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Ďakujeme za Vaše predstavenie ako aj prezentáciu činnosti Kongregácie otcov rogacionistov. Cíťte sa medzi nami ako doma. Vyprosujeme
Vám v službe v našej farnosti mnoho Božích milostí a ovocia Vašej činnosti.
Rozhovor viedol Jozef Miháľ

16. OKTÓBER 2016

Noví robotníci v Pánovej vinici

tlač, kopírovanie, väzba

tých, čo vykonali abort (zdravotnícky
personál, lekár, tí, ktorí s potratom súhlasili
a dali k nemu súhlas - hoc aj tichý). Deti
takto zavraždené (chcený potrat) sú
v stave prirodzenej blaženosti a nie
je potrebné dávať za nich slúžiť sv.
omše - sú bez hriechu a zakryté Božím
milosrdenstvom.
Podobne
treba
formulovať úmysly za mŕtvo narodené
deti (za požehnanie rodičov, rodinu a pod.)

Čo by ste chceli odkázať veriacim našej farnosti ?
Chceli by sme ich poprosiť, aby na nás
pamätali v modlitbách. Chceli by sme ich
povzbudiť k modlitbe za nové povolania.
Modlitba má silu meniť tento svet, našu Cirkev a naše životy. Modlitba odkrýva cestu
hľadajúcim. Modlitba je najúčinnejším nástrojom pastorácie povolaní.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

lacné tonery a cartridge

(Pokračovanie oznamov zo strany 3)
Ohľadne úmyslov za nenarodené
deti a mŕtvo narodené deti, prosíme,
aby ste úmysly neformulovali
vôbec. Odporúčame tieto úmysly na
Združenie Faustínum (združený úmysel
je slávený raz mesačne v konkatedrále).
Úmysly treba formulovať nasledovne:
za rodičov, ktorí vykonali potrat (za
ich obrátenie, vnútorné uzdravenie), za

S akým poslaním ste prišli na Slovensko, do Prešova ?
Prichádzame tu preto, aby sme obohatili miestnu Cirkev s tým, čo je pre nás typické, a to: vytrvalá modlitba za povolania
a venovali sa šíreniu tejto modlitby. Chceme
byť dobrými robotníkmi v Pánovej žatve
práve tým, že budeme pracovať s chudobnými a núdznymi a budeme sprevádzať
mladých na ceste objavovania vlastného
povolania.

42
2016

predaj a servis tlačiarní

lania, ustanovený Pavlom VI. v roku 1964,
sa chápe ako odpoveď Cirkvi na jeho iniciatívu.
Sv. Hanibal zomrel 5. júla 1927 v Messine. 16. mája 2004 bol vyhlásený Jánom Pavol
II. za svätého. Bol uznaný za „autentického
priekopníka a majstra pastorácie duchovných
povolaní“.

Prešov, ul. Hlavná č. 81 (Oproti Veľkému kostolu), INFO LINKA: 0902 304 518, www.hmprint.sk

(Pokračovanie zo strany 1)
starosťou nebolo len rozdávať chlieb a prácu, ale poskytnúť tiež úplnú osobnú výchovu s aspektom na morálku a náboženstvo.
Antonove domy poskytovali svojou výchovou také rodinné ovzdušie, ktoré napomáhalo objaviť a nasledovať Boží plán. Misionárskym duchom túžil objať všetky siroty
a chudobných celého sveta. Avšak ako to
uskutočniť? Slovo Rogate (proste, modlite sa)
mu otvára túto možnosť. A preto píše: „Čo
je to niekoľko sirôt a chudobných, ktorých evanjelizujeme, oproti miliónom stratených a opustených, ktorí sú ako ovce bez pastiera? Hľadám
a nachádzam východisko v nesmierne cennom
slove Pána Ježiša Krista: Proste Pána žatvy, aby
poslal robotníkov na svoju žatvu! Zdá sa, že som
odhalil tajomstvo všetkých dobrých diel a spásy
všetkých duší.“
Otec Hanibal pochopil, že slovo Rogate
nebolo len jednoduché odporúčanie Pána,
ale príkaz, ktorý v sebe obsahuje aj spoľahlivý liek. Z toho dôvodu sa jeho charizma
oceňuje ako základná hybná sila Božej starostlivosti v Cirkvi. Iný dôležitý aspekt, ktorý akoby predišiel dobu, je, že týmto spôsobom odhalil aj povolania laikov: rodičov,
učiteľov, vychovávateľov.
Na uskutočnenie týchto ideálov
v Cirkvi a vo svete založil dve nové rehoľné spoločenstvá. V roku 1887 Kongregáciu
dcér božskej horlivosti a o desať rokov neskôr Kongregáciu rogacionistov Srdca Ježišovho. Členovia týchto dvoch inštitútov sa
štvrtým sľubom zaväzujú žiť charizmu Rogate – proste.
Medzinárodný deň modlitieb za povo-

