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hlásia ku kresťanskej viere.
Treba citlivo rozlišovať, či tie škandály
boli skutočné alebo vykonštruované...
Ja sama som čelila kritike a obvineniam,
preto to nebudem posudzovať. Osobne
však odsudzujem nielen korupciu, ale aj
klientelizmus.
Ktorých politikov – či už v rámci
Slovenska alebo sveta - si vážite pre
ich morálku, postoje a prácu?
V KDH sme mali výrazné osobnosti,
ktoré si vážim, no spomeniem osobného
priateľa Janka Figeľa - je to u mňa vzor
nielen politika, ale aj štátnika. Veľmi
si vážim aj prácu primátora Trenčína
Richarda Rybníčka.
Máte po rokoch v politike skúsenosť,
že toto je jedna z oblastí, v ktorej sa
dá najviac pomáhať ľuďom?
V politike sa dá veľa urobiť pre ľudí, no
pomáhať ľuďom sa dá v každej profesii,
stačí byť všímavý na ich potreby a
ochotný pomôcť.
Čomu by ste sa radi venovali po
ukončení vášho pôsobenia vo funkcii
primátorky?
Chcem sa venovať predovšetkým
rodine. Nemám zatiaľ predstavu, čo
budem robiť, v akej oblasti, no viera
ma naučila, že nemusím mať všetko
pod kontrolou. Keď príde správny čas,
príležitosť sa dostaví.
Vaša mamka ako naša triedna učiteľka
nás viedla k turistike a pomáhala nám
získavať vzťah k slovenskej prírode.
Zachytila táto záľuba aj vás alebo
pre oddych uprednostňujete skôr
prímorské oblasti?
Áno, mamička mala turistiku veľmi
rada a viedla k tomu aj nás. Ja som skôr
vodný živel, mám rada vodu, plávanie,
člnkovanie... Súvisí to zrejme s tým, že
pri chodení po kopcoch sa zadýchavam
a nestíham držať krok s ostatnými, i
keď naša príroda a história je krásna, a
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tak je stále na čo pozerať. Mnohí sme
si to uvedomili aj kvôli pandemickým
opatreniam, ktoré nás síce obmedzili v
stretnutiach, no vzbudili väčšiu túžbu
obdivovať prírodu okolo nás.
Absolvovali ste veľmi mnoho stretnutí
s občanmi, politikmi, organizáciami...
Čo zaujímavé a dôležité vám všetky
tieto stretnutia dali, čo vám o
Prešovčanoch ukázali, prípadne v
čom vás ovplyvnili?
Stále sa stretávam s ľuďmi, každé jedno
stretnutie ma vie obohatiť. A vtedy si
uvedomím, že každý z nás si nesie svoj
vlastný kríž (občas by som ten svoj
chcela vymeniť, a potom zistím, že
dotyčný ho má ťažší a že by to žiadna
výhra nebola). Že sú ľudia, ktorí nás
obohatia dobrým slovom, životnou
skúsenosťou, múdrosťou, láskavosťou,
ochotou pomáhať, že sa mám – napriek
môjmu veku - stále čo učiť.
Čo vás naposledy rozosmialo, či
dobre pobavilo (prípadne čo vtipné
ste zažili počas vašej práce vo funkcii
primátorky)?
Bolo to napríklad milé stretnutie s
pánom, ktorý cestuje po Slovensku
a zbiera úradné pečiatky a podpisy
starostov do svojej „cestovateľskej
knižky“. Za takéto stretnutia som vždy
veľmi vďačná, lebo sú príjemným
spestrením náročných pracovných dní.
Čo by ste do nasledujúcich rokov
popriali prešovským veriacim a vôbec
všetkým Prešovčanom?
Na záver sa chcem poďakovať Pánu
Bohu, že som mala možnosť byť 8
rokov vo vedení nášho krásneho mesta,
že som mala možnosť byť súčasťou
Národného stretnutia mládeže P18 v
Prešove, vzácnej návštevy Svätého
Otca Františka a že pred koncom môjho
funkčného obdobia boli v Prešove opäť
misie.
Rozhovor pripravili Richard Korpáš, Dušan Guman
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33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU C

ROZHOVOR S ANDREOU
TURČANOVOU
Prinášame vám rozhovor s Andreou
Turčanovou, ktorá bola primátorkou
Prešova dve volebné obdobia.
V akej profesii ste sa videli v
budúcnosti vo vašom tínedžerskom
veku?

