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Centrum pre duchovné povolania
pri farnosti
Na základe žiadosti provinciála
P. Gaetana Lo Russa, z Kongregácie otcov
Rogacionistov
a so súhlasom otca arcibiskupa Bernarda
Bobera, pod záštitou nášho p. dekana sme
1. októbra 2013 otvorili v našej farnosti
kanceláriu Centra pre duchovné povolania.
Naším cieľom bolo prezentovať možnosť
pre mladých chlapcov z celého Slovenska
od 18 rokov, možnosť polročného duchovno
– formačného pobytu v Desenzane del

Formačný pobyt u Rogacionistov
„Pošli Pane, svätých apoštolov do
svojej Cirkvi“, táto modlitba zaznieva
každý deň v rehoľných domoch otcov
Rogacionistov. Jednou z hlavných chariziem
tejto kongregácie je modlitba za kňazské
a rehoľné povolania, no tiež praktická
pomoc mladým ľuďom, ktorí hľadajú zmysel
svojho života. Preto otcovia Rogacionisti
pozývajú mladých mužov, aby prišli a videli,
ako žijú, modlia sa a pracujú. Podobne ako
Kristus, ktorý na otázku učeníkov o tom,
kde býva, ich jednoducho pozýva k sebe:
„Poďte a uvidíte!“ Od začiatku októbra sa
na tomto projekte zúčastňuje päť mladých
mužov vo veku od 19 do 36 rokov v dome
Rogacionistov v Desenzano del Garda
v Taliansku. Denný program je zostavený
z modlitby, kurzu taliančiny, práce, no aj
času na oddych, športové aktivity a takisto
spoznávanie talianskej kultúry. Každý ma
za sebou svoj vlastný životný príbeh, no
všetkých spája úprimné hľadanie Božej vôle
v ich živote, preto aj tento pobyt vnímajú ako
príležitosť nájsť svoje povolanie:
„Niekedy na jar som čítal v Katolíckych
novinách oznam, že pátri Rogacionisti
pozývajú mladých ľudí na duchovnoformačný pobyt v Taliansku, ktorí je
zameraný na rozlišovanie duchovného
povolania. Po príchode sem ma pátri

Garda v Taliansku, kde za pomoci otcov
Rogacionistov zúčastňujú sa ho chlapci,
ktorí pociťujú duchovné volanie (kňazské,
či rehoľné), no potrebujú priestor a čas,
aby sa v modlitbe za pomoci pátrov
mohli zodpovedne rozhodnúť, či cesta
duchovného zasvätenia ich života je tou
správnou. Od otvorenia našej kancelárie sa
pobytu zúčastnilo deväť chlapcov z rôznych
kútov Slovenska. Dovoľte nám, aby sme sa
s Vami podelili o ich zážitky a pocity od
chlapcov, ktorí sú momentálne na tomto
formačnom pobyte v Taliansku.
Jozef Mihaľ

