
Rozhovor s pánom kaplánom Patrikom Melkovičom 

  Od 1. júla 2018 prišiel do našej farnosti nový pán kaplán Patrik Melkovič, ktorý pôsobil v Lipanoch.  
Prešli 2 mesiace jeho pôsobenia a my sme ho požiadali o rozhovor.  Vitajte medzi nami!  

Naši farníci - čitatelia sú zvedaví a chcú poznať svojho kňaza, a tak Vás, pán kaplán neminie 
prosba, aby ste v krátkosti povedali niečo o sebe. 

Niečo povedať o sebe, je asi tá najťažšia vec. Mám predstaviť svoje super tajné schopnosti?  
Alebo sa spoľahnúť na všeobecné základné informácie, ktoré po prečítaní bezpečne zapadnú 
prachom? Skúsime predsa len tú druhú možnosť, tajné schopnosti by mali zostať tajnými.   

Svetlo sveta som uzrel v popoludňajších hodinách vo štvrtok 4.júna roku 1981 ako prvé dieťa mojich 
rodičov Viery a Antona v Prešove. Rodičia pochádzajú z blízkych dedín okolia Sabinova, kde sa aj po 
pár mesiacoch spoločného života presťahovali. O 6 rokov neskôr, dva týždne pred nástupom do školy 
sa narodil môj mladší brat Pavol, s ktorým mám doteraz pekný a hlboký vzťah. Po absolvovaní 
Základnej školy v Sabinove, moje kroky boli namierené do Prešova na Strednú elektrotechnickú 
priemyslovku s odborom silnoprúd. Neminula ma ani základná vojenská služba, na ktorú som 
nastupoval v októbri 1999, v tom čase už len na 9 mesiacov, potom ešte rok práce v Prahe, po ktorom 
som nastupoval do seminára v roku 2001. 

Kedy sa zrodilo Vaše kňazské povolanie?  

Povolanie sa rodilo v zložitosti obdobia, ktoré som prežíval už ako mladý 15 ročný mladík. Dostal 
som sa do kontaktu so saleziánmi, ktorí v tomto období mali v mojom živote zásadný vplyv. Pod 
duchovným doprevádzaním týchto kňazov, ktorých mi poslal dobrotivý Boh, rástlo a dozrievalo 
povolanie. Nebolo to rozhodovanie priame, ani jednoduché. Miešalo sa v tom veľa nadšenia, veľa 
bázne zo skutočností, ktoré ma presahovali, ale taktiež aj veľa strachu, neistoty a nehodnosti. Po 6 
rokoch vytrvalého hľadania som našiel odvahu urobiť prvý výrazný krok smerom k Ježišovi, nastúpil 
som do seminára, kde však hľadanie a utvrdzovanie sa na ceste za Ním pokračovalo ďalej, až ku 
kňazskej vysviacke v roku 2009. 

Kde ste pôsobili po kňazskej vysviacke? 

Po kňazskej vysviacke som pôsobil rok v Terni, dva roky v Strážskom, rok v Giraltovciach, dva roky 
v Košiciach, v Dóme sv. Alžbety, tri roky v Lipanoch a zatiaľ 2 mesiace vo Vranove. 

Aké máte dojmy a skúsenosti z predchádzajúcich farností? 

Jedným slovom – rôzne. Nájdu sa aj silné a inšpirujúce skúsenosti, kedy človek padá na kolená 
v úžase nad Božou dobrotou, ktorá sa zračí v živote ľudí, ku ktorým ma Boh poslal. Ale sa nájdu aj 
skúsenosti bolestivé, v ktorých človek narazí na tvrdosť a pýchu srdca. 

Čo bude vašou prioritou v práci kaplána v našej farnosti? 

Každodennú prioritu nachádzam v živote Ježiša Krista. „Prišiel, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie“ (porov. Jn 10,10) Úlohou kňaza je sprostredkovať Boha. Toto je moja priorita, byť zjavením 
Jeho Lásky a moci, ktorá uzdravuje, dvíha a oživuje, čo je mŕtve a nefungujúce. 

