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Infolist

Prvá
aukcia
výtvarného
umenia
a starožitností na finančnú podporu
Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
Klub priateľov prešovskej konkatedrály
v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove
pripravuje I. aukciu výtvarného umenia
a starožitností koncom apríla 2014, ktorej celý
výťažok pôjde na opravu Konkatedrály sv.
Mikuláša v Prešove. Dražiť sa budú diela od
súkromných osôb. V prípade, že máte výtvarné
dielo alebo starožitnosť, ktorú plánujete predať,
máte jedinečnú príležitosť. Poskytnutím svojich
diel do aukcie pomôžete dobrému úmyslu
a navyše nemusíte sa obávať manipulovania
a špekulácií, ktoré používajú niektoré aukčné
spoločnosti na východnom Slovensku. Navyše,
skutočná cena, ktorú majitelia za svoje diela
dostanú, bude podstatne vyššia, pretože oproti
aukčným spoločnostiam, ktoré si ponechávajú
z vydraženého diela min. 35%, bude naša
provízia viac ako o tretinu nižšia. Naším cieľom
je v prvom rade spokojnosť majiteľov diel. Na
odborné posúdenie diela budú dbať znalci zo
Šarišskej galérie v Prešove, ktorí navyše určia
jeho skutočnú hodnotu. Diela do aukcie začneme
prijímať už tento týždeň, a to na základe Zmluvy
o sprostredkovaní predaja, ktorej predmetom
je predovšetkým dohoda o vyvolávajúcej

cene. Majiteľov diel tiež budeme upozorňovať,
že príjem z predaja výtvarného diela
a starožitnosti nepodlieha daňovej povinnosti.
V prípade nevydraženia diela, nebudú majiteľom
účtované žiadne poplatky. Uzávierka prijímania
diel do aukcie bude dva týždne pred termínom
aukcie, aby sme stihli pripraviť katalóg a dať ho
do tlače. Informácie o tom, na koho sa ľudia môžu
obrátiť v prípade ponuky svojich diel: Jozef Mihaľ,
tel. 0911. 487 341, konkatedralapo@gmail.com

Apoštolská Penitenciária na základe
zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka
udelila pre Rok Sedembolestnej Panny
Márie na Slovensku dar úplných odpustkov
pri splnení zvyčajných podmienok: sviatostná
spoveď, sväté prijímanie a modlitba na
úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí
sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz
denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru
privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú
v očistci. V súlade s uvedeným dekrétom
Apoštolskej Penitenciárie pre našu Košickú
arcidiecézu Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup - metropolita, určuje kostoly,
v ktorých počas Roka Sedembolestnej Panny
Márie možno získať odpustky: Košice katedrála, Prešov - konkatedrála, Bardejov
- bazilika, Vranov nad Topľou - bazilika,
Gaboltov - diecézna svätyňa, Obišovce
- diecézna svätyňa, Stropkov - diecézna
svätyňa, Košice - kalvária, Prešov - kalvária,

Bardejov - kalvária, Humenné - kalvária,
Veľký Šariš - diecézna svätyňa, Malá Vieska
- pútnické miesto, Svätá Mária - pútnické
miesto. V určených kostoloch je možné získať
úplné odpustky od časných trestov pri ich
pútnickej návšteve v nasledujúce sviatočné
dni Panny Márie:
• Lurdská Panna Mária - 11.2.2014,
• Fatimská Panna Mária - 13.5.2014,
• Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 28.6.2014,
• Návšteva Panny Márie - 2.7.2014,
• Karmelská Panna Mária - 16.7.2014,
Nanebovzatie Panny Márie - 15.8.2014,
• Panna Mária Kráľovná - 22.8.2014,
• Narodenie Panny Márie - 8.9.2014,
• Meno Panny Márie - 12.9.2014,
• Ružencová Panna Mária - 7.10.2014,
• Obetovanie Panny Márie - 21.11.2014,
• Nepoškvrnené počatie Panny Márie 8.12.2014.

Pozvánka pre farnosť sv. Mikuláša
v Prešove
Srdečne pozývame do priestorov
Šarišskej galérie, na Hlavnej 51 v Prešove
na stálu expozíciu „Ikony a drevorezby 15.19. storočia“, kde si môžete prezrieť 134 diel
okrem iných aj diela z okruhu Pavla z Levoče,
Donnera a iných. Galéria je otvorená utorok až
piatok v čase od 9:00 – 17:00 hod., v nedeľu
13:00-17:00 hod. Pri preukázaní sa touto
pozvánkou z Infolistu, si môžete uplatniť zľavu
zo vstupného, ktoré činí pre dospelých 1.50 €
(po zľave 0.50 €), študenti a dôchodcovia 0.50 €
(po zľave 0.25 €) pre študentov, nezabudnite
Infolist s pozvánkou zobrať so sebou.
PhDr. Rudolf Dupkala, riaditeľ Šarišskej
galérie

