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(Pokračovanie zo strany 1.)
vali sme túto vec s majiteľom firmy,
ktorá zákazku realizuje a ktorý na takúto otázku dal túto odpoveď: „Pán
dekan, taká istá krytina ako je vaša sa
menila aj na Dóme sv. Jakuba v Levoči. Krytina sa odložila a dodnes je
na paletách na farskom dvore, pretože ju nikto nechce.“
Chcem vás teda nanovo uistiť, že
skôr, než sa pristúpilo k tejto náročnej práci, sa preskúmali všetky možnosti a riešenia. Nič lepšie, ako výmena celej krytiny sa nedá urobiť.
Prípravná fáza trvala skoro rok, za
ten čas sa mnohé veci vyriešili, posu-

nuli a hlavne klesla cena celej investície. Zároveň vám chcem všetkým nanovo pripomenúť, aby sme nekomentovali a hlavne nevynášali súdy,
ak nepoznáme vážne okolnosti, lebo
sa prehrešujeme a rozširujeme klebety a nepravdy. Radšej sa najskôr opýtajte kompetentných, lebo taký je postoj evanjelia: Najskôr medzi štyrmi
očami.
Všetkým vám chcem poďakovať
za akúkoľvek pomoc, ktorú výmena
strechy vyžaduje, a zároveň nanovo
poprosiť o modlitby.
S úctou dekan

Putovanie za sv. Donátom

li. Veriaci z Cemjaty a Prešova odovzdali miestnym procesiový kríž
a relikvie sv. Donáta.
Kostolník z Cemjaty Jozef Vaňo:
,,Ďalej sme čakali s ďalšími pútnikmi
na sv. omšu, aby sme sa mohli duchovne
obnoviť a neprestali milovať. Sv. omša
a všetko, čo sa počas nej dialo, bolo pre
všetkých povzbudením. V priebehu slávnosti sa nám milo prihovoril starosta
obce Hermanovce Rudo Filiga. Neskôr
nás predseda Spolku prof. Štefana Hlaváča p. Valent Šiška zaviedol k hrobu
a rodnému domu tejto veľkej osobnosti.
Po ukončení sv. omše nás p. farár Martin
pozval na pohostenie, ktoré nám s nadšením pripravil. Odišli sme posilnení
a potešení. Počas tejto púte sme posilnili družbu nielen medzi Cemjatou a Hermonovcami, ale aj navzájom medzi sebou
a Pánom Ježišom.“
Článok spracoval Viktor Baltes

Celý tento príbeh sa začal písať
po odpustovej slávnosti sv. Donáta
na Cemjate, kde p. farár Martin Raškovský z Hermanoviec pozval veriacich z Cemjaty na milú slávnosť – obnovenie kaplnky sv. Donáta v Hermanovciach, a tak vytvoriť pomyselnú družbu, ktorú spája patrocínium veriacich na Cemjate a v Hermanovciach - sv. Donát. Slávnosť obnovenia kaplnky sa konala v sobotu
8. augusta. O 9:45 hod. za rannej letnej páľavy sa vydali veriaci autobusom s pútnikmi z Cemjaty a Prešova
za spevu a modlitieb za sv. Donátom
do Hermanoviec.
Po príchode na miesto určenia
boli pútnici milo prekvapení privítaním – rozozvučali sa zvony na miestnom kostole a slávnostne ich privíta-

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba
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DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK- B

Konkatedrála sv. Mikuláša
a jej strecha
Začali práce na výmene krytiny
na našej konkatedrále, ktoré budú
trvať nejaký čas. Ide o veľmi náročné práce z pozície finančnej, technickej aj bezpečnostnej, preto na úvod
prosím o modlitbu za toto dielo. Sám
majiteľ firmy, ktorá tento projekt realizuje, ma pri podpise zmluvy požiadal o požehnanie. Práce by mali byť
ukončené najneskôr do konca októbra.
Na druhej strane počúvame všelijaké negatívne poznámky a komentáre typu: načo meniť, veď to dobre
vyzerá, prečo sa to vyhadzuje, veď
sa to mohlo použiť, mohlo sa to darovať niekomu, aby si zakryl svoj
dom... Nikomu nemôžeme zobrať
právo na názor, len netreba zabúdať, že nikto z nás, ani ja, ani vy, nie
sme znalci všetkých tém a okolností.
Nepoznáme technickú stránku veci,
preto by sme nemali rozširovať takéto nepravdy a pochybnosti.
Preto dovoľte vysvetlenie hlavne pre tých, ktorí tieto pochybnosti
majú.
1. Boli ste niekedy na povale
pod strechou konkatedrály? Keby

ste boli, videli by ste, ako strecha
na mnohých miestach presvitá, a to
kvôli popraskanej krytine, ktorá má
okolo 70 rokov. Fámy, že bola menená za nebohého kanonika Šestáka, nie sú pravdivé. Podľa záznamov
pamiatkarov bola strecha nanovo robená po 2. svetovej vojne, pretože po
bombardovaní Prešova boli vitráže
na kostole aj strecha zničené tak, že
sa muselo pristúpiť k jej sanácii a následne novej výstavbe. Za kanonika
Šestáka sa len červenou farbou pretierali niektoré časti, ktoré už vtedy
javili známky poškodenia. To hovoríme o osemdesiatych rokoch minulého storočia.
2. Daný typ krytiny sa dnes už
nevyrába, ide o dvojkorytkový systém, ktorý si vyžaduje špeciálne latovanie a zaliatie maltou. Ak by chcel
niekto takúto starú krytinu použiť,
musel by nanovo prerábať celé latovanie. Je dobré dávať na nové latovanie starú krytinu? Podľa väčších odborníkov ako som ja, je to veľmi zlé
riešenie, ktoré by normálny človek
už dnes neurobil.
3. Vraj treba túto krytinu uskladňovať a niekomu ju predať? Pravdaže, aj toto nám napadlo. Konzulto(Pokračovanie na strane 4.)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Jozef, Mária

Po
24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola
sviatok

6:15 † Ján - pohrebná
12:00 † Ján
18:00 † Andrej, Mária
5:45 † Michal, Barbora, Ján

Ut
25.8.