veľmi milo prekvapili svojím empatickým
prístupom plným entuziazmu, optimizmu
a nadšenia. Je z nich cítiť apoštolskú lásku,
ktorá vyžaruje k mladým. Preto verím, že
s pomocou Božou a ich vedením, nájdem
cestu svojho povolania.”
Peter
„Môžem povedať, že už po prvých
dňoch strávených tu v Desenzane neľutujem,
že som sa rozhodol sem prísť. Práve naopak.
Je tu čas na modlitbu a štúdium, no aj na
futbal :) Samozrejme, že pri vedení a formácii
nám veľmi pomáhajú pátri Rogacionisti, ktorí
sú veľmi láskaví, vtipní a komunikatívni.“
Matej
„Na to, aby mladý človek bol vnútorne
schopný prejaviť vôľu zasvätiť sa Bohu,
potrebuje, podľa môjho názoru, kvalitnú
prípravu od skúsených kňazov. Som veľmi
rád, že otcovia Rogacionisti dávajú takúto
možnosť mladým mužom, ktorú sa tu
v Desenzane snažím naplno využiť.”
František
„Som veľmi vďačný za tento pobyt,
o ktorom ma informoval kňaz v našej
farnosti. Počas pravidelných stretnutí
a modlitieb hľadám na tomto mieste Božiu
vôľu a spoznávam sám seba. Jeden z pátrov
Rogacionistov je Slovák a ten vytvára mostík
medzi nami a ostatnými v komunite, ktorá
nás naozaj veľmi srdečne prijala.”
Peter
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Ktorí ma už dlhšie poznajú vedia, že
rád používam vtipy vo svojich príhovoroch.
A aj dnes je potrebné niečo povedať. No
hrozí tu jedno nebezpečenstvo.
Stretávam sa s mnohými ľuďmi
a niektorí mi často hovoria: ,,pán kaplan,
ten vtip bol dobry“, alebo si medzi sebou
hovoria: ,,čuli sce jaky vtip hutorel kaplan
v nedzeľu na omši“ – to nebezpečenstvo je
v tom, že ak sa ľudia sústredia na také veci,
úplne im újde pointa, o ktorej hovoríte.
Jeden úspešný mladík chcel kúpiť svojej
mame na narodeniny nejaký originálny
darček, ale došli mu všetky nápady. Až
naraz naďabil na isté nezvyčajné vtáky, boli
úžasné, stáli 1 000 eur – teda dosť. Vedeli
tancovať, spievať, rozprávať a bol z nich
taký nadšený, že kúpil dva. Poslal ich svojej
mamke a nevedel sa dočkať, čo povie,
tak jej celý nadšený zavolal a opýtal sa:
Mami, mami, ako sa ti páčia tie vtáky? Ona
odpovedala: ďakujem, boli chutné. A on
povedal: mami, mami snáď si ich nezjedla?
Tie vtáky stáli 1000 eur za kus. Vedeli
tancovať, spievať aj rozprávať. A ona na to:
Nuž potom mali niečo povedať.
VIETE, takto skončíme aj my, ak
nebudeme hovoriť to, čomu veríme, ak
nebudeme svedčiť pred týmto svetom.
Podobne skončíme aj my, ak v sebe
zakopeme a umlčíme Božiu pravdu, pravdu
o sebe, o svete a o živote.
Neexistuje pravá múdrosť a vzdelanie
bez Boha. Bez vzťahu s ním, DO KTORÉHO
VÁS CHCEM POZVAŤ A V KTOROM VÁS
CHCEM POVZBUDIŤ. Bez Boha nikto
ničomu poriadne nerozumie a o ničom
nesúdi správne.

To hovorím nie preto, že som kňaz, ale
preto, lebo som uveril, že to tak naozaj je.
Hovorím to aj preto, lebo mám skúsenosť
z vlastného života, že to tak je.
Múdry je ten, kto pozná potrebné veci,
nie veľa vecí. Ako sa získava takáto múdrosť?
Božia múdrosť sa získava pokorou. Rada
spočíva v pokornom srdci (porov. Prís
14,33). Pravá múdrosť si všíma veci v ich
vzájomnej súvislosti – tzv. súvzťažnosti, že
všetko medzi sebou akosi súvisí a že všetko
ešte potom spolu súvisí s Bohom.
Ježiš nám zjavuje múdrosť od Boha,
od neho pochádzajú všetky poklady sveta
a všetko poznanie.
Ježiš počas svojho pozemského života
ponúkal múdre rady pre každodenný život.
Dokázal, že je „Obdivuhodným radcom“.
(Iz 9:6)
To, že jeho rady boli obdivuhodné,
vôbec neprekvapuje. Ježiš do hĺbky
poznal Božie Slovo a Božiu vôľu, veľmi
dobre rozumel ľudskej povahe a úprimne
ľudí miloval. Preto boli jeho rady vždy
praktické a v najlepšom záujme jeho
poslucháčov. Ježiš hovoril „slová večného
života“. A uplatňovanie jeho rád vedie
k požehnanému životu.
Môžeme byť nesmierne vďační, že
evanjeliá nám zjavujú slová a skutky
najmúdrejšieho človeka, aký kedy žil.
Pamätajme, že Ježiš bol dokonalým
obrazom Nebeského Otca – nášho Otca.
Napodobňovaním Ježišovej osobnosti –
jeho reči a správania – si budeme pestovať
múdrosť zhora.
Mgr. Viktor Baltes, kaplán
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas
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Úmysly sv. omší