Pred rokom prišiel do našej farnosti
poľský rehoľný kňaz z Kongregácie rogacionistov Srdca Ježišovho otec Marčin Bajda.
Od októbra tohto roku začal u nás pôsobiť
aj jeho druhý slovenský spolubrat otec Pavol Knut. Keďže sa s nimi stretávate a budete stretávať pri liturgických slávnostiach
a každodennej pastorácii v našej farnosti,
požiadali sme ich o rozhovor a ich krátke
predstavenie.
Môžete sa nám predstaviť, odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a pôsobili pred
príchodom do Prešova ?
o. Marčin: Som Marčin Majda, pochádzam z Krakova. Mám 33 rokov. V reholi
som od roku 2001. Študoval som v Ríme na
Lateránskej univerzite. Kňazom som päť rokov. Pred príchodom do Prešova som pôsobil ako predstavený nášho domu vo Varšave
a potom ako ekonóm komunity v Krakove.
o. Pavol: Volám sa Pavol Knut, mám 42
rokov. Narodil som sa v Prešove. Detstvo
a mladosť som prežil v Polome, neveľkej dedine, ktorá leží na severovýchodnom úpätí
Levočských vrchov a je jedným z najvyššie
položených sídel v Šariši. Študoval som na
Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme.
Pred mojím príchodom do Prešova som pôsobil v Ríme. Bol som zodpovedný za formáciu kandidátov do našej rehole. Do vlasti
sa vraciam po trinástich rokoch.
Pôsobíte ako rehoľní kňazi v Kongregácii otcov rogacionistov. Kto sú rogazionisti a čo je ich charizmou a poslaním ?

ročník: XXVI.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Rogacionisti (lat. Rogate= proste, modlite
sa) sú duchovní synovia sv. Hanibala Máriu
di Francia. Otec Hanibal sa narodil 5. júla
1851 v Messine na Sicílii. Po predčasnej smrti svojho otca sa stal polosirotou, keď mal
len 15 mesiacov.
Táto smutná skúsenosť tak ovplyvnila
jeho dušu, že sa stal vnímavým a citlivým
voči sirotám, mal srdce plné mimoriadnej
lásky k nim, ktorá charakterizovala jeho život a výchovný systém.
Ako mládenec počas adorácie pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pochopil zmysel slova Rogate – odhalil v ňom nutnosť
modlitieb za duchovné povolania. Evanjeliový verš "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu!“ (Mt 9, 36; Lk 10, 2) dal základnú náplň celému jeho životu.
Sv. Hanibal, ešte keď bol diakonom,
stretol jedného žobráka, slepca, skrze ktorého sa dostal do kontaktu so smutnou sociálnou realitou najchudobnejšej periférie
štvrte Messiny. Po dohode so svojím biskupom išiel bývať do tohto geta a zaangažoval
všetky svoje sily do činnosti v prospech chudákov, v ktorých videl evanjeliové „ovce bez
pastiera“. Bola to skúsenosť poznamenaná
mnohým nepochopením, ťažkosťami a nežičlivosťou rôzneho druhu, s ktorými zápasil s veľkou vierou v to, že v chudobných,
vytlačených na okraj spoločnosti, je prítomný sám Ježiš Kristus. Jeho dielo definuje
„duch dvojitej lásky: evanjelizácia a pomoc
chudobným“.
V roku 1882 otvoril prvé sirotince, nazývané Antonove domy, pretože ich zveril
pod ochranu sv. Antona Paduánskeho. Jeho
(Pokračovanie na strane 4)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5.45 † Jozef, Alžbeta

Po.
17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
(spomienka)

6.15 † Stanislav
7.00

† Vladimír (1. výročie)

12.00 † Cecília, Ján
18.00 † Matilda

Ut.
18. 10.

Sv. Lukáša,

evanjelistu
(sviatok)
Cemjata: 17.00

5.45 ZBP Erika (ž.)
6.15 † Ján, Mariana (ž.)
7.00 † Helena (1. výročie)
12.00 † Anton, Irena, Mária
18.00 † Emil, Michal, Mária
5.45 za obrátenie Vladimíra (m.)

Sv.Pavla z Kríža,
Str.
19. 10.

kňaza
(ľubovoľná spomienka)

6.15

ZBP Danka (ž.) s rod.

7.00 † Vasiľ (pohrebná)
9.00 kňazské rekolekcie
(o. biskup Marek Forgáč)

!!! Kancelária bude dopoludnia
zatvorená !!!
12.00 † Ján, Františka (ž.)
18.00 ZBP Milan (70 r.)

5.45 † Štefan, Bernardína, Štefan, Vasiľ,
Zuzana, Juraj, Ján, Michal

Št.
20. 10.

Féria

6.15

Adorácia po večernej sv. omši
(SHALOM)

12.00 † Jozef, František, Marta, Terézia

† Viktor

7.00 † Imrich (pohrebná)
18.00 ZBP a dary DS pre členov spoloč.
Shalom
5.45 ---

Pia.
21. 10.

6.15 ZBP František

Féria

7.00 † Mária (pohrebná)
12.00 ZBP Sabína, Rastislav, Branislav
18.00 † z rod. Šinglarovej

So.
22. 10.