Čo rád robíte vo voľnom čase? Ako odpočívate? 

Rád športujem a čuduj sa svete, aj rád pracujem.  Nefunkčné veci sú pre mňa výzvou, pretože je to 
čas rozobrať a dať znova do poriadku, ale tak, aby to znova slúžilo. Odpočívam podľa toho, čím som 
zaťažovaný. Ak je zaťažená moja myseľ, potom odpočívam pri fyzickej činnosti, ak moje telo, 
odpočívam pri duchovnej činnosti. 

Na záver sa chceme poďakovať nášmu pánovi kaplánovi Patrikovi  za rozhovor a zaželať mu 
do jeho pastoračnej činnosti veľa potrebných milostí. Nech ho ochraňuje naša Nebeská Matka 
Mária a sprevádza ho v každej životnej situácii. 
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Mať niekoho v úcte, ctiť si niekoho, 
nejakú osobu, neznamená  hovoriť o tej 
osobe navonok pred ľuďmi, pred ňou 
samou a vyzdvihovať ju, či hovoriť, ako si 
ju vážime, ale znamená to, vážiť si 
vnútorné hodnoty tejto osoby úprimne a 
srdcom. Ak to tak nie je, tak sme povrchní 
a falošní voči tej osobe, aj k sebe samým. 
Je nesmierne dôležité ctiť si Boha nielen 
navonok, slovami, ale vnútorne, srdcom, 
ktoré v Bohu spočíva. 

 

 Nielen perami, ale aj celým srdcom 

 
„Tento ľud má uctieva perami, ale ich 

srdce je ďaleko odo mňa“ (Mk 7,6). Sú to 
slová proroka Izaiáša. Otázka  znie: “Prečo 
ich použil?“ V dnešnom evanjeliu je 
opísaný rozhovor medzi Kristom a 
farizejmi, v ktorom na jednej strane farizeji 
vyčítali Kristovi, že jeho učeníci 
nedodržiavajú obyčaje otcov a na druhej 
strane zase Kristus vyčítal farizejom to, že 
oni dodržiavajú iba obyčaje otcov, pričom 
Božie prikázania opúšťajú. Tým ale Kristus 
nechcel povedať, že zachovávanie 
obyčajov otcov je zlé a nepotrebné, ale, že 
ľudské zvyky a tradície, nespočetne 
prevyšujú Boží príkaz. Ten je dôležitejší, 
pretože on je hlavný, v ňom je vyjadrená 
Božia vôľa, ktorú ma človek plniť. Jeho 
zachovávanie je Bohu milé a človeku 
osožné. Ale keď ho človek neplní a drží sa 
iba toho, čo jemu vyhovuje, pričom hovorí 
'Bože milujem ťa', dokonca ešte aj kritizuje 

iných, ako zle robia, niet potom divu, že 

Ježiš použil voči farizejom také slová 
proroka Izaiáša, aké použil.  

Akí v skutočnosti sme? Ako sa 
správame voči Bohu a ľuďom? Aký vzťah 
máme k Bohu a jeho prikázaniam? Plníme 
Božiu vôľu v živote? Sme voči Bohu v živote 
úprimní alebo falošní... navonok konáme 
inak, ako vo svojom vnútri. 

Skúsenosť jedného kňaza hovorí o 
svedectve, že  žiadna ľudská osoba si vás 
nectí a neváži viac, ako náš Boh. Pretože 
Boh je naším Otcom, od ktorého máme 
život. On je ten, ktorý nás bez podmienok 
miluje, rešpektuje naše slobodné 
rozhodnutia, odpúšťa nám a prijíma nás, 
zmilúva sa nad nami, Preto opätujme túto 
Jeho lásku k nám! Dokážme Bohu, že sme 
jeho milujúce deti, ktoré si Ho plnením Jeho 
vôle nesmierne vážia nielen perami, ale aj 
celým srdcom presne tak, ako nám dáva za 
príklad život Anky Kolesárovej. 

