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Kňazská osobnosť

Redakcia Infolistu vám prináša
na pokračovanie rozhovor s vdp. Mgr.
Jozefom Štofejom, emeritným dekanom
na dôchodku - vzácnym a dobrým
človekom, kresťanom a kňazom, ktorý sa
16.3.2013 dožíva význačného životného
jubilea 90 rokov. Úprimne blahoželáme,
žičíme mu hojné milosti od Dobrého
Pastiera, zdravie a pokoj. Pri tejto
príležitosti sme mu položili zopár otázok.
Ich znenie a odpovede sú nasledovné.
1. Pán dekan, trochu sa predstavte
naším čitateľom. Po maturite na gymnáziu
v Michalovciach v r. 1944 som bol prijatý na
štúdium teológie. Prvý rok som študoval
v Bratislave a po vojne som pokračoval
v kňazskom seminári v Košiciach. V r.
1949 som prijal kňazskú vysviacku od
biskupa Mons. Jozefa Čárskeho. Po
vysviacke som bol kaplánom v Zborove.
Po dvoch rokoch som bol preložený za
druhého kaplána v Humennom a po
piatich mesiacoch účinkovania som dostal
povolávací rozkaz do vojenského útvaru
PTP (Pomocný technický prápor - útvar
pre politicky nespoľahlivých). Z našej
diecézy nás bolo povolaných vyše dvadsať
kňazov. Povolávajúci rozkaz bol do
Mimoňa (severné Čechy). Pri sústredení 1.
decembra 1951 nás bolo spolu 180 kňazov
zo Slovenska a Moravy. Po troch týždňoch
výcviku sme boli rozoslaní na pracoviská
vojenských objektov a do uhoľných baní.
Moje pracoviská boli: Karlovy Vary oprava hotela Moskva po požiari, vojenské
letisko Kbely pri Prahe - pristávacie dráhy
a Milovice - stavby bytoviek pre Rusov.
Po smrti Stalina v r. 1953 som vojenčil
na Slovensku v Košiciach, Ružomberku
a Banskej Bystrici. V máji r. 1954 sme boli
všetci v Komárne prepustení do civilu.
Moje pôsobenie vo funkcii kaplána bolo
znovu v Humennom, kde som účinkoval
do 13. novembra 1958. V ten deň som
bol orgánmi ŠTB zatknutý. V r. 1962 som
dostal súhlas k účinkovaniu vo funkcii
kaplána v Michalovciach a v r. 1963 som
bol ustanovený za správcu farnosti Úbrež.
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V tejto farnosti som pôsobil do r. 2002. Po
odchode z farnosti je môj pobyt v Prešove.
2. Čo vás viedlo ku kňazskému
povolaniu? Na gymnáziu v Michalovciach
sme mali vzácneho kňaza - katechétu
a duchovného správcu nemocnice prof.
ThDr. Štefana Hlaváča. O tomto kňazovi
vie veľa ľudí na našom Slovensku z čítania
jeho autobiografie „Po priamych cestách“.
Zomrel v Hermanovciach v r. 1983 a tam
je pri kostole aj jeho hrob. Jeho život
a pôsobenie oslovilo okrem iných aj mňa.
Chcel som byť kňazom ako on. Svoje
rozhodnutie som nikdy neoľutoval.
3. Čo je mottom Vášho kňazského
života? Na svoje primičné pamiatkové
obrázky si spomínam. Je na nich napísané:
„Ó, Mária, Kráľovná kňazstva, oroduj
za nás, vypros nám mnohých a svätých
kňazov.“
4.
Ako
ste
prežívali
roky
„normalizácie“ a komunizmu? V deň
mojich kňazských primícií mal byť
v celej vtedajšej ČSR čítaný pastiersky
list, v ktorom biskupi oznamovali
nebezpečenstvo odluky Cirkvi od Ríma.
Mnohým kňazom to štátne orgány
zabránili. Bolo vytvorené Mierové hnutie
a v období „normalizácie“ hnutie Pacem in
terris pre kňazov. Členom týchto hnutí som
nebol. Moju kňazskú činnosť sledovala ŠTB
a v r. 1958 som bol zatknutý a odsúdený.
Trest som odpykal na Mírove, kde som
pracoval v kameňolome a po prepustení
znovu ako robotník v kameňolome.
5. Aký by mal byť podľa Vás kňaz
dneška? Byť verný kňazským sľubom:
skromnosti, čistoty - celibátu a poslušnosti.
Zachovať prvotnú kňazskú horlivosť,
modlitbou sa upevňovať vo viere, cvičiť sa
v čnostiach, zvlášť v láske.
(pokračovanie nabudúce)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove
3. marca 2013

ročník: XXIII.

