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Pôstne obdobie začalo prijatím popola: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ (Gn 3,19). Prach na čele
nám pripomína, že pochádzame zo zeme a že do zeme sa vrátime. Sme teda slabí, krehkí, smrteľní. Z pohľadu
tisícročí, zoči voči nekonečnosti galaxií a priestoru sme malilinkí. Sme prachom vo vesmíre. Sme však prachom,
ktorý Boh miluje. Pán si zamiloval pozbierať náš prach do rúk a vdýchol doň dych života. Takto sme vzácnym
prachom, ktorému je súdené žiť navždy. Sme zemou, na ktorú Boh vylial svoje nebo, prachom, ktorý obsahuje
jeho sny. Sme nádejou Boha, jeho pokladom, jeho slávou. Popol nám tak pripomína cestu nášho života: od
prachu k životu. Sme prach, no ak sa necháme tvárniť rukami Boha, stávame sa niečím úžasným. A predsa
neraz, v ťažkostiach a v osamelosti, vidíme jedine náš prach! No Pán nás povzbudzuje: to málo, čím sme, má
nekonečnú hodnotu v jeho očiach. Narodili sme sa, aby sme boli milovaní a stali sa deťmi Boha. Pôst nie je
časom zbytočného moralizovania, ale pochopenia, že náš úbohý popol je Bohom milovaný. Je to čas milosti,
aby sme prijali láskyplný pohľad Boha na nás a takto ním videní zmenili život. Preto neupadajme do rezignácie.
Možno hovoríš: „Ako môžem mať dôveru? Svet sa neuberá dobre, šíri sa v ňom strach a zloba, spoločnosť sa
odkresťančuje a tak ďalej...“ – A neveríš, že Boh môže premeniť náš prach na slávu? Popol na hlave lomcuje
našimi myšlienkami. Božie deti nežijú preto, aby nasledovali prach, ktorý zmizne. Z hlavy do srdca zostupuje
otázka: „Kvôli čomu žijem?“ Ak žijem pre veci sveta, ktoré sa pomíňajú, vraciam sa do prachu, zapieram to, čo
vo mne Boh vykonal. Ak žijem len preto, aby som zarobil a zabavil sa, aby som vynikol, urobil kariéru, žijem
z prachu. Ak hodnotím život ako zlý len preto, že sa mi nedostáva od sveta a ľudí to, čo myslím, že si zaslúžim,
ešte stále hľadím na prach. Nie sme na svete pre toto. Máme oveľa väčšiu hodnotu. Žijeme pre uskutočnenie
Božieho sna, pre lásku. Popol sa udeľuje na naše hlavy preto, aby sa v srdciach zapálil plameň lásky. Pretože
sme občanmi neba a láska k Bohu a blížnemu je cestovným pasom do neba. Pozemské dobrá, ktoré vlastníme,
nám nepomôžu, sú prachom, ktorý sa pomíňa. Avšak láska, ktorú darujeme – v rodine, v práci, v Cirkvi, vo
svete – tá nás zachráni, zostane navždy. Popol nám pripomína aj opačnú cestu: od života k prachu. Hľadíme
okolo a vidíme prach smrti, rumoviská, ničenie, vojnu. Životy neprijatých maličkých neviniatok, odmietnutých
chudobných, vyraďovaných starých ľudí. Pokračujeme vo vzájomnom ničení, obraciame jedni druhých na
prach. A koľko prachu je vo vzťahoch! Pohliadnime do našich rodín: koľko hádok, neschopnosť ukončiť konflikt,
neochota odpúšťať a začať odznova; no veľké nároky na náš priestor a naše práva! Existuje mnoho prachu,
ktorý znečisťuje lásku a deformuje život. Aj v Cirkvi, Božom dome, sme dovolili, aby sa usadilo množstvo
prachu svetskosti. A pohliadnime do nášho srdca: koľkokrát uhášame Boží oheň popolom pokrytectva! Veď
Pán nehovorí len o skutkoch, modlitbe a pôste, ale aby sme toto všetko robili bez pretvárky, bez pokrytectva.
Koľkokrát konáme len kvôli uznaniu, vyhlasujeme sa za kresťanov, a v srdci prechovávame žiadostivosti, ktoré
nás robia otrokmi! Koľkokrát kážeme jednu vec, a konáme inú! Je to prach, ktorý špiní, popol, ktorý uháša
lásku. Potrebujeme očistiť srdce od prachu. Sami to nedokážeme. Jedine Ježiš, ktorý pozná a miluje naše srdce,
ho môže uzdraviť. Pôstne obdobie je časom uzdravenia. Môžeme sa postaviť pred Ježiša na kríži, zotrvať tak,
hľadieť naň a opakovať: „Ježišu, ty ma miluješ, premeň ma...“. A potom, ako prijmeme jeho lásku, vykročme
prijať Božie odpustenie v spovedi. Oheň Božej lásky spáli popol našich hriechov. Objatie Boha Otca nás obnoví.
Nechajme sa zmieriť, aby sme žili ako milované deti, ako hriešnici, ktorým bolo odpustené, ako chorí, ktorí
boli uzdravení, ako pocestní, ktorí sú sprevádzaní. Nechajme sa milovať, aby sme milovali. Nechajme sa
pozdvihnúť, aby sme šli k cieľu, k Veľkej noci. S radosťou odhalíme, že Boh nás kriesi z popola. pápež František

FATIMSKÉ SOBOTY V OBIŠOVCIACH 2020
Dátum

Čas

Pripravuje dekanát

02.05.
06.06.
04.07.
01.08.
05.09.
03.10.
04.10.

