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bolesťou nás kresťanov je, že aj keď
prídeme do kostola, keď sa modlíme,
keď prijímame sviatosti, nestretávame
sa so vzkrieseným Ježišom. Čo je
príčinou toho, že Ježiša míňame? Máme
o Ježišovi mylné predstavy? Nie je
hlásanie Ježiša Krista nezrozumiteľné,
alebo ho hlásatelia sami nepoznajú?
Nechýba im pravá viera? Hlásanie
evanjelia má aj dnes svoje nedostatky.
Keď Ježiš posielal učeníkov, mali ich
pripraviť na stretnutie s ním. Je možné,
že my, kňazi, pútame ľudí len k sebe,
k našej múdrosti, a Ježiš je len taká
návnada. Prítomnosť Ježiša, skutočné
stretnutie s ním, prináša úžitok,
ako hovorí prorok Izaiáš: „Duch
Pána je nado mnou pretože ma Pán
pomazal.....“ Ježiš je poslaný hlásať
radostnú zvesť chudobným, uzdraviť
skrúšených srdcom, oznámiť zajatým
slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť
rok milosti Pána, aby potešil všetkých
zarmútených a tým, čo oplakávajú
Sion, dal veniec namiesto popola,
olej plesania namiesto smútku, rúcho
radosti namiesto ducha skleslého.
Toto zasľúbenie sa dnes napĺňa
najmä prostredníctvom sviatostí, aj
modlitbou, zvlášť spoločnou. Kde
sú dvaja alebo traja zhromaždení v
Ježišovom mene, prichádza Božia moc.
Prosme o odvahu a múdrosť, aby sme
sa nebáli jeden druhého a spoločne sa
stretli so zmŕtvychvstalým Ježišom
Kristom a nasledovali ho. A týmto
spôsobom odovzdávajme dedičstvo
predkov ďalším generáciám. Nech v
našej krajine znova rozkvitne viera,
ktorú zasiali svätý Cyril a Metod.
Pripravil Pavol Knut RCJ

Rozhovor s novým diakonom Mgr.
Tomášom Kovalčíkom.
1. Tomáš, od 1. júla si náš nový
diakon. Prezraď nám niečo o sebe,
koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš,
rodičia...

Infolist

Mám 30 rokov, pochádzam z
Giraltoviec, spolu so svojou rodinou
som býval v dome. Pochádzam zo 4
súrodencov, mám dvoch bratov a jednu
sestru. Ja som tretí v poradí.
2. Ako, kedy a za akých okolností si
sa rozhodol vstúpiť do seminára a
stať sa kňazom ?
Do seminára som sa rozhodol ísť trochu
neskôr, až keď som mal 24 rokov.
Trvalo mi to dlhšie, kým som dokázal
odpovedať Bohu na volanie.
3. S akými myšlienkami si prišiel na
našu faru?
Som plný očakávaní. Trochu mám
obavy, lebo nie som mestský typ,
radšej preferujem dedinu, ale snáď si
zvyknem. Teším sa, že na fare je viac
kňazov a dúfam, že budeme vytvárať
dobré spoločenstvo.
4. Čo očakávaš od svojej diakonskej
praxe?
Že spoznám nových ľudí a ľudským
spôsobom sa im skúsim priblížiť.
5. Aké máš koníčky, čo ťa baví, pri
čom si najlepšie oddýchneš?
Rád bicyklujem, taktiež občas rád
idem na turistiku, ak mi to čas dovolí.
Najlepšie si oddýchnem pri fyzickej,
manuálnej práci.
6. Aké máš v živote ciele a méty?
Spasiť svoju dušu a pomáhať aj druhým
spasiť si duše.
7. Poznáš niekoho z terajších kňazov
na našej fare?
Áno, Kristiána trochu poznám, stretli
sme sa ešte v seminári.
8. Máš nejaké životné motto alebo
svoju hlášku?
Nie.
Ďakujeme za rozhovor. Redakcia
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TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ ROK "C"

