

Streda 25. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Ľubica - pohrebná
10:00 + Viktor, Emília
12:00 + Jozef
18:00 + Ladislav - 1. výročie
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Jozef

Št
23.9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Adorácia 18.45 hod.

7:00 + Irena - pohrebná
10:00 + Ján
12:00 ZBP Andrej - 90 rokov
18:00 ZBP Marek
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Mária

Pi
24.9.

Piatok 25. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Jarmila - pohrebná
10:00 + Mária
12:00 + Adalbert, Gabriela
18:00 + Anton, Mária

So
25.9.

Ne
26.9.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Bartolomej, Bartolomej, Bartolomej
18:00 + Anna

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Jozef, Alžbeta), 7.45, 10.00 (ZBP Mária),
11.30 (+ Jozef, Mária, Milan), 13.30 (+ Anton), 15.00 (+ Martin, Anna,
Miroslav, Ľubomír), 18.00 (+ Mária, Andrej, Jozef), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (+ Ján).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., 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 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
20.9.

Sv. Andreja Kima Taegona,
kňaza, Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka

Oznamy

1. Od
pondelka
20.9.2021
podľa
COVID
automatu
prechádzame na červenú farbu
(1. stupeň ohrozenia). Všetky
rímskokatolícke kostoly mesta
Prešov prijímajú systém COVID
automatu. V každom kostole
budú vyhradené sv. omše len
pre zaočkovaných, keďže v
tom prípade nie je obmedzenie
kapacity. Zároveň budú aj sv.
omše v režime Základ a OTP.
Prosíme vás, aby ste si všímali
oznamy vo farnostiach.
2. Od pondelka 20.9.2021 budú
v
konkatedrále
vyhradené
nasledovné sv. omše len pre
zaočkavaných (osoby, ktoré
sú 14 dní po druhej dávke
dvojdávkovej vakcíny, alebo 21
dní po jednodávkovej vakcíne):
pondelok - piatok 12.00 hod.,
nedeľa 5.45, 7.45, 15.00 hod.
3. Od pondelka 20.9.2021 budú
v
konkatedrále
vyhradené
následovné sv. omše pre režim
Základ (všetky osoby bez ohľadu
na ich prípadné očkovanie,
prekonanie choroby či výsledok
testovania): pondelok - piatok
7.00 a 18.00 hod., sobota 7.00
hod. a nedeľa 6.30 a 13.30 hod.
Maximálna kapacita v tomto
režime je 100 ľudí.
4. Sv. omše v režime OTP (osoby,
ktoré sú plne očkované, testované
alebo ochorenie COVID-19
prekonali za ostatných 180 dní)
budú následovne: pondelok piatok 5.45, 6.15, 10.00 hod.,
sobota 5.45 a 18.00 hod.,
nedeľa 10.00, 11.30, 18.00 hod.
5. Pri každej sv. omši je aj povinný
zoznam účastníkov na sv. omši.
Prosíme vás, doma si vypíšte

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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papierik s vašimi údajmi (meno,
priezvisko, telefónny kontakt).
Pri vstupe do konkatedrály budú
pripravené krabice, kam tieto
papieriky môžete vhodiť.
Obrady krstov a sobášov
budú prebiehať v režime
OTP (osoby, ktoré sú plne
očkované,
testované
alebo
ochorenie COVID-19 prekonali
za ostatných 180 dní) - 25%
kapacity kostola a je potrebný
povinný zoznam účastníkov.
Na nástenkách sú vyvesené
nové
termíny
kurzov
predmanželskej
prípravy
september - december 2021.
Snúbenci, ktorí majú záujem
absolvovať ich, nech sa osobne
prihlásia vo farskej kancelárii.
V kancelárii farského úradu
môžete priebežne hlásiť úmysly
sv. omší do konca marca 2022.
Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás pozýva na
stretnutie v utorok 21.9.2021
o 17.00 hod. u Františkánov
v kaplnke relikvií svätých.
Stretnutie spojené so sv. omšou
povedie P. Gabriel Prievalský.
UPeCe Prešov pozýva mladých
ľudí od 19 do 30 rokov, ktorí
hľadajú svoje životné povolanie
a poslanie na ročný kurz o
duchovnom
rozlišovaní
s
názvom Samuel. Registrovať sa
môžete do 10.10.2021 na stránke
www.kurzsamuel.sk.
V nedeľu 26.9.2021 o 17.00 hod.
vás pozývame do PKO Prešov
na Kresanie do tónov (Príbehy
piesní Bernarda Hersteka).
Na predstavení sa dozvieme aj
príbeh pisene Svätý Mikuláš.

