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Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
3. september 2017

Vzácny organ v prešovskej
konkatedrále pomôže zachrániť
koncert i zbierky

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

Prešov 28. augusta (TK KBS) Tristoročný
organ v prešovskej Konkatedrále sv.
Mikuláša potrebuje opravu. Občianske
združenie Prešovská gotika preto
pripravuje sériu koncertov, vďaka ktorým
sa starobylý organ dočká rekonštrukcie.
Zámerom je založiť tradíciu, no
predovšetkým zachrániť vzácny nástroj,
ktorý patrí ku koloritu Prešova, i jeho
dominanty, už viac ako tri storočia.
Prešovský organ je považovaný za jeden
z najvzácnejších na Slovensku. Podujatia,
ktoré sa pripravujú v nasledujúcich
týždňoch, majú nielen spropagovať
tento jedinečný dobový nástroj, no
predovšetkým pomôcť vyzbierať finančné
prostriedky na jeho generálnu opravu.
„Organ v Konkatedrále sv. Mikuláša
je v havarijnom stave. Náklady na
rekonštrukciu sa odhadujú na zhruba
250 tisíc eur, čo je skutočne veľká čiastka,
ktorú nevieme zvládnuť bez darcov
a finančnej pomoci. Organ je nielen
súčasťou Konkatedrály sv. Mikuláša, ale
predovšetkým súčasťou histórie mesta
a generácií ľudí, ktorí si ctia minulosť
svojich predkov a hodnoty, ktoré nám
tu zanechali, a ktoré sme povinní
zachovávať aj pre budúcnosť,“ povedal
o iniciatíve Občianskeho združenia
Prešovská gotika dekan farnosti Jozef
Dronzek. Ako uviedol, združenie sa bude
uchádzať o peniaze z rôznych finančných
mechanizmov a projektov. Súčasťou
iniciatív však budú aj koncerty, ktoré

ročník: XXVI.

22. nedeľa v Cezročnom období
by mohli myšlienku záchrany organa
rozšíriť a hlavne zmobilizovať dobrých
ľudí. „Chceme zdôrazniť výnimočnosť
organa nielen pre samotný kostol, ale aj
pre krajské mesto a pre ľudí, ktorí tu žijú.
Je to pamiatka, ktorú treba jednoducho
zachrániť,“ povedal dekan farnosti.

Päťdielny renesančno – ranobarokový
organ pochádza z konca 17. storočia a
je umiestnený v západnej časti kostola.
Pozostáva zo 43 registrov umiestnených
v troch skriniach. Má 3 480 píšťal a 20
zvonov. Trojmanuálový hrací stôl ovláda
ventily pomocou pneumatickej traktúry.
Vzhľadom na veľkosť nástroja bude
oprava organa veľmi náročná nielen po
ekonomickej, ale i technickej stránke, ktorá
si vyžaduje odborný zásah organárov.
„Chystáme adopciu organových píšťal na
diaľku. Donori si budú môcť adoptovať
konkrétnu píšťalu a ich mená, mená
rodín či podnikateľských subjektov budú
zvečnené na darcovskej listine, “ doplnil
dekan farnosti J. Dronzek.
Myšlienka záchrany organa bude počas
nasledujúcich mesiacov leitmotívom
niekoľkých
koncertov
odohraných
priamo v Konkatedrále sv. Mikuláša, ale
aj na iných miestach. Oficiálne spustenie
zbierky a adopcie organových píšťal
pripravujú organizátori na 4. septembra v
rámci veľkého recitálu v historickej budove
Divadla Jonáša Záborského v Prešove o
19.00 hod. Záštitu nad podujatím prevzali
predseda Prešovského samosprávneho
kraja Peter Chudík a primátorka mesta
Prešov Andrea Turčanová (Zdroj: Mesto
Prešov).
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
4. 9.

Ut.
5. 9.

Str.
6. 9.

Št.
7. 9.

Pia.
8. 9.

So.
9. 9.

