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a hneď je tu vojna, teraz panuje
strach, či bude plyn, je tu inflácia,
obavy ľudí z toho, ako budú platiť
účty. Ako sa má s tým vyrovnať
kresťan?
Pán Boh je nad tým všetkým a on
nám pomáha aj cez ľudí, podobne ako
sme to videli aj v Prešove po výbuchu
bytovky. Koľko tu bolo krásneho?
Ľudia sa po nešťastí zmobilizovali a
organizovali. Videli sme veľa ľudského
snaženia, pomoci a solidarity. To bolo
na obdiv pre celé Slovensko. My ako
kresťania sa navzájom potrebujeme,
potrebujeme si pomôcť. Nenecháme
ľudí bezradných. Aj keď je niekto vo
finančnej kríze, tak si máme nejakým
spôsobom pomôcť. Máme charitu, ale
aj otvorené oči a máme byť pre ľudí,
ktorých stretávame, milosrdnými
samaritánmi. Aj v Prešove vidím dosť
bezdomovcov. Neraz im pomáhajú
aj kňazi. A to je naša nádej – máme
Boha a máme spoločenstvo, ktoré
Boh vytvára, a dáva nám súcit, lásku a
ochotu pomôcť.
Zmenil sa charakter a profil ľudí,
ktorých stretávate na misiách v
Prešove od roku 2002 či 2012? Kedysi
keď boli niekde misie, tak veriaci
prichádzali aj z iných farnosti a bola
to udalosť pre celé okolie. Je to aj
dnes takto?
Pamätám si na prvé misie v Prešove.
Bol to veľký boom, keď na záver prišlo
na svätú omšu na námestí asi 25-tisíc
ľudí. Na Slovensku máme ešte stále
veľký potenciál. Nie je to len o počte a
štatistikách. To je o otvorenosti a o tom,
že ľudia chcú vstúpiť do misijného
procesu, kde sa niečo rozbieha.
Vnímam otvorenosť a to, že nám
Boh otvára dvere. A keď ich otvára,
urobme, čo treba, bez špekulácie, či
bude veľa ľudí alebo málo, či prídu
takí alebo onakí.
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Ako sa dá u mladých naštartovať
viera, najmä u takých, ktorí sú z
cirkvi sklamaní? Čo s tým aj v rámci
misií?
Aj preto idú misijné tímy mladých
do škôl, aby sa viera aj odovzdávala.
Nejdú do škôl mladých o niečom
presviedčať alebo im niečo dokazovať.
Idú prezentovať svoju vieru a priniesť
nejaké svetielko aj svojimi svedectvami,
scénkami, klipmi. Ideme tam s vierou
a dôverou, že aj dnes má Ježiš moc
uchvátiť srdce mladého človeka, že ho
dokáže zachytiť. Máme o tom dôkazy,
že sa aj v škole niekto počas misií
obrátil alebo sa niečo naštartovalo. To
nie je tak, že sa teraz celá škola obráti.
Ale posilní sa aj vedomie veriacich,
ktorí sú tam a sú niekedy akoby
zastrčení a ubití, niekedy sa možno aj
boja priznať, že boli v kostole, že sú
veriaci. Potrebujú povzbudenie. Aj
to je zázrak, že môžeme ísť do škôl.
Nechceme tam nič nasilu pretláčať,
ale máme právo povedať, že sme tu
a že tu existuje alternatíva života byť
veriacim kresťanom vo svete aj v škole
a že to dáva radosť a že sa oplatí.
Ako má prísť na misijnú kázeň
človek, ktorý chce urobiť krok k
Bohu, ale nevie ako? Ako mám prísť,
aby sa ma niečo dotklo?
Už zdravý nepokoj v človeku je
Božie pôsobenie. Boh nás stvoril pre
seba a nespokojné je naše srdce, kým
nespočinie v Bohu. Keď niekto pocíti
vnútri túžbu, že sa chce priblížiť k
Bohu, tak môže urobiť krok. Niekto
má možno nejakú prekážku, pre ktorú
nemôže dostať rozhrešenie. Aj taký
človek môže prísť a dostane nádej
alebo urobí ďalší krôčik ďalej. Pán
Boh od nás čaká jeden malý krôčik a on
urobí tisíc veľkých, aby nám pomohol
a možno nás naplnil pokojom.
Podľa rozhovoru pre Svet kresťanstva.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
11. SEPTEMBER 2022

ročník: XXII.