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!
Slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril
a Metod patria medzi najväčších
misionárov kresťanstva v dejinách
Európy. V histórii Slovanov, a
zvlášť Slovákov, tvoria jednu z
najdôležitejších kapitol, keď sa
spomínajú aj v preambule Ústavy SR.
Naša krajina si štátnym sviatkom
pripomenie 5. júla príchod svätých
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Solúnski bratia prišli na naše územie v
roku 863 a tento rok uplynie od tejto
udalosti 1159 rokov.
Tento sviatok pripomína korene
slovenskej štátnosti, založené na
kresťanskej viere. Cyril a Metod boli
kazateľmi evanjelia, pravdy o Ježišovi
Kristovi - Spasiteľovi človeka. Túto
úlohu konali v duchu Ježiša Krista
a podľa jeho príkazu, ako sa hovorí
v evanjeliu v deň ich sviatku. Prišli
vo dvojici a kázali pravdu o Božom
kráľovstve spôsobom zrozumiteľným
ľuďom, na ktorých sa obracali, pretože
Slovo Božie a liturgické texty preložili
do slovanského jazyka.
V spomínanom evanjeliu sa hovorí, že
Ježiš ustanovil ďalších sedemdesiatdva
učeníkov a poslal ich pred sebou po
dvoch, aby pripravili ľudí na stretnutie
s ním. To znamená, že hlásanie pravdy
o Božom kráľovstve, ohlasovanie
evanjelia, nie je nejakým druhom
odovzdávania znalostí o Bohu, o Božích

prikázaniach, nie je to vyučovaním
formuliek viery, teoretických vedomostí
o Bohu. Hlásanie Božieho kráľovstva
je sprevádzanie ľudí na stretnutie s
osobou Ježiša Krista. Vierohodnosť
ohlasovania
preukazujem
predovšetkým svedectvom vzájomného
bratského vzťahu, nielen slovom, ale aj
životom v duchu lásky.
Veľkosť Cyrila a Metoda spočíva
predovšetkým v tom, že pochopili, že
hlásať evanjelium je nutné v národnom
jazyku, v jazyku ľudu. Ľudia potrebujú
počuť o Ježišovi v reči, ktorej rozumejú.
Kresťanstvo nemôže byť tajomným
náboženstvom. Oni pochopili, že
ľudia, ku ktorým sa obracajú, sa majú
stretnúť s Ježišom v jeho slove, preto
prekladali do staroslovienskeho jazyka
Bibliu, preto vytvorili staroslovienske
písmo. Západná cirkev tento dejinný
prínos odmietala a marila. Sv. Pavol v
2. liste Korinťanom píše, že vo svojom
hlásaní evanjelia si nepočínal úskočne,
ani nefalšoval Božie slovo, ale zjavuje
pravdu. Pavlovi bolo jasné, že svetlo,
ktoré sa rozsvietilo v jeho srdci, má
zapáliť aj v srdciach druhých ľudí.
Aj dnes potrebujeme počuť evanjelium,
ktoré nás obráti k Ježišovi Kristovi,
vzkriesenému Pánovi, k jeho milosti,
aby nám Ježiš mohol pomáhať. Pravé
hlásanie evanjelia nás privádza k
stretnutiu so živým Ježišom. Len
stretnutie so živým Ježišom nám
umožní pravdivo vidieť svoj život
a prijať Božiu pomoc. Najväčšou
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

strana 2
Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

Pondelok 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + kňaz František - pohrebná
10:00 ZBP Eduard, Janka s rod.
12:00 + Jozef
18:00 + Ján, Mária, Jozef, Anna, Belo, Irena
5:45 Za duše v očistci

Ut
5.7.

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
Slávnosť
10.15 Cemjata
9.00 Surdok

6:30 + Ema
7:45 za farnosť
10:00 ZBP mladomanželia Róbert, Zuzana
11:30 + Margita
15:00 + Anna, Jozef, Rudolf, Vladimír, Peter
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
6.7.

Sv. Márie Goretti, panny a
mučenice
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Ladislav - 1. výročie
7:00 ZBP Milan

TV Lux

10:00 + Ján, Mária, Ján
12:00 ZBP Mária s rod.
18:00 + Johana
5:45 Za duše v očistci

Štv
7.7.

Štvrtok 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Magdaléna - pohrebná
10:00 + Marián, Janka
12:00 + Alžbeta, Ján, Alžbeta, Ondrej
18:00 ZBP Júlia s rod.
5:45 Za duše v očistci

Pi
8.7.

