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Detské sv. omše pre všetky deti, nielen
pre prvoprijímajúce, budú ako vždy
každú nedeľu o 11.30 hod.
Všetky kultúrne podujatia, koncerty
organizované O.Z. Prešovská gotika
ako aj zoznam donorov nájdete na web
stránke: www.presovskagotika.sk
Rekonštrukciu nášho organu je
technicky možné sledovať naživo cez
livestream.com/filmasro/organ

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
14. OKTÓBER 2018
Začali sa práce na organe

tlač, kopírovanie, väzba

2.

Združenie kresťanských seniorov,
klub Staré mesto Prešov, pozýva
svojich členov na októbrové stretnutie
v nedeľu 14.10.2018 do Katolíckeho
kruhu o 15.00 hod.
Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačné modlitbové stretnutie sa
uskutoční v utorok 16.10.2018 o 17.00
hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova
77 v Prešove. Stretnutie povedie kňaz
Rastislav Baka - farár gréckokatolíckej
farnosti Povýšenia sv. Kríža Prešov –
Sekčov.

Miestna skupina SSV v Prešove
oznamuje svojim členom, že výdaj
kalendárov Spolku Svätého Vojtecha,
podielových kníh a DVD vo farnosti sv.
Mikuláša bude po všetkých sv. omšiach
v nedeľu doobeda 14., 21. a 28.10.2018.
Vydávať sa bude v miestnosti na
farskej chodbe. Po tomto termíne sa
informujte v predajni SSV. Kalendáre
SSV, podielové knihy a DVD sa budú
vydávať aj na Sídlisku Sekčov v kostole
Krista Kráľa (informácie v sakristii
kostola). Kto by chcel urobiť nejaké
zmeny, alebo stať sa členom MS SSV,
môže tak urobiť na výdajných miestach,
alebo priamo v predajni SSV v Prešove.
Zároveň si môžete zakúpiť knihy o
Anke Kolesárovej.

2018

lacné tonery a cartridge

1.
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Vo štvrtok 18. októbra 2018 odporúčame
zapojiť deti do celosvetovej iniciatívy
Milión detí sa modlí ruženec za jednotu
a pokoj vo svete. Na webovej stránke
www.acn-slovensko.org je k tomu
vytvorená podstránka.

predaj a servis tlačiarní

ďakuje redakcia Infolistu. Určte budeme v takýchto
rozhovoroch pokračovať.)

Ruženec a deti

Infolist

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

6. Koľko ste už nazbierali? Dovoľte, aby som
popravil otázku: Koľko sme nazbierali. Veď
organ nie je môj, je náš, ja nezbieram na opravu
svojho organa, ale nášho a treba povedať, že
patrí k najväčším na Slovensku. To, že to
musí farár menežovať, je jedna vec, ale robím
to pre spoločné dobro, pre nás všetkých. Ten
organ si na plecia nezoberiem a nepostavím
si ho do záhrady, či do bytu. Bolo by dobré,
aby sme si to už konečne všetci uvedomili, je
to naše farské, je to celoprešovské, je to nás
všetkých. Je veľmi smutné, že je v nás stále
takéto povedomie, že Cirkev, farnosť, to je
kňaz a nie tak ako to je, že sme my všetci.
To, koľko sa nazbieralo je zverejnené na
stránke www.presovskagotika.sk. Možno by
bolo dobre sa už začať pýtať ináč, ako sme
doteraz zvyknutí, keď hovoríme a pýtame sa:
Čo pre nás Cirkev, kaplán, kňaz, urobí? Treba
zmeniť rétoriku, čo ja laik môžem urobiť pre
farnosť, pre Cirkev, lebo aj ja do nej patrím.
7. Ďakujem za opravu otázky a teda sa chcem
pýtať ďalej, zvládnete opravu? Opravujem,
zvládneme ju? S Božom pomocou, s Jeho
požehnaním a s naším úsilím a zápalom
určite áno. Boh nám dal rozum a schopnosti,
aby sme ich využívali a nie zakopávali.
Ak to budeme robiť, tak to dokážeme. Len
nech to neostane len na mojich, či na dvoch
troch pleciach, nech je to spoločný záujem
a spoločná práca na tejto oprave. (Za rozhovor