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
15:30
9:15

Košice – Juh
Humenné
Košice – západ
Prešov – Solivar
vedie INSPM
Lipany
Arcidiecézna púť

Spoluúčasť dekanátov

Trebišov, V. Kapušany, Moldava, Vranov
Sobrance, Košice – východ, Snina
Michalovce, Košice – stred, Stropkov
Prešov I, Prešov II
v katedrále 9:30 ruženec; 10:00 sv. omša
Bardejov, Sabinov, kňazi TF a KS
všetky dekanáty (ruženec o 9:15)

1. Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude v našom kostole najbližší piatok 13.3. o 18:00 h. Pozývame
mladých na sv. omšu a aj na pobožnosť krížovej cesty o 17:15. Pre našich birmovancov je účasť povinná.
2. Zbierka na arcidiecéznu charitu: za našu farnosť sme na účet Charity odoslali 2 225 €. Ďakujeme vám.
3. Zbierka na obnovu nášho kostola bude na 4. pôstnu nedeľu 22.3. po sv. omšiach. Vopred ďakujeme.
4. Najbližšia krstná náuka bude v piatok 13.3. a 27.3. Záujemcovia nech sa prihlásia vo farskej kancelárii.
5. Arcidiecézne stretnutie mladých (ADSM 2020) sa uskutoční v sobotu 18.4. v Snine. Motto: „Mládenec,
hovorím ti, vstaň!“ Plagát s programom nájdete na výveske, našej webstránke a www.premladez.sk.
6. Výročie biskupskej vysviacky a arcidiecézy: v utorok 17.3. o 15:00 hod. v Katedrále sv. Alžbety oslávi
Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 30. výročie svojej biskupskej vysviacky (17.3.1990). Zároveň si
pripomenieme 25. výročie povýšenia Košickej diecézy na arcidiecézu pápežom sv. Jánom Pavlom II. pred
25 rokmi (31.3.1995). Povzbudzujeme veriacich k modlitbe za jubilanta a tiež k účasti na tejto slávnosti.
7. Medzinárodný eucharistický kongres – Budapešť 2020: V predstihu vás informujeme o významnom
podujatí, ktoré sa uskutoční 13. až 20.9.2020 v susednom Maďarsku. Mottom je žalm: „V tebe sú všetky
moje pramene“ (Ž 87). Pápež František povedal: „Táto udalosť sa bude sláviť v scenérii jedného veľkého
európskeho mesta, kde kresťanské komunity očakávajú novú evanjelizáciu schopnú konfrontovať sa so
súčasnou sekularizovanou dobou a s globalizáciou, ktorá predstavuje riziko vymazania osobitostí
bohatých a pestrých dejín.“ Oficiálna stránka kongresu: www.iec.2020.hu. Slovenský deň bude 16.9.
8. Deň rodiny bude v nedeľu 17.5.2020 v Košiciach. Organizuje ho Arcidiecézne centrum pre rodinu (ACR)
v spolupráci s ďalšími organizáciami. Program: o 15:00 sv. omša v katedrále, pri ktorej si manželia
pripomenú 25 rokov sobáša. O 16:00 program pre rodiny pri Dolnej bráne a tiež trh prorodinných
organizácií, chrobáčikovo, skautské mestečko a iné. Viac informácií nájdete na www.rodina.rimkat.sk.
9. Výročie sobáša (25.): slávenie jubileí manželov (25. rokov) v Katedrále sv. Alžbety bude 17.5.2020
o 15:00. Otec arcibiskup pozýva jubilujúcich manželov na stretnutie a ďakovnú sv. omšu. Manželia, ktorí
oslávia 25. rokov manželstva v roku 2020 nech sa prihlásia na farskom úrade najneskôr do 1.4.2020.
10. Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Je potrebné poslať
žiadosť do 31.3. na adresu Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. K žiadosti je
potrebné pripojiť list, v ktorom kandidát objasní dôvody prihlásenia. Termíny pohovorov sú oznámené
individuálne. Info. na www.kske.sk. Je potrebné prihlásiť sa aj na štúdium na Teologickej fakulte v KE.
11. Internetové Rádio Mária začalo vysielať s požehnaním Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Vo svete
existuje viac ako 80 Rádií Mária, ktoré spájajú v modlitbe chorých, trpiacich, osamelých a vzdialených.
Riaditeľ Rádia Mária o. Martin Jarábek pozýva poslucháčov zapojiť sa do živého spoločenstva modlitby.
Viac info. na www.radiomaria.sk alebo 0917 186 155, kde si môžete objednať bezplatný dvojmesačník.
12. Praktická pripomienka: snažme sa čím skôr postaviť a vytvoriť rad na sv. prijímanie, aby nie Ježiš čakal
na nás, kým prídeme k rozdávateľovi sv. prijímania, ale aby sme my čakali na Ježiša. A nezabúdajme sa
po prijatí eucharistie otáčať von z radu nie dovnútra, kde blokujeme prichádzajúcich na sv. prijímanie.
13. Konferencia – sv. John Henry Newman (1801 - 1890): Teologická fakulta (TF) pripravila konferenciu pri
príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konferencia bude 11.3. od 8:30 na
pôde TF KU v Košiciach. J. H. Newman – duchovný Anglikánskej cirkvi a univerzitný kazateľ sa usiloval o
obnovu anglikanizmu. Chcel dokázať, že Anglikánska cirkev je pravou Kristovou cirkvou. Poctivé a hlboké
štúdium starovekej Cirkvi ho nakoniec priviedli k istote, že skutočnou nástupkyňou prvotnej Cirkvi je
Cirkev rímskokatolícka. Po rokoch vnútorných bojov konvertoval a vstúpil do Katolíckej cirkvi, kde prijal
kňazskú vysviacku a neskôr bol menovaný za kardinála. Svätorečený pápežom Františkom 13.10.2019.