Ne.
10. 9.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok 22. týždňa v
Cezročnom období

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky
Terezy),
(ľubovoľná spomienka)

Výročie posviacky katedrálneho
chrámu sv. Alžbety v Košiciach
(slávnosť)

Sv. košických mučeníkov
(spomienka)

Narodenie Panny Márie
(sviatok)

Panny Márie v sobotu,
(ľubovoľná spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Mária, Matej, František

6:15

+ Michal, Katarína, Ondrej, Katarína, Milan,
Viktor, Emil, Janka, František

7:00

+ Adalbert - pohrebná

12:00

ZBP a dary Ducha Sv. - Matej

18:00

+ Tomáš, Anna, František, Štefánia

5:45

ZBP Juraj, Mária - 35 r. manželstva

6:15

+ Jozef

7:00

+ Anna - 1. výročie

12:00

+ Ján, Žofia, Alžbeta, Ján, Peter

18:00

Faustínum - združený úmysel

5:45

+ Mária

6:15

ZBP pre Janku

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

+ Július

18:00

+ Mária

5:45

za duše v očistci

6:15

ZBP Agnesy a jej detí s rodinami

7:00

+ Terézia - pohrebná

12:00

+ Vojtech

18:00

za uzdravenie rod. koreňov bohuznámej rodiny

5:45

ZBP Helena

6:15

ZBP Anna - 93 r. života

7:00

+ Oskar - pohrebná

12:00

+ Mária - nedožitých 91 rokov

18:00

ZBP Martina, Martin, Martin

5:45

+ Mária

6:15

ZBP Hana s rod.

18:00
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Za požehnanie mladomanželov Marka a Kataríny

23. nedeľa v období "cez rok" A
5.45 (ZBP Ján), 6.30 (+ Vilma Gumanová), 7.45,
10.00 (+ Jozef), 11.30 (+ Marián, Anton),
15.00 (+ Jana a Katarína), 18.00 (ZBP Margita); Kalvária 16.30, Cemjata 10.15

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: Mgr. Viktor Baltes, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: HM Print s. r. o.
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Milodary: Na kostol v obci
Brežany:
konkatedrála
1562,69 €; Kalvária - 51,40 €.
2. Knižnica bude otvorená od
13.9.2017 (streda). V prípade
záujmu vrátiť knihy alebo si
vypožičať nové počas týchto
mesiacov je možná dohoda
s p. Krivdovou na t. č. 0907 305
709.
3. Všetkým, ktorí ste vyjadrili
svoj názor na zmenu časov sv.
omší, úprimne ďakujeme. Týmto
celú debatu o danej otázke
ukončujeme.
4. Z dôvodu čerpania dovoleniek
odkladáme biblické stretká.
Prvé stretko po dovolenkovom
období začneme 20.9.2017
o 18:45 hod. na fare.
5. V pondelok 4.9.2017 bude
slávnostné Veni Sanctae - otvorenie
školského
roka
2017/2018
v Konkatedrále sv. Mikuláša o
9:00 hod. Celebruje Mons. Marek
Forgáč, pomocný košický biskup.
6. Pozývame vás na farskú púť
Rím - Assisi - Padova v dňoch
19.11. - 24.11.2017. Prípadní
záujemcovia kontaktujte p.
kaplána Františka Telváka
7. V nedeľu 17.9. nebudú sv. omše
v konkatedrále o 10.00 (9.30)
a 11.30 (11.00) z dôvodu
odpustovej slávnosti na Kalvárii,
týmto vás všetkých srdečne
pozývame na odpustovú sv. omšu
na Kalváriu o 10.00 hod.
8. PROJEKT
"Reštaurátorský
výskum, vypracovanie správy
z reštaurátorského výskumu,
návrh na reštaurovanie dvoch
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barokových výplní okenných
otvorov v objekte Kalvária
Prešov, Kaplnka kalvárska, 4.
zastavenie - Sväté schody" je
v roku 2017 spolufinancovaný
z dotácie z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja v sume
2.400,- €.
9. OZ Prešovská gotika vás srdečne
pozýva na Koncert pre organ do
historickej budovy Divadla Jonáša
Záborského v Prešove v pondelok
4.9.2017 o 19.00 hod. V programe
sa predstaví Sisa Sklovská
a hudobným sprievodom bude
Miriam
Brandísová.
Počet
lístkov je obmedzený na 200
kusov a zakúpiť si ich možno
v pokladnici DJZ. Výťažok
z koncertu sa použije na záchranu
a rekonštrukciu starobylého organa
v Konkatedrále sv. Mikuláša
v Prešove.
10. V dňoch 30.9.-1.10.2017 sa
uskutoční celodiecézna púť do
Obišoviec. Všimnite si program
na nástenke.
11. V stredu 6.9.2017 po sv. omši
o 18.00 hod.Vás pozývame na
prezentáciu spojenú s prednáškou
o Títovi Zemanovi. Kázeň pri
tejto sv. omši nebude, tešíme sa
na bratov saleziánov, ktorí nám
predstavia túto osobnosť, ktorá
bude dňa 1.10.2017 v Bratislave
- Petržalke pri Kostole Svätej
rodiny, blahorečená.