Tretia pôstna nedeľa v roku C

... ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. (Lk 13,3)
Veľké príležitosti máva človek zväčša
iba raz v živote. Niekedy si povzdychneme
a povieme: ešte je čas, ešte je tu šanca.
Uvedomujeme si ich zväčša až vtedy, keď
už máme len jednu. Keď máme šancu, sme
spokojní, ale keď príde čas zúčtovania, cítime
nepokoj a stojí tu otázka, čo z toho vyplynie:
šťastie, trest či nešťastie?
Teraz je čas pôstu, ktorý nám Boh ponúka
a dáva nám ho na to, aby sme ho správne
zužitkovali. Prichádza Ježiš, ktorý nás varuje,
že ak nebudeme pestovať pokoru a pokánie,
riskujeme, že sa oddelíme od neho, od
zdroja všetkého nášho života. Toto Kristovo
varovanie je motivované láskou k nám
a tiež túžbou, aby sme život žili radostne
v spoločenstve s Ním a s Jeho vykúpeným
ľudom.
Dnešné evanjelium nám prináša výzvu
k pokániu. Stojí pred nami výzva, aby sme sa
vrátili späť do Otcovho domu a nezahynuli
hladom a biedou. Pokánie nemáme chápať

ako trest. Je to obrovský dar, ktorý očisťuje
naše myšlienky, naše konanie a celé naše „ja“.
Oslobodzuje nás tak, že môžeme vykročiť
do sveta uzdravení a plní nádeje, pripravení
slúžiť. Ani utrpenie sveta nás nesmie nechať
ľahostajnými, ale pokánie, ktoré to vyvolá,
musí viesť k ľuďom, musí byť pre svet,
musí byť uvedomením si, že práve utrpenie
nám pripomína, že my ľudia sme na jednej
lodi, že nemáme veľa možností. Jednou
z najdôležitejších je využiť čas, ktorý nám
ostáva, a to, čo nám ponúka život, aby sme
kráčali ako ľudia spojení spoločným osudom
človečenstva.
A čo ty? Potrebuješ si očistiť štít? Vyznaj
svoje hriechy a dovoľ Ježišovi, aby ťa mohol
uzdraviť. Vráť sa do náručia Lásky a pocíť
opäť ten úžasný moment odpustenia.
A nezabudni na jedno, že pri pokání ide
o lásku. Tá je najväčšia z čností.
Mgr. Radoslav Vargovčík
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša

Krížové cesty v konkatedrále
3. pôstna nedeľa - 3. marec
14.15 hod.:
15.00 hod.:

krížová cesta - Klub kresťanských pedagógov
pôstna kázeň -„Choroba a viera“ - vdp. Milan Dubóczi, rektor nemocničnej kaplnky

17.15 hod.:

detská krížová cesta - vdp. Ján Kulan, školský kaplán

17.15 hod.:

krížová cesta - birmovanci (skupina vdp. kaplána Krenického)

Streda - 6. marec
Piatok - 8. marec
4. pôstna nedeľa - 10. marec
14.15 hod.:
15.00 hod.:

krížová cesta
pôstna kázeň - „Veriť, napriek...“ - vdp. Mgr. Marcel Stanko
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
4.3.

Ut
5.3.

St
6.3.

Liturgický kalendár

Pondelok po 3. pôstnej nedeli
Č 1: 2 Kr 5, 1-15a
Ž 42, 2.3; 43, 3.4
Ev: Lk 4, 24-30

Utorok po 3. pôstnej nedeli
Č 1: Dan 3, 25.34-43
Ž 25, 4-5b.6+7b-c.8-9
Ev: Mt 18, 21-35

Streda po 3. pôstnej nedeli
Č 1: Dt 4, 1. 5-9
Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20
Ev: Mt 5, 17-19

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Št
7.3.

Pi
8.3.

So
9.3.