Milí moji bratia a sestry, už ste si určite
všimli svätomikulášsky organ je odstavený.
Začali práce na jeho prestavbe a zároveň
reštaurovaní. O celej akcií sme sa porozprávali
s našim dekanom. 1. Bolo ozaj nevyhnutné,
aby sa organ opravoval? Bežný človek to
nevnímal, a tak si aj mnohí hovoria, či to je
potrebné. Áno, je to nevyhnutná vec. Stačí
sa opýtať organistov, ktorí na ňom hrajú.
Naša sestra Maristella to povedala jasne
na celé Slovensko vo večerných správach.
Nemám dôvod jej, ale aj iným odborníkom,
neveriť. Za posledné roky sme venovali
veľa síl a energie na to, aby ako - tak hral.
Odchádzali mechy, registre, kompresor,
jednoducho všetko... Z pohľadu ekonomiky
sa zdá, že sú to veľké peniaze, ktoré sa do
opravy vložia, ale v horizonte posledných
sto rokov sa v tejto farnosti vložilo do opráv
oveľa viac. Ideme síce do veľkej investície,
ale v nasledujúcich rokoch sa tieto peniaze
vrátia. 2. Nestačilo kúpiť nejaký digitálny
organ a ten starý odstrániť? Veď ten by sa
kúpil za oveľa menej peňazí. Aj takéto názory
prevládajú medzi ľuďmi. Nechcem sa nikoho
dotknúť, ale kto takto hovorí, alebo rozmýšľa,
nerozumie základným princípom, o ktoré
tu ide a síce: Je to NKU- národná kultúrna
pamiatka - je nemožné ju vyhodiť, bol by
to trestný čin, ba dokonca podľa zákonov
máme povinnosť ju chrániť. Potom organ je
kráľovský nástroj, v našej konkatedrále má
svoje dôležité miesto, ktoré nijaká „umelina“
nemôže nahradiť. Teda nie, v žiadnom
prípade to nemôžeme vyhodiť a na jeho
miesto dať niečo nové. Je to tak zadefinované
a ja tieto princípy nemôžem zmeniť.
O doslovnom barbarstve, keby sa to vyhodilo,
nechcem ani hovoriť. Mne by krvácalo srdce
a určite aj mnohým Prešovčanom. Ja osobne

ročník: XXVIII.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
by som nemohol v noci spať, keby už tento
organ našom kostole nebol. 3. Prečo sa robí až
taká veľká oprava, kto to tak zadefinoval? Vy,
pán dekan? Myslím, že za tie roky sa mnohí
mohli presvedčiť, že to nie je môj štýl hrať sa
na najmúdrejšieho. Rád si dám poradiť v tejto
oblasti od profesionálov a odborníkov. Presne
pre také veci, ako sa uvádzajú v tejto otázke (čo
som aj predpokladal) sme si dali poradiť od
komisie, ktorá pozostávala z troch profesorov,
organistov a organológov, ako aj z tých, ktorí
organy stavajú a tiež zo zástupcu Krajského
pamiatkového úradu. Táto komisia navrhla
celkovú rekonštrukciu ako aj to, do akej podoby
sa má organ prestavať. Som im veľmi vďačný
za túto pomoc. Teda nie dekan, nie kurátori,
nie kostolníci, nie naši organisti, ale nezávislí
odborníci sa zhodli na tom, čo s organom. Bol
by som veľmi rád, keby sa zbytočne nešírili
nejaké fámy a konšpiračné teórie. Takýto
oficiálny postup o tom, ako to prebiehalo,
bude uložený v archíve farnosti, aby nikto
v budúcnosti nespochybňoval tento postup.
4. Ako dlho bude trvať oprava? Na čom sa
bude hrať? Ešte sa to nedá presne zadefinovať,
veľmi vážne slovo sa povie po reštaurátorskom
prieskume a presnom zadefinovaní prác.
Odhad máme dva až dva a pol roka. Na malom
chóre máme malý organ, preto máme aj to
šťastie, že zvuk kráľovského nástroja, aj keď v
nie takom silnom a vznešenom prejave, na ten
čas nezmizne. Ten sa bude používať, dávame
ho do užívateľného stavu. 5. To znamená, že
veľký chór bude uzatvorený? Na nevyhnutný
čas, a to hlavne kvôli bezpečnosti pri prácach,
určite. Keď sa bude rozoberať, tak sa to bude
musieť na krátky čas niekde aj položiť. Teda
bude to tam založené časťami organa. Podľa
vyjadrenia organára, len píšťal bude plný
kamión. Tak to sú objektívne príčiny, pre ktoré
bude musieť byť chór uzavretý.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Po.
15. 10.

Ut.
16. 10.

Str.
17. 10.

Št.
18. 10.

Pia.
19. 10.

So.
20. 10.

Ne.
21. 10.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Svätej Terézie od Ježiša, panny a
učiteľky Cirkvi
(spomienka)

Svätej Margity Márie Alacoque,
panny
(ľubovoľná spomienka)

Svätého Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
(spomienka)

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

ZBP Juraj

6:15

ZBP Mária s rodinou

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

+ Ján, Ľubomír, Pavol

18:00

+ Ján, Aurélia, Terézia

5:45

+ Štefan, Štefan, Mária, Jozef

6:15

+ Stanislav

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

ZBP Viera

18:00

+ Emil

5:45

+ Štefan, Helena, Václav, Ivan, Mária

6:15

+ Žofia, Bartolomej, Anton

7:00

+ Katarína - pohrebná

12:00

+ Ladislav

18:00

+ Mária

5:45

+ Michal, Antónia, Ján

Svätého Lukáša, evanjelistu

6:15

+ Ladislav, Mária, Štefan

(sviatok)

7:00

+ Helena (1. výr.), Belo (16. výr.)

