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Sv. Vincent Pallotti - zakladateľ Spoločnosti 
katolíckeho apoštolátu 
 Pochádzal z Ríma, kde sa narodil 21. apríla 
1795. V rodine dostal príkladnú kresťanskú 
výchovu. O otcovi a matke vyhlásil: „Pán mi 
dal svätých rodičov. Ako sa zodpoviem pred 
Bohom, ak som dobre nevyužil ich sväté po-
naučenia?!“ 
 Veľký vplyv naňho mala svojím bohumi-
lým životom aj jeho teta, bývalá rehoľníčka. 
Vo veku 23 rokov bol vysvätený za kňaza. 
Vincenta veľmi priťahoval apoštolát. Keďže 
pri štúdiu dosiahol veľmi dobré výsledky, už 
rok po kňazskej vysviacke mu zverili úrad 
„akademika dogmatickej fakulty a scholasti-
ky“, ktorý zastával v rokoch 1819 - 1829.  
Od roku 1827 bol trinásť rokov riadnym spo-
vedníkom Rímskeho seminára. 
 Napriek týmto a iným povinnostiam sa 
venoval všestrannému apoštolátu. Zvlášť sa 
staral o potreby mládeže, chorých a väzňov, 
viedol duchovné cvičenia a ľudové misie.  
Do apoštolátu sa usiloval zapojiť aj iných, 
duchovných i laikov. S týmto cieľom v roku 
1834 založil s najbližšími spolupracovníkmi 
„Spoločnosť katolíckeho apoštolátu“. V roku 
1835 schválil toto združenie kardinál vikár 
Carlo Odescalchi a pápež Gregor XVI. 
 Najväčšia novota a zároveň najvážnejší 
dôvod pre nepochopenie Vincentovej idey 
bolo jeho úsilie zapojiť do apoštolátu laikov, 
mužov i ženy každého veku, povolania a spo-
ločenského postavenia. Až s nimi mohla byť 
„Spoločnosť katolíckeho apoštolátu“ naplno 
spoločnosťou „a prehĺbenie, rozšírenie  
a obranu nábožnosti a katolíckej viery“. No 
pre nezvyčajnosť novoty a pre odpor mno-
hých cirkevných predstaviteľov sa laické hnu-
tie po počiatočných úspechoch veľmi neroz-
vinulo. Vincentove idey laického apoštolátu 
sa naširoko uplatnili až neskôr v hnutí katolíc-
kej akcie. 
 Hlavným nositeľom a uskutočňovateľom 
Vincentových apoštolských plánov sa stalo 
kňazské spoločenstvo nazývané podľa zakla-
dateľa - pallotíni. Vzniklo roku 1835 a v tom 
istom roku mu dal predbežné odobrenie pá-
pež Gregor XVI. Definitívne ho schválil až 54 
rokov po zakladateľovej smrti začiatkom 
roku 1904 pápež sv. Pius X. 
 Pallotíni nie sú viazaní rehoľnými sľubmi, 
ale dočasným alebo trvalým prísľubom po-
slušnosti, čistoty, chudoby a spoločného ži-
vota. Klerici sa nemajú uchádzať o cirkevné 
hodnosti, ani ich nemajú bez osobitného do-
volenia prijímať. 
 Pallotíni sa venovali a dodnes sa venujú 
prevažne mimoriadnej pastoračnej činnosti: 
duchovným cvičeniam, ľudovým misiám, for-
mácii kňazov, výchove mládeže a tlačovému 
apoštolátu. No viacerí pracujú aj v normálnej 
pastorácii, zvlášť v misiách.  