Féria

6:15 † Vladimír - 1. výročie
12:00 † Jozef
18:00 ZBP Klára - poďakovanie svätým
5:45 † Ján, Ján, Viliam, Helena

St
26.8.

Féria

6:15 † Gerhard - 1. výročie
12:00 ZBP Anna
18:00 † Juraj, Helena, Jozef
5:45 † František

Št
27.8.

Sv. Moniky
spomienka

Pi
28.8.

Sv. Augustína, biskupa
a učiteľa Cirkvi
spomienka

So
29.8.

Ne
30.8.

Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa
spomienka

6:15 † Júlia, Alexander
12:00 † Ján
18:00 ZBP pre manželov Antona a Martu
a ich deti s rodinami
5:45 † Emil, Veronika
6:15 † Apolónia - pohrebná
12:00 † Jozef, František
18:00 ZBP Peter s rodinou
5:45 ZBP Mária - 50 r. života
6:15 † Anna
18:00 † Mária - 1. výročie

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZ ROK" - B
Sv. omše: 5:45, 6:30 († Margita), 7:45, 10:00 (ZBP Michal - 80 r. života),
11:30 (ZBP Marta - 80 r. života), 18:00 († Karol); Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

Krsty 15.8. 2015

Viktória Onofrejová, Eduard Peter
Steiner, Jakub Balla, Michal Csiba,
Anna Novotná

Sobáše 15.8.2015

Marčuk - Vaňová, Lazor - Kollárová,
Targoš - Holubová, Harvila - Čižiková,
Nastišin - Forgáčová, Palko - Kravcová,
Polorecký - Kovalíková, Jakab - Striničová

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

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
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.
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1.

2.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály/strechy:
• p. Biroš s rod. - 100 €,
• zo sobáša Marčuk-Vaňová - 20 €,
• rod. Lešková - 20 € ,
• Vavrek Jozef - 150 €,
• p. Tomková - 20 €,
• bohuznámi darcovia - 20 €,
250 €, 10 €, 150 €, 50 €, 200 €,
30 €, 40 €.
V nedeľu 16.8. sa uskutočnila
zbierka na opravu strechy v konkatedrále sa vyzbieralo
4 455,30 € a na Kalvárii 47 €.
Za Vaše milodary úprimné Pán Boh
zaplať!

sa môžu prihlásiť najneskôr do
31.8. a to tak, že si v kancelárii
farského úradu v čase úradných
hodín
vyzdvihnú
prihlášku.
Po 31. auguste 2015 už nových
birmovancov neprijímame.
7.

Pravidelné adorácie spojené
s modlitbami za duchovné
oslobodenie
a
uzdravenie
v mesiaci august 2015 nebudú.

8.

Ranná sv. omša o 7:00 hod.
v pondelok - piatok nebude!
Jej funkciu preberá sv. omša
o 6:15 hod. - teda úmysel v nej je
prioritne pohrebná sv. omša, alebo
1. výročie úmrtia.

V mesiaci august 2015 bude
farská
kancelária
otvorená 9.
takto: v pondelok dopoludnia
i popoludní; utorok - piatok
iba popoludní. Ďakujeme za
porozumenie!

3.

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť
fotografie a DVD zo slávností
v kancelárii farského úradu.

4.

Ponúkame
vám
brožúru
o farnostiach a kostoloch mesta
Prešov v cene 2 €/kus. Môžete si ich
zakúpiť v sakristii konkatedrály.

5.

Oznam pre pútnikov do Ríma.
Odchádzame 30.8.2015 (nedeľa)
o 12.30 hod. z Baštovej ulice,
z parkoviska pri hádzanárskej
športovej hale. Nezabudnite si so
sebou vziať doklady.

6.

Oznam pre nových birmovancov:
prvé
stretnutie
všetkých
prihlásených birmovancov a ich
rodičov sa uskutoční v nedeľu
6.9. po sv. omši o 18:00 hod.
v konkatedrále. Noví birmovanci
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S Božou pomocou sa nám
podarilo dokončil pastoračný
a spoločenský priestor na
farskom úrade. Ide o upravenú
starú pivnicu, do ktorej sa vchádza
z chodby na fare. Pomenovali
sme ju U NIKODÉMA. Má svoj
potenciál a veríme, že bude slúžiť
na neformálne stretnutia veriacich
našej farnosti, ale aj pre iných.
Príďte na kávu, posedenie...
Pivnica je pre vás k dispozícii cez
pracovný týždeň po sv. omšiach.
V nedeľu po sv. omšiach 7:45,
10:00 a 18:00 hod. Zodpovedný
a obsluhujúci je Peter Holovič,
ktorého poznáte z konkatedrály,
kde miništruje a pomáha ako
kostolník. P. S. Nikodém chodil
tajne za Kristom, v dialógu poznal
pravdu. Poďte aj vy do dialógu
medzi sebou, aby ste sa navzájom
spoznali a chápali. Tešíme sa na
vás. (kňazi farnosti)