Piatok 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Jozef - 1. výročie
10:00 + Milan, Margita, Mária, Rudolf
12:00 + Margita
18:00 + František, Alžbeta

So
9.7.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Anton - pohrebná
18:00 + Mária, Angela, Alžbeta

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

Ne
10.7.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (k úcte Bohu Otcovi), 7.45 (ZBP Anna - 60
rokov, 9.00 (+ Michal, Verona), 10.00 (+ Jozef), 11.30 (+ Filoména), 15.00
(+ Ján, Štefan), 18.00 (+ Mária), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária
16.30 (+ Oľga)

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 – 6:55 hod.; obed 9:55 - 11:55; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
4.7.

Oznamy

1. V mesiacoch júl a august nebudú
v konkatedrále od pondelka
do piatku sv. omše o 7.00 hod.,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná
a výročná) sa presúva na sv. omše
o 6.15 hod.
2. Z dôvodu čerpania dovoleniek
počas mesiacov júl a august
nebudú štvrtkové adorácie a
nebude spovedná služba od 10.00
do 12.00 hod.

3. V utorok 5.7.2022 máme štátny
sviatok sv. Cyrila a Metoda vierozvestov. Sv. omše budú
aj na Surdoku o 9.00 hod. a na
Cemjate o 10.15 hod. V tento deň
nespovedáme. Farská kancelária
bude zatvorená. Pohreby a iné
vážne udalosti hláste kňazom po
sv. omšiach.
4. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech sa prihlásia
prostredníctvom online formulára
na našej webovej stránke alebo
nech si vo farskej kancelárii
vyzdvihnú prihlášku. Prípravu
v školskom roku 2022/23 môžu
začať študenti 2. ročníka SŠ
alebo starší. Prihlásiť sa môžete
do piatka 26.8.2022.
5. Hľadáme dobrovoľníkov na
pomoc a spoluprácu pri veži
konkatedrály, teda o vpúšťanie
turistov na výstup na vežu. Jedná
sa o prácu na 2 hodiny denne
(aj cez prázdniny). Podrobnosti
poskytneme
na
telefónnom
čísle
0908 301 078 alebo
konkatedralapo@gmail.com.
Prosíme, prihláste sa čo najskôr.
6. Mladí ľudia sa spojili a vytvorili
akciu, ktorú by chceli predložiť
viacerým
farnostiam
najmä
v Prešove. Jedná sa o zábavu
spojenú s duchovným načerpaním.
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V programe je zaradená sv. omša
v kostole Kráľovnej pokoja, po
nej bude nasledovať zábava v
spoločenskej sále pod farou.
O hudobnú zložku sa postará
dídžej (vo formácii kňazstva),
hry na upevnenie vzťahov,
prednáška - o. Boris Byčánek z
Košíc, rehoľná kaviareň - sestry
Uršulínky z Košíc. Ostatok budú
tvoriť
vzájomné
rozhovory,
tanečná zábava a prekvapenia,
ktoré má Pán pre nás. Celé sa
to uskutoční dňa 4.7.2022 vo
farnosti Kráľovnej pokoja v
Prešove s názvom Don´t escape.
Viac informácií na: https://
www.facebook.com/events/s/
summer-opening-party-2022ont/420667309747117/?ref=110

7. V utorok 5.7.2022 na sv. omši o
18.00 hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na iný
dobrý úmysel (nie za zosnulých!!!),
ako aj milodary na sv. omšu,
vhoďte v obálke do schránky pod
obrazom Božieho Milosrdenstva
v konkatedrále najneskôr do
poludnia 5.7.2022.
8. Milodary: Zbierka na dobročinné
diela Sv. Otca: Konkatedrála
1933,92 €; jezuiti 420 €; františkáni
1096,30 €; Kalvária 34,20 €; FNsP
66,80 €; Cemjata 65 €; Surdok 169
€. Na kostol: rod. Maďarová 500 €.
9. V dňoch 4. - 17. júla 2022 sa
organizuje 26. ročník cyklopúte
Na bicykli za život. Spája sa
pritom šport a pokojné modlitbové
zhromaždenia na miestach, kde
sa vykonáva umelý potrat alebo
umelé oplodnenie. Účastníci budú
na sv. omši dňa 7.7.2022 o 12.00
hod. s následným pochodom ku
zariadeniu Gynstar.

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