5:45 † Mária, Štefan, Imrich, Oľga
6:15 ZBP rod. Raďáková

Po
20.10.

7:00 † Július

Féria

12:00 † Štefan, Štefánia, Vasiľ, Ján,
Margita
18:00 † Michal
5:45 za pápeža, biskupov a kňazov

Ut
21.10.

6:15 † Ján, Anna

Féria

7:00 † Irena - pohrebná
12:00 † Michal, Anna, Michal, Júlia
18:00 ZBP Martin a Dominika

St
22.10.

Št
23.10.

Pi
24.10.

Sv. Jána Pavla II.,
pápeža
ľubovoľná spomienka

Sv. Jána Kapistránskeho,
kňaza
ľubovoľná spomienka

Sv. Antona Márie Clareta,
biskupa
ľubovoľná spomienka

5:45 † František, Mária, Miroslav
6:15 za oslobodenie od závislosti Štefan
7:00 † František - pohrebná
12:00 ZBP Mária s rodinou
18:00 † Ján, Juraj, Helena
5:45 † Juraj, Margita
6:15 † Ján, Anna
7:00 † Božena - pohrebná
12:00 † Juraj, Milan
18:00 † Ján, Mária
5:45 † Pavel
6:15 † Ján, Anna
7:00 † Mária - pohrebná
12:00 † František, Vladimír, Albert
18:00 † Ján
5:45 † Mária - 10. výročie

So
25.10.

Panny Márie v sobotu

Ne
26.10.

Sv. omše: 5:45, 6:30 ( † Štefan, Margita), 7:45 († Božena a Adolf - 50 r.
manželstva), 10:00 - latinská, 11:30, 18:00 († František, Imrich, Mária, Imrich)
Cemjata 10:15, Kalvária 16:00

ľubovoľná spomienka

6:15 za obrátenie Milana (m)
18:00 † Andrej, Gizela
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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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Oznamy

Dnes máme pri sv. omšiach zbierku na
katolícke misie.
Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Mesiac október - mesiac sv. ruženca,
ktorý sa začneme modliť vždy pred
sv. omšou o 17:30 hod. K modlitbe sv.
ruženca sme pozvali deti, birmovancov,
spoločenstvá, aby sa zapojila celá farnosť.
Rozpis si všimnite na nástenke, alebo
v sakristii. Modlíme sa vždy s kňazom,
alebo diakonom.
V nedeľu 26.10.2014 bude slávená
sv. omša z príležitosti mesiaca úcty
k starším. Všetci seniori z našej farnosti
sú srdečne pozvaní.
V dňoch 1.-8.11.2014 budeme sláviť
Dušičkový týždeň. Aj v tomto roku máte
možnosť formou združeného úmyslu
v kancelárii fary a v sakristii nahlásiť
úmysly sv. omší za vašich zosnulých.
V Kostole Sv. kríža (na cintoríne) sv. omše
budú slávené v čase od 1. 11. do 8.11.2014
o 16:00 hod. Úmysly môžete nahlasovať
v kancelárii farského úradu, v sakristii
konkatedrály, ale aj pred samotnými sv.
omšami na cintoríne.
Pozývame vás na pravidelné štvrtkové
adorácie
po
večernej
sv.
omši
v konkatedrále. Ide o moderovanú
adoráciu za sprievodu spevu našej
mládeže.
Adorácia
je
spojená
s individuálnym požehnaním. Adorácie
budú teda v našej konkatedrále každý
štvrtok s tým, že prvý štvrtok v mesiaci
je vyhradený adorácii pod vedením
spoločenstva hnutia Svetlo-Život.
V prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša
bude kríž svetových dní mládeže
17.11.2014 od 8:30 hod. do 22:00 hod.
O 14:00 hod. sa pôjde s Krížom na Kalváriu
v Prešove. Po návrate z prešovskej
Kalvárie sa o 17:00 hod. začne slúžiť sv.
omša v Konkatedrále sv. Mikuláša. Po jej
skončení nasleduje hudobno - dramatické
pásmo Ivety Haburajovej a mladých
zo Sniny - Premenená bolesť. Hudobno
- dramatické pásmo zobrazuje sedem
bolestí Panny Márie a bolesti súčasného
sveta.
Po
skončení
záverečných
obradov pocestuje kríž do Bratislavskej
arcidiecézy. Prosíme o porozumenie pri
výnimočnej jednorazovej zmene času
večernej sv. omše, aj darcu omšového
úmyslu.