FARSKÝ HLÁSNIK 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

 Združenie katolíckeho apoštolátu (ZKA) je medzinárodná rehoľná spoloč-
nosť kňazov a bratov, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu 
a službe Cirkvi. Sú známi pod názvom pallotíni, odvodeným od priezviska zakla-

dateľa sv. Vincenta Pallot-
tiho. Prvé písmená latin-
ského názvu tvoria skratku 
SAC, ktorú používajú pri 
svojom priezvisku. ZKA 
malo spojiť všetkých ľudí – 
kňazov aj laikov, ktorí by 
spoločne zjednotení hlása-

li Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci 
sme apoštolmi, krst nás k tomu zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evan-
jelium. Je to naše povolanie ako kresťanov. Cirkev potvrdila pallotínov ako rehoľ-
nú spoločnosť v roku 1835. Pôsobenie pallotínov charakterizujú tri myšlienky ich 
zakladateľa: aby bol zničený hriech; aby boli spasené všetky duše; pre väčšiu 
Božiu slávu. Kňazi a bratia na celý život skladajú prísľuby čistoty, chudoby, po-
slušnosti, vytrvalosti, spoločenstva dobier a ducha služby. Uskutočňujú poslanie, 
ktoré sa zameriava na hlbšie prežívanie svojej vlastnej viery a zároveň chcú byť 
svedkami tejto viery pre všetkých kresťanov. Heslom Spoločnosti sú slová sv. 
apoštola Pavla: „Ženie nás Kristova láska“ a patrónkou je Panna Mária, Kráľovná 
apoštolov.  
 V súčasnosti má spoločnosť okolo 2 400 členov v 42 štátoch sveta. Po násil-
nom zrušení rehoľnej činnosti počas komunistického režimu obnovili svoje pôso-
benie na Slovensku po revolúcii v roku 1992. Dnes pôsobia v Spišskej Novej Vsi, 
Smižanoch, Hronskom Beňadiku a v Michalovciach. Apoštolská práca pallotínov 
je rôznorodá. Kňazi pracujú ako dušpastieri farnosti, starajú sa o ťažko chorých, 
zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami. Môžeme ich stretnúť medzi vo-

jakmi, v nemocniciach a vo väzniciach. Organizujú 
duchovné cvičenia, misie, pešie púte do rôznych 
bazilík a na posvätné miesta na svete. Niektorí kňazi 
a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých 
školách, vydávajú knihy a časopisy, venujú sa pasto-
rácii rodín a mládeže.  
 Pallotíni na Slovensku šíria úctu k Božiemu Milo-
srdenstvu, vydávajú časopisy: Apoštol Božieho Milo-
srdenstva a Echo z Afriky a iných kontinentov, za-
oberajú sa mládežou (organizujú oázy, kurzy 
a súťaže pre miništrantov), starajú sa o kostol Božie-
ho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi a benediktín-
sky kláštor a kostol v Hronskom Beňadiku, v ktorom 
sú relikvie Najsvätejšej Krvi. Venujú sa aj rôznym 
projektom. 
 Projekt Adopcia srdca vznikol ako reakcia  
na tragickú občiansku vojnu, ktorá zasiahla Rwandu. 
Najviac trpeli osirotené deti, ktorým sa pallotínski 
misionári rozhodli pomôcť. Neskôr boli doňho zara-
dené deti, ktoré prišli o svojich rodičov pre rôzne 
nešťastia a choroby alebo žijú v extrémne biednych 
podmienkach. Vďaka slovenským adoptívnym rodi-
čom a ich pravidelnému mesačnému príspevku  
vo výške 16 eur im zabezpečujú predovšetkým vzde-
lanie, stravu, ošatenie či výdavky na lekára.  
 Nikodémova noc je pastoračný projekt Katolíc-
kej cirkvi, ktorého iniciátorom sú pallotíni. Je určená 
pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na mnohé otáz-
ky,  pokoj  a zmysel života. Podstatou je stretnutie  
s Ježišom prítomným v Najsvätejšej Eucharistii. 

SVÄTEC MESIACA        

  (Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.06. pondelok PA 18:00 

02.06. utorok BO 18:00 

03.06. streda PA 18:00 

04.06. 
štvrtok   

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi  

BO 17:00 

PA 18:00 

05.06. 
piatok BO 17:00 

  PA 18:00 

06.06. 
sobota PA 08:00 

  BO 15:30 

07.06. 10. nedeľa cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

08.06. pondelok PA 18:00 

09.06. utorok BO 18:00 

10.06. streda PA 18:00 

11.06. štvrtok PA 18:00 

12.06. 
piatok 

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  
PA 18:00 

13.06. sobota PA 18:00 

14.06. 
BO 08:00 

PA 09:00 

15.06. pondelok PA 18:00 

16.06. utorok BO 18:00 

17.06. streda PA 18:00 

18.06. štvrtok PA 18:00 

19.06. piatok PA 18:00 

20.06. sobota PA 18:00 

21.06. 