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

ROZHOVOR S
O. MICHALOM
ZAMKOVSKÝM O
PREŠOVSKÝCH MISIÁCH
V čom sú celomestské misie iné ako
misie v jednej farnosti?
Má to svoje výhody aj nevýhody, ale
Pán Boh je rád, keď robíme veci spolu
a keď sa robí v meste nejaký šum. Toto
sú tretie celomestské misie v Prešove.
Prvé sa konali v roku 2002, ďalšie v
roku 2012 a teraz v roku 2022. Je to
iné, ako keď sme v meste len v jednej
farnosti, kde si robíme program a ľudia
potom migrujú po meste a dopytujú sa.
Toto je ideálne, urobiť misie každých
desať rokov. Ide o mimoriadne
ohlasovanie a možnosť vyjsť ľuďom
naproti s potenciálom cirkvi, reholí a
laikov. Myslím si, že už je v Prešove
cítiť prievan a šum. a ľudia nás
zdravia na ulici. Pýtajú sa, čo sa deje,
prípadne sa opýtajú na nejakú kauzu.
Samozrejme, s celomestskými misiami
sú spojené aj určité problémy, ako to
zladiť, zosúladiť a ako zorganizovať
aj laické tímy. Tie budú od stredy
pôsobiť na školách. Všetko však
smeruje k jednému cieľu – priblížiť
ľudí k Ježišovi a k Bohu, prijať viac
vykúpenia, aby Božie kráľovstvo do
tohto mesta viac prenikalo.
Misie v Prešove vedú viaceré
rehole a spoločenstvá. Ako ste sa
koordinovali, aby ste sa vedeli zladiť
časovo a tematicky?

Nie sú to naše prvé takéto misie. Robili
sme už celomestské misie v roku 1999
v Bratislave, potom aj v Košiciach, v
Trnave a v Bardejove. V Prešove sú
tretíkrát. Už s tým máme skúsenosť
a je veľmi dobré, keď sa ukáže
dobrá spolupráca. V Prešove vyšiel s
iniciatívou pán dekan Jozef Dronzek a
v spolupráci s ním a laikmi sa to dalo
dokopy ľahko. Dekanát a farnosti nám
dali požiadavky, v ktorých kostoloch
chcú mať misijné tímy. Ja som potom
oslovil rehoľné tímy. Už sa medzi
sebou poznáme a vieme, kto ako robí
misie. Nie je to nejaký nadiktovaný
program, že každý musí mať rovnaké
témy, ale misie majú spoločný základný
zmysel – obrátenie, dobrá spoveď a
naštartovanie niečoho nového v živote
viery.
Čím je Prešov špecifický? Riešia tu
ľudia niečo iné?
Myslím si, že pokiaľ ide o vieru,
Prešov je špecifické mesto. Je to určitá
bašta katolíckej viery, je tu mnoho
prúdov, hnutí a spoločenstiev. Aj som
to povedal pri otváraní misií, že Prešov
misie nielen potrebuje, ale Prešov si
misie aj zaslúži. Zaslúži si tak trošku sa
zviditeľniť pred Slovenskom, ukázať,
že sú tu veriaci, že je tu veľa krásneho a
že sa tu pracuje na Božom kráľovstve.
Ľudia potrebujú povzbudenie.
Čo by ste povedali ľuďom, ktorí
teraz prežívajú obavy a strach? Bola
pandémia, ktorá sa ešte neskončila,
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP sr. Maristella

Najsvätejšieho mena Mária
Ľubovoľná spomienka

7:00 + Peter - pohrebná
10:00 ZBP Mária, Peter, Marián, Jozef s
rod.
12:00 ZBP rod. Novotňáková
18:00 + Terézia, František
5:45 Za duše v očistci

Ut
13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Spomienka

6:15 + Mária, Vasiľ, Ján, Anna
7:00 + Viliam - 1. výročie
10:00 + Michal a z rod. Šebeňovej
12:00 + Ján, Mária, Karol, Mária, Juraj
18:00 + Eugen, Margita
5:45 Za duše v očistci

Str
14.9.

Povýšenie svätého Kríža
Sviatok
18.00 hod. Kalvária

6:15 ZBP Rastislav s rod.
7:00 + Bernardína - 1. výročie
10:00 + Michal a z rod. Šebeňovej
12:00 + Marcel, Jozef, Ján, Mária, Zdenka,
Anna, Ondrej
18:00 + Jozef

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Št
15.9.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Anton, Filoména), 7.45 (ZBP Mária), 9.00
(ZBP Anna) 10.00 (+ Jakub), 11.30 (+ Jozef, Anna, Michal) 15.00 (ZBP
Jakub - 30 rokov), 18.00 (+ Juraj), Surdok 9.00, Cemjata 10.15, Kalvária
16.30
5:45 Za duše v očistci

Pi
16.9.