7.
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Srdečne
pozývame
všetkých
na
mládežnícke sv. omše, ktoré sa
budú sláviť v piatok o 18:00 hod.
v konkatedrále (okrem druhého piatku
v mesiaci, kedy bude celoprešovská
mládežka). Na mládežníckych sv.
omšiach v rámci príhovoru kňaza
budú zaznievať pravidelné katechézy.
Najbližšie vás pozývame na sv. omšu
v piatok 24.10.2014, kedy zaznie
katechéza na tému Verím v jedného Boha.

8.

Oznam pre birmovancov:
Prosíme birmovancov, aby sa po účasti na
štvrtkovej adorácii zapisovali v sakristii.
9. V pondelok 20.10.2014 po večernej sv.
omši bude v konkatedrále stretnutie
všetkých miništrantov.
10. V utorok 21.10.2014 po večernej sv.
omši v konkatedrále bude stretnutie
mimoriadnych
rozdávateľov
sv.
prijímania a rozdávajúcich rehoľných
sestier.
11. V pondelok 20.10.2014 o 15:00 hod. bude
stretnutie členov Bratstva Božského
Srdca Ježišovho v kláštore Sancta Maria.

Adoptuj si birmovanca, milý brat a sestra!

Ako? V duchovnom význame slova pôjde
o duchovnú adopcia. Na ľavej strane pri
oltáriku sv. Jozefa sú v krabici mená tých, ktorí
sa pripravujú na prijatie sv. birmovania v roku
2015. Vytiahni si jedno meno a daj si záväzok:
Budem ho duchovne sprevádzať svojimi
modlitbami, obetami ... dobrými skutkami
až do jeho prijatia tejto sviatosti kresťanskej
dokonalosti. V takom význame si adoptuj
birmovanca. Farnosť je totiž jedna rodina.
Máme sa jeden za druhého modliť. Staň sa
duchovným adoptívnym rodičom jedného
z birmovancov. Mladý človek potrebuje tvoju
modlitbu, potrebuje duchovné tútorstvo. Urobíš
to pre neho? Možno po dvoch troch mesiacoch
sa mu môžeš predstaviť, ale nemusíš, to nechám
na teba. Ak sa mu predstavíš, pozvi ho na dobrú
kávu, či zákusok. Prehoď s ním slovko - dve,
predstav sa mu... Ale ak to tak necítiš, nemusíš
to urobiť, dôležitý je prvý krok... postav sa, zájdi
ku krabici, vytiahni meno a začni sa za neho
modliť. Aj to bude stačiť. Pozývam ťa k adopcii
birmovanca. dekan

Sobáše 11.10.2014

Klobušovský - Trenčániová,
Široczki - Polomčáková, Mlynár - Poláková