12. nedeľa cez rok  
(svätá liturgia)  

BO 08:00 

Zbierka na opravu farského kostola   PA 09:30 

22.06. pondelok PA 18:00 

23.06. utorok BO 18:00 

24.06. streda PA 18:00 

25.06. štvrtok PA 18:00 

26.06. 
piatok  

(výročie konsekrácie kostola)  
PA 18:00 

27.06. sobota PA 18:00 

28.06. 

13. nedeľa cez rok  DV 08:00 

 (svätá liturgia)  PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

29.06. 
pondelok   

Slávnosť svätého Petra a Pavla  
(Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca)  

BO 17:00 

PA 18:00 

30.06. utorok BO 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľ-
nej svätej omši. 

11. nedeľa cez rok   
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Povaha a úloha farskej pastoračnej rady (FPR) 

 Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára. 
Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie 
Cirkvi vo farnosti. Vo farnosti má byť len jedna FPR, má praco-
vať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach 
týkajúcich sa pastoračnej služby.  
 FPR sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpeče-
ním farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zame-
raná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, 
evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť  
o chorých a starých, charitatívnu činnosť.  
 FPR sa modlí, spoznáva potreby farnosti, radí kňazovi  
a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života 
apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spolo-
čenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu.  
 FPR ani farár nemajú právomoc urobiť rozhodnutia, ktoré 
by boli proti spoločnému dobru farnosti. 

Zloženie FPR 

 FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti – laikov  
a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti 
ako živého spoločenstva veriacich. FPR má byť zvolená veriaci-
mi alebo menovaná farárom, z každej oblasti pastoračnej služ-
by aspoň jedna osoba. Je potrebné dbať o to, aby svoje zastú-
penie mali rehoľníci, veriaci rôznych vekových skupín či sociál-
nych vrstiev.  
 Počet členov FPR závisí od veľkosti farnosti. Odporúča sa, 
aby ich nebolo viac ako 15. Z celkového počtu aspoň dve treti-
ny majú tvoriť laici. Na základe svojho úradu do FPR patrí aj 
farár.   
 Volených členov FPR má byť aspoň 2/3 z celkového počtu. 
Farár môže slobodne menovať niekoľko ďalších členov. Pred-
sedom FPR je vždy farár. FPR má mať tajomníka – zapisovate-
ľa, ktorého si volia členovia. Je zodpovedný za zápisnicu  
zo zasadania. 

(www.ke-arcidieceza.sk – štatút FER) 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

Rok zasväteného života 

V rámci slávenia Roka zasväteného života prídu v nedeľu 
21.6.2015 do našej farnosti pallotíni. 
 
Pozvánka na letné tábory Združenia mariánskej mládeže 

Tak ako po iné roky, aj tento rok organizuje Združenie marián-
skej mládeže letné tábory pre deti od 6 do 16 rokov. Tábory sa 
konajú v Brehove v termínoch:  
10. 8. – 14. 8. 2015  (13 – 16 rokov) 
15. 8. – 19. 8. 2015  (6 – 12 rokov) 
Cena tábora je 40 € pre ZMM-ákov a 45 € pre neZMM-ákov. 
Prihlášky, ktoré nájdete vzadu v kostole je potrebné spolu so 
zálohou 10 € doručiť Dominike Dombajovej do 16. júna 2015.  

FARSKÁ RADA POD DROBNOHĽADOM 

Vincent Pallotti zomrel 22. januára 1850. Jeho zachované spisy 
prezrádzajú nielen starostlivosť o všeobecný apoštolát, ale aj 
hlbokú až mystickú duchovnosť poznačenú úctou k Najsvätej-
šej Trojici a k Panne Márii. 
 Pápež Pius XII. vyhlásil v roku 1950 Vincenta Pallottiho  
za blahoslaveného a Ján XXIII. v januári 1963 za svätého. 

 (www.pallotini.sk) 