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge
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Svetlo a soľ
Do vedomia ľudí sa stále viac dostáva
zodpovednosť za svet, v ktorom žijú. Ľudia
si uvedomujú, že ak sa o svet nebudú
starať, život sa stane neznesiteľným.
Pán Ježiš hovorí učeníkom: „Vy ste soľ
zeme. Vy ste svetlo sveta“! To znamená, že
majú zodpovednosť za svet.
Tieto slová zo známej Ježišovej
Horskej reči sú adresované všetkým
učeníkom Ježiša. Teda nielen kňazom
a rehoľníkom, ale všetkým, ktorí sa
prostredníctvom krstu stali učeníkmi
Ježiša. Všetci majú evanjelizovať svet,
v ktorom žijú a podporovať misijnú činnosť
Cirkvi. Ježiš potvrdzuje, že byť učeníkom
je totožné s evanjelizovaním. Kto by
nechcel posväcovať svet evanjeliom, nebol
by pravým Ježišovým učeníkom.
Soľ chráni pred skazou. Tento obraz
je zrozumiteľný pre naše poslanie. Ako
kresťania máme chrániť svet pred skazou.
Máme byť soľou sveta. Ak by sme nechránili
svet pred morálnou skazou, tak sa podľa
slov Pána Ježiša podobáme na zvetralú soľ,
ktorá už stratila zmysel svojej existencie.
Na Východe to robili tak, že takúto soľ
vysypali na ulicu a šliapali po nej. Takéto
vysvetlenie hovorí o zbytočnosti kresťana,
ktorý nechráni svet pred skazou. Obraz
soli hovorí aj o tom, že kresťan, ktorý by
chcel posväcovať len seba, ale nechcel
posväcovať druhých, bol by egoista
a osobné posväcovanie by nemalo veľký
význam. A napokon obraz soli hovorí aj
o tom, že by sme sa mali chrániť ťažkých
hriechov, ktoré by znehodnocovali naše

ročník: XXIV.

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A
poslanie. Nakazený kresťan ťažko pomôže
rovnako nakazeným.
Svetlo osvecuje. Pri svetle môže človek
vidieť, môže sa správne zorientovať a nájsť
cestu. Svetlom je Ježišovo evanjelium,
v ktorom máme žiť a ohlasovať svetu. Pred
kresťanom stojí Ježišova požiadavka, aby
poznal evanjelium a podľa neho žil. Aj keď
nežijeme v atmosfére nejakého nadšenia
pre náboženské vzdelávanie, mali by sme
túto nechuť premôcť. Tým, že sa pravidelne
teologicky
vzdelávame,
napĺňame
svoj rozum a srdce Ježišovým svetlom,
ktorý rozširuje náš rozumový a citový
obzor. Nesmieme ostať náboženskými
analfabetmi, ktorí nič nevedia a ničomu
nerozumejú. Vzdelaný kresťan vie potom
diskutovať s druhými a odpovedať na ich
otázky. Veď či sa vám často nestáva, že
sa ľudia pýtajú na náboženské problémy,
alebo sa z náboženských vecí vysmievajú,
alebo nimi pohŕdajú, a či nám tak
nevytvárajú priestor, aby sme sa mohli
predstaviť ako kresťania, ktorí „svietia“
svojou vzdelanosťou?
Všeličo treba vo svete zachraňovať,
reformovať a naprávať. Bez Krista to však
pôjde ťažko a nebude to mať napokon
úspech. Keď sa povie, že to pôjde ťažko
bez Krista, tak sa tým myslí, že to pôjde
ťažko bez kresťanov, ktorí nebudú soľou
a svetlom. (www.homilie.sk)
Úmysel ružencového desiatku na
mesiac február 2014:
Za všetkých ľudí ohrozených neistou
budúcnosťou, trápených pesimizmom, neistotou,
bezvýchodiskovou situáciou, pochybnosťami.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef, Zuzana

Po
10.2.

Sv. Školastiky,
panny

spomienka

6:15 ZBP členov rod. Tomkovej
7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Štefan - 1. výr.
18:00 ZBP František - 80 r.
5:45 † Anna, František, Alexander

Ut
11.2.

Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej
ľubovoľná spomienka

6:15 za obrátenie Milana
7:00 † Jozefína - pohrebná
12:00 Pro populo
18:00 † Margita, Jozef
5:45

St
12.2.

poďakovanie za dar sviatosti
manželstva

6:15 ZBP Mária - 50 r.