V mladom veku ma zaujímali rôzne
profesie, najviac som však inklinovala
k farmácii a právu, ale keďže to boli
časy socializmu a uprednostňovala sa
technika, nakoniec som sa rozhodla pre
chémiu.
Napadlo vám vtedy, že vaša práca raz
bude spojená aj s politikou?
To mi nikdy nenapadlo, na hodinách
občianskej výchovy som vôbec nemala
rada témy týkajúce sa výstupov zo
zjazdov KSČ, Leninove spisy, prehľad
správ, najmä o úspechoch strany a pod.
Sprevádzala vás viera odmalička
alebo ste ju získali v dospelom veku?
Keďže moja maminka bola učiteľka,
doma sa o viere ani nehovorilo, získala
som ju až v dospelosti a nebola to
jednoduchá cesta. Myslím, že mi ju
vymodlila babička, ktorá denne chodila
do „zhromka“ (Cirkev bratská).
Ktorí ľudia a čo najviac doposiaľ
formovalo, ovplyvnilo a ovplyvňuje
vašu vieru?
Stará mama z otcovej strany bola veľmi
veriaca, to ma asi ovplyvnilo najviac,

aj prvú Bibliu som mala od nej. Potom
spoločenstvo ľudí – z farnosti, ale aj
z Hnutia Svetlo – Život. Vieru však
považujem za veľmi osobnú, vzťah
budovaný v modlitbe s Pánom stretnutia
ľudí, hoci aj veriacich, nenahradia.
Budovať vieru mi pomáhajú aj duchovné
cvičenia, či už oázové, alebo v máji
som mala možnosť byť na duchovných
cvičeniach u jezuitov tu v Prešove,
určite odporúčam.
Nakoľko náročné je skĺbiť kresťanské
zásady a prácu v politike?
Je to dosť náročné, najmä, ak si
uvedomíme, že nie každý politik je
kresťan alebo aspoň človek etických a
morálnych zásad. Ja mám to šťastie, že
v Prešove je veľa dobrých ľudí, ktorí ma
„niesli v modlitbách“, a tak sme dokázali
zvládnuť aj tie neľahké situácie.
Ako sa vám darí vyrovnávať s
kritikou a obvineniami, ktoré nie sú
založené na pravde? Aký postoj k nim
zvyknete zaujať?
Príliš sa mi to nedarí. S klamstvom sa
neviem vyrovnať, obvinenia asi nikomu
nie sú príjemné. Tie na sociálnych
sieťach sa snažím v maximálnej miere
nesledovať a vypúšťať. Ak je však kritika
myslená úprimne, snažím sa zamyslieť,
v čom sa mám zlepšiť či zmeniť.
Čomu pripisujete skutočnosť, že
prakticky všetky vlády a mnohí politici
od Nežnej revolúcie boli zapletení
vo veľkých škandáloch, najmä tých
korupčných? Viacerí z nich sa pritom
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Úmysly sv. omší

V nedeľu 13.11.2022 je Dobročinná
zbierka sv. Alžbety. Ďakujeme za
vaše milodary.

2.

V dňoch 14.-20.11.2022 prebieha
Týždeň Cirkvi pre mládež. V našej
farnosti ponúkame mladým aktivity,
na ktoré sa môžete prihlásiť na www.
presov.rimkat.sk: V stredu 16.11.
filmový večer (film Green Book) v
Katolíckom kruhu o 18.00 hod. Po
filme bude nasledovať diskusia. Vo
štvrtok 17.11. výlet na Smrekovicu a
Patriu. V piatok 18.11. v konkatedrále
o 17.00 hod. začneme krížovou
cestou a o 18.00 hod. mládežníckou
svätou omšou. Po sv. omši pozývame
mladých do Katolíckeho kruhu na
Kvízový večer FAR QUIZ. V sobotu
19.11.
Arcidiecézne stretnutie
mládeže v Snine. V sobotu večer
19.11. a v nedeľu 20.11. pozývame
na duchovnú obnovu (pre) mladých
na Hradisku s témou „Mária
vstala a ponáhľala sa" (Lk 1,39). V
programe bude o.i. film, meditácia
nad Caravaggiovým obrazom "Večera
v Emauzách", sv. omša, adorácia,
duchovné
rozhovory,
sviatosť
zmierenia. Bližšie info nájdete na
www.presov.rimkat.sk.

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Anna
7:00 + Mária - 1. výročie
10:00 + Mária, Matej, Ján
12:00 + Mária
18:00 + Jozef
5:45 Za duše v očistci

Ut
15.11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a
učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Stanislav
7:00 + Margaréta - pohrebná
10:00 + Anna
12:00 ZBP Mária
18:00 ZBP Anna
5:45 Za duše v očistci

Str
16.11.

