
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
08001 Prešov

„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho."   (Ž 122)

Drahí učitelia, rodičia a žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša,
v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 930 €, ktorým ste pomohli Misijnému dielu 
detí v Rwande. Veľmi si vážim obetu, ktorú ste vynaložili na zorganizovanie podpory misií. 
Osobitný pozdrav odovzdávam od o. Vlastimila Chovanca.
V utorok 7. januára 2020 budem sláviť svätú omšu v kaplnke SVETLA v dome PMD na 
Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Svätá omša sa začne o 17.00 hodine a môžete sa jej 
zúčastniť, obetujem ju za všetkých členov a darcov PMD, a teda aj za Vás. Ak nemôžete prísť, 
môžete sa so mnou v tento utorok duchovne spojiť.
Paulína Jaricotová je zakladateľka najväčšieho hnutia, ktoré pomáha misiám. Ponúkala dva 
dôležité nástroje na zmenu sveta: modlitbu a konkrétnu pomoc. Jej dielo narástlo do takých 
rozmerov, že ho pápež Pius XI. v roku 1922 povýšil na pápežské. V súčasnosti pôsobia 
Pápežské misijné diela v 140 krajinách sveta, ktoré si navzájom vymieňajú dary.
Ona a arský farár Ján Mária Vianney zohrali dôležitú úlohu vo vtedajšej kríze Cirkvi. Obaja sa 
stali veľkými hlásateľmi evanjelia. Svätý Jan Mária Vianney medzi dedinským ľudom a 
Paulína Jaricotová v robotníckom prostredí, kde kreatívnym spôsobom začala iniciovať 
podporu misií.
Misia nie je poslaním pre špecialistov. Pápež František vo svojom dokumente Radosť 
evanjelia píše: „Sila prijatého krstu urobila z každého člena Božieho ľudu misionára." 
Angažovanosť mnohých mužov a žien v misijných krajinách Afriky a Ázie nám ukazuje, že 
toto svedectvo nie je otázkou teologického vzdelania, ale vzdelania srdca a viery plnej 
nádeje.
V mene Pápežských misijných diel na Slovensku Vám zo srdca ďakujem a počas polnočnej 
svätej omše budem myslieť na vás ako aj na všetkých dobrodincov misijných diel. Želám 
vám veľa požehnania, vnútorného pokoja a radosti.

S úctou a modlitbou  

          o. Ivan Kňaze
              Pápežské misijné diela