            Mária Štefanková 
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DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 



Oznamy Liturgický program na 22. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

3. 9. 

SV. GREGORA VEĽKÉHO,  

PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

1 Kor 2, 1-5; Ž 119; Lk 4, 16-30 

6.30 + Mária 

18.30 + Veronika, Pavol 

Ut 

4. 9. 

FÉRIA 

1 Kor 2, 10b-16; Ž 145; Lk 4, 31-37 

6.30 
ZBP, DDsv. a poďakovanie 
Peter - oslavuje 25. narodeniny 

18.30 
Poďakovanie za dožitých 30 
rokov života a ZBP Peter 

St 

5. 9. 

FÉRIA – VENI SANCTE 

1 Kor 3, 1-9; Ž 33; Lk 4, 38-44 

6.30 Poďak. za 70 rokov života Mária 

18.30 
+ z rodiny Hanudelovej 
a Bencovej 

Št 

6. 9. 

FÉRIA 

1 Kor 3, 18-23; Ž 24; Lk 5, 1-11 

6.30 + Mária – nedožitých 60 rokov 

18.30 ZBP Peter a milosť obrátenia   

Pi 

7. 9. 

SV. TROCH KOŠICKÝCH 

MUČENÍKOV – MARKA KRIŽINA, 

MELICHARA GRODZIECKEHO 

A ŠTEFANA PONGRÁCZA, 

KŇAZOV A MUČENÍKOV 

1 Kor 4, 1-5; Ž 37; Lk 5, 33-39 

6.30 ZBP Peter s rodinou 

18.30 + Mária, 1. výročie smrti 

So 

8. 9. 

NARODENIE PANNY MÁRIE 

sviatok 

Mich 5, 1-4a; Ž 13; Mt 1, 1-16. 18-23 

7.00 + Jozef 

18.30 + František Dely 

Ne 

9. 9. 

DVADSIATA  TRETIA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Iz 35, 4-7b; Ž 146;  
Jak 2, 1-5; Mk 7, 31-37 

8.00 
ZBP a DDSv. Peter, Miriam, 
Lara 

9.30 + Mária 

----  Vranovský odpust v Bazilike 

18.30 + Helena Hájniková 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 Veni Sancte   18.00 8.00 8.00 

Rod. oblasť      17.00  

Lektori na budúcu nedeľu, 9. 9. 2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo  
Sinčáková 

Uriga  
Harakaľová 

Sztraka 
Sztraková 

------ 
Klapák 

Klapáková 

 
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli 
prosíme rodiny Dargajovú, Mitrovú, Katicovú a 
Horosovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
 

2. Na kostolné potreby z pohrebu Heleny 
Hájnikovej obetovali 50 €. Pán Boh zaplať.   
 

3. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok 
v mesiaci. Spovedať budeme takto: farský 
kostol: pondelok až piatok ráno od 6.00 do 6.30 
a večer od 17:45 do 18.30. Filiálka Dlhé: utorok 
od 17.30 do 18.00 a piatok od 17.00 do 18.00. 
 

4. Začína školský rok. Začneme ho sv. omšami 
s prosbou k Duchu Svätému. V pondelok ráno 
o 8.30 vo farskom kostole pre Cirkevnú školu, 
v utorok na filiálke Dlhé a v stredu vo farskom 
kostole večer pri sv. omši pre školopovinných 
a mládež. Zároveň prosíme žiakov a študentov, 
aby sa prišli vyspovedať na zač. škol. roka.  
 