Sv. Jána Pavla II.,
pápeža,
(ľubovoľná spomienka)

5.45 † Dagmar
6.15 † Jozef, Milan, Mária, Veronika
18.00 † Helena

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne.
23. 10.

5.45 (za dobrodincov, ktorí obetovali modlitby za † Matúška), 6.30 (ZBP
Pavel, Mária - 50 r. života), 7.45, 10.00 († z rod. Šejirmanovej, Rečičárovej ),
11.30 (ZBP Andrej (60 r.) s rod.), 15.00 († Viktor), 18.00 († Štefan, Kristína);
Kalvária 16.30, Cemjata 10.15

Legenda: † - zosnulý/á/ ZBP - zdravie a Božie požehnanie
Stránkové hodiny v kancelárii: Po, Str: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 - 17.30 hod. ; Ut, Štv: 16.00 - 17.30 hod. ; Pia: 10.00 - 11.30 hod., 16.00 hod. - 17.00 hod.
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

1.

Milodary:
z pohrebu Márie Marušinovej 200 €,
zo svadby na Kalvárii 24,20 €,
p. Smetanová 20 €,
bohuznáma na Tv Lux 50 €.
Zbierka na rádio Lumen:
jezuiti 378,90 €.

2.

Na budúcu nedeľu sa po všetkých sv.
omšiach uskutoční zbierka na misie.

3.

Dňa 17. 10. 2016 o 15.00 hod. bude
stretnutie
členov
Spoločenstva
Najsvätejšieho
Srdca
Ježišovho
v Kláštore Sancta Maria.

4.

Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačne stretnutie sa uskutoční 18. 10.
2016 v Katolíckom kruhu o 17.00 hod.
Téma: Milosrdní ako Otec. Stretnutie
povedie Páter Juraj Andrej Mihály
OFM - Misionár milosrdenstva

5.

Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne sobášených - 11. – 13.
11. 2016. Duchovné cvičenia bude viesť
o. Damián Saraka.

6.

Pri príležitosti 230. výročia založenia
obce Šváby pozývame všetkých, zvlášť
potomkov švábskych rodín, na slávnostnú
sv. omšu, ktorá sa uskutoční dňa 20.
10. v pastoračnom centre na Šváboch
o 17.30 hod.

7.

8.

Klub kresťanských pedagógov pozýva
svojich členov a sympatizantov na
púť so sv. omšou v Malej Vieske,
prehliadku kostola a refektória
v Jasove, návštevu kláštorov Rádu
Bosých Karmelitánov v Lorinčíku
a Mariánskych sestier v Drienovci.
Odchod autobusu: v sobotu – 22.
októbra o 7.45 hod. od Katolíckeho
kruhu. Poplatok 10 eur, návrat okolo
17.00 hod.Kontakt: 0915 319 341
V nedeľu 23. 10. nás navštívi p. Jozef
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Humeňanský - rogacinosta v rámci
misijnej nedele. Sv. omše bude mať
o 11.30 a 15.00. o. Peter Majerník
(bývalý misionár v Afrike) bude mať
sv. omšu o 7.45 (nedeľa 23. 10.) a v
pondelok 17.10. o 12.00 hod.
9.

Pozývame Vás na púť do Krakova Lagiewnik dňa 25. 10. 2016 z príležitosti
končiaceho sa Roku milosrdenstva.
Nahlásiť sa môžete na tel. č. 0950 698
648 alebo ivana.krajcikova@gmail.com.
Cena púte upresníme po nahlásení
potrebného množstva pútnikov.

10. Môžete si zakúpiť kalendáre Božieho
milosrdenstva 2017 (stolový 2,5 €,
nástenný 2 €). Po sv. omši o 18:00
v sakrestii (mimo nedele) alebo na ivana.
krajcikova@gmail.com
11. Denný stacionár pre seniorov na
Šidlovci: 18. 10. 2016 o 14.00 hod.
otvára svoje brány. Adresa: Jánošíková
36/A - Šidlovec. Okrem pomoci
a stravovania máte možnosť zapísať
sa aj na počítačový kurz. Okrem
toho v našej ponuke nájdete masáže
a cvičenie, nordic walking, kreatívne
oddelenie, prácu s hlinou a iné aktivity.
12. Na našom informačnom stolíku
v kostole nájdete škatuľku na
modlitby, do ktorej môžete vhadzovať
napísané úmysly modlitieb. Za tieto
vaše dobré úmysly sa budeme modliť
počas štvrtkových adorácií a po nej
osobitnou modlitbou v spoločenstve.
Túto modlitebnú aktivitu vedie
Spoločenstvo SHALOM.
13. V kancelárii farského úradu môžete
priebežne nahlasovať úmysly na
dušičkovú oktávu (úmysly za zosnulých).
Ide o združený úmysel, ktorý bude
slúžený v kaplnke na cintoríne 1. - 8.
11. 2016 a v konkatedrále 1. a 2. 11.
(Pokračovanie oznamov na strane 4)
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