Koncert po večernej sv. omši

Svätého Pavla z Kríža, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

12:00

+ Anton

18:00

+ Rudolf, František

5:45

+ Ján, Anna, Otília, Jozef, František,
Vladimír, Laco, STano

6:15

+ Mikuláš, Zuzana

7:00

+ Margita (1. výr.), Rudolf

12:00

+ Štefan, Anna, Jožko

18:00

+ František, Regina, Anton, Terézia, Jozef,
Mária

5:45

+ Alžbeta, Zdeněk

6:15

+ Ján, Helena, Henrich, Jozef

18:00

Infolist

Infolist

+ Imrich, Helena, Miroslava (ž)

29. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" B
5.45 (ZBP Beáta s rodinou), 6.30 (+ Gizela, Jozef, Marta), 7.45, 10.00 (+ Ján - 1. výročie),
11.30 (+ František), 15.00 (+ Jozef, Anna, Albert), 18.00 (+ Anna); Cemjata 10.15;
Kalvária 16.30 (+ Eva)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, 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

1.
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

Milodary:
Na
konkatedrálu:
bohuznáma osoba 10 €; na organ:
ružencové bratstvo 200 €, bohuznáma
50 €, bohuznáma 100 €, bohuznáma
30 €, bohuznáma 100 €, bohuznáma
100 €, bohuznámy 10 €. Na TV Lux:
ružencové bratstvo 35 €. Na Rádio
Lumen: ružencové bratstvo 35 €.

2.

Na budúcu misijnú nedeľu budeme
mať pri sv. omšiach zbierku na
katolícke misie. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.

3.

V mesiaci október sa modlíme
ružencové pobožnosti pred večernou
sv. omšou so začiatkom 17.15 hod.
Všimnite si rozpis na výveskách.

4.

Ružencové bratstvo vás pozýva v
utorok 16.10.2018 do Vyšnej Šebastovej
do Ružencovej záhrady na slávnosť
Ružencovej Panny Márie. Odchod
autobusu z parkoviska na ul. Baštovej
o 14.20 hod. Program: 15.00 - Korunka
Božieho milosrdenstva, 15.20 - modlitba
sv. ruženca, 16.00 - sv. omša: celebruje
Fr. Alandely OP, promótor sv. ruženca.

5.

Pozývame vás na prvé slávnostné
spievané vešpery za účasti o. kanonikov
do konkatedrály v nedeľu 21.10.2018 o
16.00 hod.

6.

Blíži sa oktáva Dušičiek. Na cintoríne
budeme sláviť sv. omše o 16.00
hod. (predtým Korunka k Božiemu
milosrdenstvu a ruženec), ako je to
zvykom (1.11. - 8.11.2018). Môžete
prísť a nahlásiť úmysly za svojich
zosnulých, tak vo farskej kancelárii ako
aj v sakristii konkatedrály.

7.

Milí veriaci, chceme vás informovať, že
do konca roka sú takmer všetky úmysly
obsadené. Dokonca sa už úmysly
zapisujú na nový rok. Ak by niekto
potreboval súrne sv. omšu, môžete
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kontaktovať osobne niektorého z kňazov
8.

V stredu 17.10.2018 budú kňazské
rekolekcie dekanátu Prešov - mesto
so začiatkom sv. omše o 9.00 hod. v
konkatedrále. Farská kancelária bude
preto dopoludnia zatvorená.

9.

OZ Prešovská gotika, ktoré vzniklo
farnosti sv. Mikuláša v Prešove,
pripravilo II. ročník organového
festivalu Svätomikulášsky organ.
Tretí koncert sa uskutoční vo štvrtok
18. októbra 2018 o 19.00 hod. v
Konkatedrále sv. Mikuláša (veľký
kostol). Výťažok bude použitý na
opravu organa v Konkatedrále sv.
Mikuláša v Prešove.

10. V
sakrestii
konkatedrály
vám
ponúkame kalendáre od Sestier
Božieho milosrdenstva na rok 2019 v
cene 3 €/kus.
11. Začali sa prípravy na prijatie sv. oltárnej
a birmovania. Prosíme, aby ste k tejto
príprave pristupovali zodpovedne.
Delegovaný od p. dekana je kaplán:
František Telvák. Má plné kompetencie
na túto prípravu, prosíme, aby ste to
rešpektovali.
12. SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms
na telefónne číslo (tvar sms správy je:
DMS ORGAN na číslo 877). Oslovte
všetkých priateľov a známych, aj
osobne, aj cez sociálne siete, aby cez
sms zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
poslať sms v uvedenom tvare bude trvať
rok.
13. Srdečne
pozývame
predovšetkým
manželov na kurz symptotermálnej
metódy prirodzeného plánovania
rodičovstva. Termín: 23.10.2018 o
18.00 hod. Miesto: Centrum Mary Ward
(Ústav Sancta Maria).