Streda 33. týždňa v
Cezročnom období

6:15 ZBP Ľubica - 30 rokov
7:00 + Ján, Anna, Imrich, Metod
10:00 + Mária - 1. výročie
12:00 + Marián
18:00 + Miroslav

Št
17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
Spomienka
Adorácia 18:45

5:45 ZBP bývalí aj terajší zamestnanci TVK
6:15 Za duše v očistci
7:00 + Rudolf - pohrebná
10:00 + Anton, Helena
18:00 ZBP Andrea
5:45 ZBP Andrej

Pi
18.11.

Piatok 33. týždňa v
Cezročnom období

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Terézia - 1. výročie
10:00 + Viera, Anna, František, Jozef
12:00 + Margita, Štefan
18:00 + Eva, Jozefína, Rudolf

So
19.11.

Ne
20.11.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

6:15 Za duše v očistci
7:00 + Barbora - 1. výročie
18:00 + Ružena, Alžbeta, Mária, Karol

NEDEĽA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA
NEBA I ZEME - ROK C

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Anna, František), 7.45, 9.00 (+ Alžbeta,
Margita), 10.00 (+ Júlia), 11.30 (+ spolužiaci zo SPŠ Orkucany), 15.00
(ZBP Danka s rod.), 18.00 (+ Peter), Surdok 9.00, Cemjata 10.15.

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
14.11.

Pondelok 33. týždňa v
Cezročnom období

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

1.

3.

4.

V dňoch 27.2. - 6.3.2023 chystáme
púť do Svätej Zeme. Cena 710€
zahŕňa autobusový transfer z Prešova
na letisko v Budapešti a späť, letenka
Budapešť - Tel Aviv – Budapešť,
letiskový poplatok, klimatizovaný
autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v
2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným
sociálnym zariadením v 3* hoteli,
polpenzia,
sprievodca
zájazdu,
poistenie proti insolventnosti. Cena
nezahŕňa
komplexné
cestovné
poistenie PANDEMIC 31 EUR,
obslužné + taxi na Horu Tábor +
vstupy + audiosystém = 180 USD.
Záujemcovia sa môžete hlásiť v
sakristii konkatedrály. Program púte
nájdete na farskej stránke.
V pondelok 14.11. o 15.00 hod.
bude stretnutie Spoločenstva Najsv.
Srdca Ježišovho v kláštore Sancta
Mária.
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5.

Vo štvrtok 17.11.2022 je štátny
sviatok. Sv. omša o 12.00 hod.
nebude a farská kancelária bude
zatvorená. Pohreby hláste kňazom po
sv. omšiach.

6.

V sobotu 19.11.2022 vás pozývame
do konkatedrály na duchovnú obnovu
Ružencového bratstva. Program: 8:20
modlitba ruženca; 9:00 sv. omša;
10:00 príhovor na tému Ovocie
modlitby ruženca; beseda; voľby
RB; obnova sľubov RPM. Duchovnú
obnovu vedie P. Matej Šulik, OP.

7.

V nedeľu 20.11.2022 vás pozývame
na spievané vešpery o 16.00 hod. v
konkatedrále.

8.

V nedeľu 20.11.2022 o 14.00 hod.
v Katolíckom kruhu sa uskutoční
stretnutie Združenia kresťanských
seniorov a občanov Slovenska.

9.

V sakristii si môžete zakúpiť
vianočné oblátky s milodarom
4€,
čím
podporíte
výstavbu
pastoračného centra na Šidlovci.

10. Magis o.z. vyhlasuje vianočnú
zbierku potravín pre núdznych a
sociálne odkázané rodiny. Prosíme
dobrodincov, aby prinášali svoju
pomoc do sídla Magisu na ul.
Metodovej do l5.12.2022 v dňoch
pondelok až piatok od 9:00 do 17:30.
11. V nedeľu 27.11.2022 je jesenná
zbierka na charitu.
12. Na 1. adventnú nedeľu 27.11.2022,
pri všetkých sv. omšiach budeme
požehnávať
adventné
vence.
Prosíme, aby ste ich pred začiatkom
sv. omše uložili na miesto pred
oltárom sv. Antona. Prosíme vás, aby
ste si po požehnaní vencov zobrali len
tie, ktoré ste priniesli.
13. Rorátne sv. omše slávime od
pondelka 28.11. do nedele 11.12.2022
o 5.45 hod. (prosíme, aby ste si
doniesli sviečky). Tieto sv. omšr
budú spievané s kázňou. V sobotu
3.12.2022 pozývame na rorátnu
sv. omšu o 5.45 hod. deti farnosti
a v sobotu 10.12.2022 o 5.45 hod.
mladých a birmovancov.