Sv. Kornela, pápeža, a
Cypriána, biskupa, mučeníkov
Spomienka

6:15 ZBP sr. Maristella
7:00 + Mária - 1. výročie
10:00 + Štefan, Karol
12:00 + Jozef
18:00 + Mária

So
17.9.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Danuša - pohrebná
18:00 + Jozef, Paulína, Jaroslav

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK C

Ne
18.9.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ František, Alžbeta, Mária, Jozef), 7.45,
9.00 (+ Anna) 10.00 (ZBP Anna), 11.30 (+ Andrej, Irena, Milan) 15.00 (+
Ľubomír), 18.00 (+ Mária, Terézia, Jozef), Surdok 9,00, Cemjata 10.15,
Kalvária 16.30 (+ z rod. Tlučko).

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
12.9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1. V nedeľu 11.9.2022 bude o
10.00 hod. na námestí pred
Konkatedrálou sv. Mikuláša o.
biskup Marek Forgáč celebrovať
svätú omšu pri ukončení
celoprešovských misií 2022.
PRETO V NEDEĽU 11.9. V
KONKATEDRÁLE NEBUDÚ
SV. OMŠE O 9.00 A 11.30 HOD.
ROVNAKO V TEN DEŇ
NEBUDÚ SV. OMŠE ANI NA
SURDOKU A NA CEMJATE.
2. UPOZORNENIE!
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
POVÝŠENIA SVÄTÉHO
KRÍŽA, KTORÁ JE
ZVYČAJNE V NEDEĽU
NA KALVÁRII, BUDE
PRI PRÍLEŽITOSTI
PREŠOVSKÝCH MISIÍ
V NEDEĽU 11.9.2022
NA NÁMESTÍ PRED
KONKATEDRÁLOU O 10.00
HOD.
3. Na základe dekrétu Najvyššieho
penitenciára je možnosť v dňoch
5. - 11.9.2022 získať úplné
odpustky. Jednou z podmienok je
návšteva Kostola Svätého kríža
na Kalvárii s možnosťou uctiť si
kríž v čase 9.00-17.00 hod..
4. Pri
príležitosti
Prešovských
misií si môžete zakúpiť pamätné
misijné víno každý pracovný
deň v čase 10.00 - 12.00 hod. vo
farskej kancelárii.
5. Všetkým, ktorí ste sa aktívnym
spôsobom zapojili do úspešného
priebehu misií, vyjadrujeme naše
veľké Pán Boh zaplať. „Ave Crux,
Spes unica“. Nech misie pokračujú
v našom živote aj naďalej.
6. Pozývame vás k sláveniu odpustu
Povýšenia sv. kríža na Kalvárii
v stredu 14.9.2022. O 18.00 hod.
začneme sv. omšou a adoráciou.
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7. V nedeľu 18.9.2022 vás
pozývame na spievané vešpery
cca o 16.00 hod. v konkatedrále.
8. Prvá spoločná sv. omša
pre birmovancov bude v
konkatedrále v piatok 30.9.2022
o 18.00 hod. Po sv. omši bude
organizačné stretnutie.
9. Prvá spoločná sv. omša pre
prvoprijímajúce deti a ich
rodiny bude v konkatedrále v
nedeľu 2.10.2022 o 11.30 hod.
Prosíme, aby ste si všímali
oznamy v Infoliste.
10. Milodary: Na konkatedrálu:
bohuznáma 10 €.
11. Mladí, ktorí chcú prijať sviatosť
birmovania, nech sa prihlásia
do 16.9.2022 prostredníctvom
online formulára na našej
webovej stránke.
12. Prihlášky
na
1.
sväté
prijímanie. Od 1.9.2022 je
možnosť prihlásiť žiakov 3.
ročníka ZŠ na prvé sv. prijímanie
v našej farnosti. Prihlášky je
možné si vyzdvihnúť vo farskej
kancelárii alebo v školách na
hodine náboženstva.
13. Na nástenkách sú vyvesené
nové
termíny
kurzov
predmanželskej
prípravy
september - december 2022.
Snúbenci, ktorí majú záujem
absolvovať ich v našej farnosti,
nech sa osobne prihlásia vo
farskej kancelárii. Počet párov na
kurz je maximálne 10. Ďakujeme
za porozumenie.
14. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom pozýva na stretnutie
v utorok 13.9.2022 o 17.00 hod.
v Katolíckom kruhu. Stretnutie
povedie o. Peter Majerník –
misionár v Tanzánii.

