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Štatistiky za rok 2021
muži

krsty

100

ženy

spolu

88

sobáše

pohreby

125

179

188

96

o 16 menej ako v roku 2020
obe stránky katolícke 80
katolík - nekatolík
9
katolík - nepokrstený 7

sviatosť birmovania

73

1. sv. prijímanie

129

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
9. JANUÁR 2022
POSTREHY Z TÝŽDŇA CIRKVI
PRE MLÁDEŽ

o 17 viac ako v roku 2020
zaopatrených 186; nezaopatrených 115
Na COVID 80 - o 57 viac ako v r. 2020

Finančné hospodárenie za rok 2021
Konkatedrála sv. Mikuláša Príjmy
Konkatedrála sv. Mikuláša Výdavky
zostatok
pokladňa a účet
z roku 2020
zvonček a dary

príjem

dotácie

166 168 €
32 250 €

nájomné

74 426 €

zbierky na
odoslanie

22 424 €

PSK na fasádu

73 209 €

Mesto Prešov na
fasádu

70 000 €

PSK na
reštaurovanie
bočných oltárov

9 120 €

Mesto Prešov - Noc
kostolov

výdavky
Investície

15 293 €

PSK za emporu

30 525 €

ÚPSVaR - chránená
dielňa

7 354 €

ÚPSVaR - covid

6 388 €
509 131 €

výdavky

203 900 €

reštaurovanie 2
neogotických oltárov

11 400 €

reštaurovanie organ
doplatok

42 250 €

reštaurovanie empory
doplatok

13 935 €

vitráže

1 974 €

PSK za
rekonštrukciu
organu

spolu

oprava fasády
Konkatedrály

199 553 €

dary od FO a PO

2
2022

komentár
o 22 viac ako v roku 2020
do 1 roku
176
od 1 do 7 rokov
10
od 7 do 14 rokov
1
nad 14 rokov
2

304

Infolist

1 200 €

opravy a údržba
budov

20 353 €

energie

50 034 €

mzdové náklady

78 749 €

daň z príjmu 2020

23 963 €

daň z nehnuteľnosti a
komunálny odpad
odoslané zbierky

5 303 €
22 424 €

príspevok na opravu
telocvične

8 000 €

ostatné prevádzkové
náklady

56 870 €

spolu

zostatok
pokladňa a účet
k roku 2021

541 869 €
166 815 €

Týždeň cirkvi pre mladých sa uskutočnil
v dňoch 15. - 21.11.2021. Prvá akcia, na
ktorej som sa zúčastnila bolo Godzone Tour
v Prešove, ktoré nakoniec ostalo jediným
za účasti divákov na Slovensku, keďže
v ostatných mestách to museli zrušiť.
Vnímam to to ako veľké požehnanie,
že práve v mojom meste bolo možné
navštíviť túto akciu. Hoci podmienky na
Zimnom Štadióne boli trochu ´mrazivé´
myslím, že to stálo za to. Posolstvom celej
akcie bolo obsiahnuté v jedinom slogane:
Boh nie je mŕtvy! To bola správa, ktorú
všetci potrebujeme počuť v týchto ťažkých
časoch - že Boh na nás nezabudol a je
tu s nami! Že Boh je tu pre nás a vedie
naše kroky! Že Boh nás stráži a miluje
rovnako v každej jednej chvíli takých,
akí sme! Ku koncu zaznela aj jedna z
mojich obľúbených chválových pesničiek,
čo ma veľmi potešilo. Aspoň na chvíľu
som sa mohla opäť spojiť v modlitbe s
Bohom chválami a až dovtedy som si
neuvedomovala ako veľmi mi to chýbalo.
Ďalšími akciami, na ktorých som sa
zúčastnila, bola krížová cesta, svätá omša
a po nej kvízový večer. V škole som mala
celkom náročný týždeň, preto som si
nebola istá ako to zvládnem a či nebudem
unavená, no nakoniec to bol veľmi pekne
strávený večer. Krížová cesta aj omša
boli sprevádzané krásnymi myšlienkami

ročník: XXII.

NEDEĽA KRSTU PÁNA "C"

o svätom Pavlovi. Kvízový večer bol
zábavným programom na utuženie
priateľstiev a veľmi som si ho užila.
V nedeľu bola na programe duchovná
obnova. Začali sme filmom o svätom
Pavlovi, ktorý ma príjemne prekvapil a
vôbec som nečakala, že ma tak zaujme.
Predtým som toho o svätom Pavlovi
nevedela veľa, až na nejaké základné
informácie, preto som bola veľmi rada, že
som sa dozvedela viac o tomto významnom
mužovi. Páčila sa mi jednoduchosť ľudí v
komunite a takisto aj tá Pavlova. Celkovo
sa mi vo filme páčilo zachytenie viacerých
dejových línií a poukázanie na vtedajšiu
situáciu, o ktorej som nevedela veľa.
Meditácia nad Caravaggiovým obrazom
o obrátení apoštola Pavla bola omnoho
zaujímavejšia ako som čakala. Ako
milovník umenia som bola veľmi rada za
vysvetlenie a poukázanie na niektoré veci,
ktoré by som si inak vôbec na tomto obraze
nevšimla. Porovnanie s pôvodnou verziou
tohto obrazu bolo tiež veľmi dôležité a
najviac sa mi páčil symbol mladého Pavla
ležiaceho na zemi po spadnutí s koňa, čo
má poukázať na nového človeka, ktorým
sa staneme po stretnutí s Kristom. Bolo to
veľmi nádherné prirovnanie.
Na záver by som len chcela zhrnúť, že
všetky tieto aktivity boli veľmi zaujímavé
a prínosné a som veľmi rada, že som sa ich
mohla zúčastniť.
Spracovala birmovankyňa Sofia
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

1.