Féria

7:00
12:00 ZBP Andrej, Anna, Štefan
18:00 ZBP Alžbeta - 30 r.
5:45 za obrátenie hriešnikov

Št
13.2.

6:15 † z rod. Tomkovej a Valiaškovej

Féria

7:00
12:00 † Ladislav
18:00 † Ján
5:45 za kňazov

Pi
14.2.

6:15 † Ján, Cecília

Féria

7:00 † Michal - 1. výr.
12:00 † Jozef
18:00 † Mária

So
15.2.

Ne
16.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

5:45 za najopustenejšie duše v očistci
6:15 ZBP Mária Vúzová
18:00 † Peter

ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15

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: Michal Vrábel.
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

Infolist
1.
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznámy Vladimír s rod. 100 €,
bohuznáma Jolana 50 €, bohuznáma
100 €, bohuznáma 10 €.
Zbierka na dostavbu UPC a ACM:
konkatedrála 1 450 €, jezuiti 515 €,
Cemjata 25 €, saleziáni 135 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
V utorok 11.2.2014 pri sv. omši o 18:00
hod. bude slávený združený úmysel
- faustínum. Svoje úmysly za zdravie
a Božie požehnanie pre seba alebo svojich blízkych vhadzujte do schránky
pod obrazom Božieho milosrdenstva,
najneskôr do poludnia 11.2.2014.
Dňa 28.1.2014 prebehlo zasadanie farskej a ekonomickej rady farnosti sv.
Mikuláša v Prešove s programom:
Informácia o investíciách a stave financií pre rok 2014; Pivnica, schodište;
Pozemky na cintoríne; Kaplnka na cintoríne - elektrina; Zateplenie na škole
sv. Moniky; Odkúpenie pozemku cca
200 m2; Projekt, ministerstvo - kalvária,
Nórske fondy, aukcia; Aktivity v Roku
Sedembolestnej Panny Márie; Pozvanie
do Francúzska pre latinský zbor.
Divadelné predstavenie Quo vadis termín 30.3.2014 o 16:00 hod. je už VYPREDANÉ!
V rámci prežívania Roka Sedembolestnej Panny Márie uvažujeme
nad zorganizovaním farskej púte do
Šaštína niekedy v apríli 2014. Svoj
prípadný záujem nahláste v sakristii
konkatedrály.
V utorok 11.2.2014 o 15:15 hod., na
Deň chorých bude v kaplnke FNsP sv.
omša, ktorú bude celebrovať košický
emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
Vo štvrtok 6.2.2014 vo veku nedožitých
89 rokov života odovzdala svoju dušu
Pánovi pani Mária Babjaková, rod.
Kapuscinská, mamka prešovského
arcibiskupa a metropolitu Jána
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Babjaka SJ. Zádušná svätá liturgia
s panychídou v slovenskom jazyku
bude v sobotu 8.2.2014 o 14:00 hod.
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove.
8. Srdečne pozývame chlapcov, ktorí
v sebe cítia chuť posluhovať pri
oltári (miništrovať), aby sa prihlásili v sakristii konkatedrály po
ktorejkoľvek večernej sv. omši.
9. V piatok 14.2.2014 je celoprešovská
mládežnícka sv. omša v Exercičnom
dome (jezuiti) o 18:00 hod. Pri sv.
omši sa prihovorí dp. Patrik Kovaľ SJ
na tému Mária - tá, ktorá premieňa.
10. V mesiaci január 2014 z projektu
zbierok - okrem konkatedrály - nám
finančne pomohli dobrodinci, za čo
všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať: Peter Šťastný (býv. hokejista) –
1000 €, bohuznáma – 100 €, Slovenská
kat. misia Mníchov – 100 €, Miroslav
Mikolášik D. Kubín – 100 €, Imrich
Girašek – 10 €, Veronika Jankovičová 50 €, manželia Hurtukoví – 100 €.
Jozef Mihaľ, 0911/487341,
konkatedralapo@gmail.com

22. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH
utorok - 11. február 2014

V tento deň budeme v konkatedrále
vysluhovať
sviatosť
pomazania
chorých pri svätých omšiach o 7:00
a 18:00 hod. Môžu ju prijať tí, ktorí sú
vážne chorí ako aj tí, ktorí ju prijali, napr.
pred rokom a vedia, že sa im zhoršil ich
zdravotný stav (nie však v stave napr.
momentálnej chrípky). Sviatosť pomazania chorých môžu prijať iba tí, ktorí sú
v stave milosti posväcujúcej - teda bez
ťažkého hriechu.

Krsty 1.2.2014
Alica Kažimírová

Sobáše 1.2.2014

Stanislav Kepič - Daniela Lešková