5. V sobotu začnú ranné sv. omše spoločnou 
modlitbou Fatimského ruženca vo farskom aj 
vo filiálnom kostole.    
 

6. Na budúcu nedeľu ranná svätá omša vo 
farskom kostole o 11.00 hod. nebude kvôli 
Vranovskému odpustu. Sv. omše na filiálkach: 
sobotu na Rodinnej oblasti o 17.00 a v nedeľu 
Vranovské Dlhé o 8.00 hod.  
 

7. V nedeľu po rannej sv. omši pôjdeme, ako 
každý rok, pešou púťou do Baziliky. Odchod 
od kostola bude o 9.15 hod. Pozývame vás. 
Zároveň si všimnite na výveske plagát 
s programom odpustu v Bazilike. Slávnostnú 
sv. omšu v nedeľu o 10.30 hod. bude 
celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup. 
  

8. Na výveske si všimnite program odpustovej 
slávnosti v Šaštine: 14.-16. septembra 2018. 
 

9. Aj tento rok pokračujú v našej farnosti detské 
stretká. Každý pondelok od 15.30 hod. do 
17.00 hod. Začíname v pondelok 17. septembra 
2018. Všetci ste vítaní. 

 
Svätý Gregor Veľký,  

pápež a učiteľ Cirkvi 
 

Pôvod mena z gréčtiny: gregorios – bdelý, 

ostražitý. Narodil sa v rodine rímskych patríciov 

r.540. Jeho rodičia sv. Jordán a sv. Silvia dosiahli 

slávu oltára. Zanechal kariéru prefekta a vo 

vlastnom dome založil kláštor pre dvanásť 

spoločníkov ako aj šesť iných benediktínskych 

kláštorov vo svojich majetkoch na Sicílii. Pápež 

Pelágius II. ho vysvätil na diakona a ako svojho 

zástupcu ho vyslal do Carihradu /578 – 586/.  

Tu preukázal veľké diplomatické umenie. Keď 

sa vrátil do Ríma, ďalej viedol rehoľný život. Na 

Petrov stolec bol zvolený 3.septembra 590. Jeho 

pontifikát trval 15 rokov. Bolo to búrlivé obdobie 

sťahovania národov. Gregor I. získal pre Cirkev 

Vizigótov v Španielsku, ariánskych Longobardov, 

Galov ako aj britských Anglosasov. Dejiny ho 

nazvali apoštolom barbarských národov, on sa 

nazval sluha sluhov Božích.  

Keď sa r. 590 objavil v Ríme mor, Gregor 

usporiadal kajúcu procesiu na odvrátenie 

nešťastia. Počas nej videl na mauzóleom Hadriána 

archanjela Michala, ako schoval svoj vytasený, 

zakrvavený meč. Túto víziu chápali ako koniec 

nešťastia. Dodnes nad týmto mauzóleom Hadriána 

dominuje socha archanjela s mečom. Pápež 

Gregor obnovil cirkevný život, zreformoval a 

zjednotil liturgiu a cirkevný spev gregorián. Od 

jeho pontifikátu pochádza zvyk sláviť 30 svätých 

omší za zomrelých, tzv. gregoriánske sväté omše. 

Zanechal po sebe bohaté literárne dedičstvo.  

Patrí k štyrom cirkevným otcom západnej cirkvi. 

V ikonografii je zobrazený ako muž v staršom 

veku, v pápežskom oblečení, v tiare, niekedy 

počas písania diela, nad knihou alebo nad jeho 

hlavou sa vznáša Duch Svätý v podobe holubice.                                       

 Lucia Horná 

 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Karol BATÍK   a  
Eva GAJDOŠOVÁ     

ohlasujú sa druhýkrát 

Arpád SZABÓ   a  
Dominika ŠVEC-BILLÁ     

ohlasujú sa druhýkrát 

Martin HUDÁK   a  
Daniela MOLNÁROVÁ     

ohlasujú sa druhýkrát 

Michal BARNA   a  
Andrea ČAKYOVÁ     

ohlasujú sa prvýkrát 

Tomáš ŠIMČÁK   a  
Veronika TKÁČOVÁ     

ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 