Ne
10.3.

prvý štvrtok v mesiaci adorácia od 12:30
Č 1: Jer 7, 23-28
Ž 95, 1-2.6-7.8-9
Ev: Lk 11, 14-23

Piatok po 3. pôstnej nedeli
Č 1: Oz 14, 2-10
Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17
Ev: Mk 12, 28b-34

Sobota po 3. pôstnej nedeli
Č 1: Oz 6, 1-6
Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a
Ev: Lk 18, 9-14

Čas
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Úmysly sv. omší

5.45 ZBP - Pavlína
6.15 ZBP - Patrik, Peter, Imrich
7.00 † Júlia - pohrebná
12.00 ZBP - Karolína, Katarína rod. Radačovská
18.00 † Marián, Helena, Jozef
5.45 † Ján
6.15 † Jolana
7.00 † Imrich - výročná
12.00 ZBP - Mária (83 rokov)
18.00 Faustínum - združený úmysel
5.45 ZBP - Radoslav
6.15 ZBP - Ján, Anna, Helena
7.00 † Magdaléna - pohrebná
12.00 † Ladislav
18.00 ZBP - Miroslav s rodinou
5.45 ZBP - Anna
6.15 † Ladislav, Silvia, Miroslav
7.00 † Róbert - pohrebná
12.00 ZBP - rod. Kováčových
18.00 ZBP - rod. Žofčinových
5.45
6.15 ZBP - Anna, Jaroslav
7.00
12.00 † Štefan
18.00 za obrátenie Milana
5.45
6.15 † Jozef
7.00
18.00 † Marta, Ondrej

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA - ROK C
Sv. omše: 5.45, 6.30, 7.45, 10.00 - latinská, 11.30 - detská, 18.00; Cemjata 10.15
Č 1: Joz 5, 9a. 10-12 Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7 Č 2: 2 Kor 5, 17-21 Ev: Lk 15, 1-3. 11-32

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
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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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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
• bohuznáma 20 €;
• p. Horňáková 10 €;
• bohuznáma Agnesa 20 €;
• bohuznámy 150 €.
• z pohrebu Magdalény
Hechtovej 100 €;
Na misie: bohuznáma 50 €.

7.

Úmysly sv. omší slávených
v konkatedrále počas týždňa
v mesiacoch apríl, máj, jún budeme
prijímať vo farskej kancelárii
v stredu 20.3.2013 od 8.00 hod.

8.

Celoprešovská mládežnícka sv.
omša bude v Kostole sv. Jozefa
(františkáni) dňa 8.3.2013 o 18.00
hod. Sv. omšu celebruje vdp. Mgr.
Marek Kunder - farár vo Vranove
nad Topľou - Čemerné. Téma
kázne: „Viera ako šanca“.

9.

V piatok 8.3. po celoprešovskej sv.
omši u františkánov o 19.30 hod.
bude v konkatedrále spoločné
stretnutie všetkých birmovancov
(aj tých, ktorí sa pripravujú na
cirkevných školách a dospelých).
Účasť je povinná!

Úprimné Pán Boh zaplať!
2.

3.

4.

Zbierka na konkatedrálu bola vo
výške:
• konkatedrála - 2 734 €
• Cemjata - 130 €
Za vaše milodary úprimné Pán
Boh zaplať!
Pôstne predsavzatie pre celú
farnosť: Všetky krížové cesty,
modlitby, sebazápory obetujme za
našu farnosť a pridajme modlitby
za terajšieho aj budúceho pápeža.
Prežívame pôst. V našej farnosti
aj pri týchto aktivitách: Krížová
cesta: streda, piatok a nedeľa.
Pôstne kázne: 1. - 6. pôstna
nedeľa (viď. plagát na nástenke).
O týždeň sa k nám prihovorí vdp.
Mgr. Marcel Stanko na tému:
„Veriť, napriek...“.

5.

V pondelok 4.3.2012 o 15.00 hod.
bude stretnutie členov Bratstva
Božského
Srdca
Ježišovho
v Kláštore Sancta Maria.

6.

Dňa 5.3.2013 na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený
úmysel. Úmysly za zdravie a na
iný dobrý úmysel, ako aj milodary
na sv. omšu, vhoďte v obálke do
schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva v konkatedrále najneskôr do poludnia 5.3.2013.
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10. Dňa 12.3.2013 v „Domčeku“ na
Kalvárii, bude duchovná obnova
pre kostolníkov, členov farskej
a ekonomickej rady a zástupcov
jednotlivých
spoločenstiev
pôsobiacich v našej fantosti.
Duchovnú obnovu vedie vdp.
dekan a dp. Jozef Heske.
11. Aj v tomto roku dňa 24.5.2013
organizujeme v našej farnosti
NOC KOSTOLOV. Podrobnejší
program zverejníme neskôr

Robte pokánie, hovorí Pán;
priblížilo sa nebeské kráľovstvo.
Krsty 23.2. 2013

Miriam Bednárová, Jakub
Babinčák, Samuel Ringer