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Eliáš, Helena, Anton, Jolana

Pondelok 1. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Beáta - pohrebná
10:00 ZBP Ján, Marta a celá rodina
12:00 + Ján, Stanislav, Anna
18:00 ZBP Rudolf s rod.
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Alexander, Ema, Miroslav

Ut
11.1.

7:00 + Štefan - pohrebná

Utorok 1. týždňa v Cezročnom
10:00 ZBP Veronika, Ján, Marta, Zuzana,
období
Milan, Mária, Štefan

12:00 + Gaynor
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Imrich

Str
12.1.

Streda 1. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Oliver - pohrebná
10:00 + Mária, František, Jozef, Helena
12:00 + Blažej, Anna, Jozef, Mária
18:00 + z rod. Kovaľovej a Tomaščikovej
5:45 Za duše v očistci

Štv
13.1.

Sv. Hilára, biskupa a
učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Andrej
7:00 + Magdaléna - pohrebná
10:00 + Ján, Pavel
12:00 Za biskupov, kňazov a diakonov
18:00 + Juraj, Anna
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Imrich, Helena

Pi
14.1.

Piatok 1. týždňa v Cezročnom
období

7:00 + Oliver - pohrebná
10:00 ZBP Adriana, Mária, Marta s rodinou
12:00 + Ján, Stanislav, Anna
18:00 + Ján, Helena, Ján
6:15 Za duše v očistci

So
15.1.

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Ne
16.1.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Ján, Stanislav, Anna), 7.45, 9.00 (+ Mária,
Michal, Mária), 10.00 (+ Jarmila), 11.30 (+ Michal, Helena), 13.30 (ZBP Anna
- 60 rokov), 15.00 (+ Katarína), 16.30 (+ Štefan, Mária, Štefan, Veronika,
Juraj, Mária, Juraj), 18.00 (+ Olívia, Vaneska), Surdok 9.00, Cemjata 10.15

7:00 + Beáta - pohrebná
18:00 + Jozef

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ "C"

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

Po
10.1.

Oznamy
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Zúčastniť sa na sv. omšiach 7. Rímskokatolícka farnosť sv.
môže v režime OP v
Mikuláša v Prešove vyhlasuje
konkatedrále 1 osoba na
bezhonorárovú súťaž na logo
15 metrov štvorcových, na
Prešovských misií na tému
Surdoku a Cemjate 30 ľudí.
"Ave crux, spes unica (Zdrav
Pre tých, ktorí sa nemôžu
buď, kríž, nádej jediná!)",
zúčastniť sv. omše, budeme
ktoré sa uskutočnia v dňoch
podávať sv. prijímanie v nedeľu
5.-11.9.2022. Návrhy môžete
po sv. omši o 10.00 hod.
posielať do konca januára
prostredníctvom
emailu
V utorok 11.1.2022 na sv.
po.mesto@abuke.sk.
omši o 18.00 hod. bude slávený
združený úmysel. Úmysly za 8. Prosíme vás, aby ste nám
zdravie a Božie požehnanie,
prostredníctvom
emailu
ako aj milodary na sv. omšu,
po.mesto@abuke.sk
alebo
vhoďte v obálke do schránky
osobne dali vedieť, ktoré
pod
obrazom
Božieho
aktivity či podnety v našej
Milosrdenstva v konkatedrále
farnosti v roku 2021 vás potešili
najneskôr
do
poludnia
alebo obohatili.
11.1.2022.
9. Mládežnícke sv. omše slávime
V nedeľu 16.1.2022 pri sv.
vždy v piatok o 18:00 hod.
omšiach budeme mať zbierku
v konkatedrále. Na týchto sv.
na Pastoráciu mládeže ACM/
omšiach budú tématické kázne.
UPC. Pán Boh zaplať za vaše
Srdečne pozývame mládež, birmilodary.
movancov a všetkých veriacich.
V nedeľu 16.1.2022 vás
pozývame na spievané vešpery 10. Srdečne Vás pozývame na
cca o 16.00 hod. v konkatedrále.
tématické detské sväté omše
pre všetky deti, nielen pre
V
dňoch
18.-25.1.2022
prvoprijímajúce,
v
našej
prebieha Týždeň modlitieb za
konkatedrále
každú
nedeľu
o
jednotu kresťanov. V našom
11.30
hod.
Tešíme
sa
na
vás.
meste Prešov bude ekumenická
bohoslužba v stredu 19.1.2022 11. MAGIS,
o.z.
vyslovuje
o 17.00 hod. v konkatedrále na
veľkú vďaku dobrodincom,
tému "Videli sme na východe
ktorí prispeli materiálnymi i
jeho hviezdu a prišli sme sa mu
finančnými darmi k zbierke
pokloniť".
potravín pre rodiny v núdzi i
sociálne odkázaných. Nech vás
V kancelárii farského úradu
za to odmení dobrotivý Pán
môžete priebežne hlásiť úmysly
Boh.
sv. omší do konca júna 2022.

Infolist

Infolist

2.

3.

4.
5.

6.

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