9.3.
6:15
8:00
18:00

10.3.
6:15
8:00
18:00

11.3.
6:15
8:00
17:00

12.3.
6:15
8:00
18:00

13.3.
6:15
8:00
18:00

14.3.

PONDELOK
+ Albína, Václav, Mária, Jozef, Ladislav
+ Karol, Alžbeta, Ján, Mária, Karol
+ Ľudmila
UTOROK
 pohrebná + Veronika (pohreb 2.3.)
ZBP Branislav s rodinou
+ Jozef, Anna, Juraj, Michal
STREDA
ZBP Albína – 80 rokov života
ZBP Miloš, Benjamín
PRE DETI: ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna
ŠTVRTOK
 pohrebná + Helena (pohreb 2.3.)
ZBP Žofia – 80 rokov života a rodina
+ Matúš (1. výročie)
PIATOK
ZBP Erika – 60 r. života a rodina
Krížová
+ Tomáš
cesta
mladých
CELOPREŠOVSKÁ MLÁDEŽNÍCKA O.
17:15
ZBP Elena s deťmi a ich rodinami

16.3.

SOBOTA

21.3.

6:15
8:00
18:00

17.3.

PONDELOK
+ Henrich, Marta, Jozef
+ Mária, Barbora, František
ZBP Ľudmila – 90 rokov života
UTOROK

6:15  pohrebná
8:00 + Jozef (1. výročie)
18:00 + Ladislav (5. výročie)

18.3.

STREDA

6:15

 pohrebná

8:00

+ Ján, Anna, Jozef, Pavol, František,
Ladislav, Helena, Anton

17:00 PRE DETI:

+ Irena

ŠTVRTOK
sv. Jozef, ženích Panny Márie
6:15 + Vincent
8:00 + Jozef, Radoslav, Jozef, Pavol, František
18:00 + Peter (1. výročie)

19.3.

20.3.

PIATOK

6:15 + z rodiny Kočanovej a Kovaľovej
8:00 + Anna, Jozef, Eduard, Peter, Františka
18:00 + Ján, Veronika, Viera, Milan

17:15

SOBOTA

7:00 + Ján, Jaroslava
18:00 ZBP rodina Grajciarová

7:00 + Ján
18:00 + Magdaléna, Jozef

15.3.

3. PÔSTNA

22.3.

4. PÔSTNA

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

ZBP Jozef – 70 r. života a rodina
ZBP Antónia a jej rodičia
ZBP a dary D.SV. pre kňazov, rehoľníkov, lekárov
+ Vojtech, Veronika
Krížová
+ Mária, Albert
cesta
14:30
ZBP Štefan s rodinou

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Filoména
ZBP Helena a František s rodinou
ZBP Jozef a rodina
ZBP Mária – 60 rokov života
ZBP Zoltán, Anna
Za + obete výbuchu (Mukačevská 7)

NEDEĽA

Krížová
cesta

NEDEĽA

ZBP Anna – 90 r.ž.
RADOSTNÁ (LAETARE)

Krížová
cesta
14:30

MAREC stretnutia rodičov 1.pr.
skupina deň
čas
14.3. sobota
o 15:30
3
15.3. nedeľa
o 15:30
1+5
15.3. nedeľa
o 15:30
2
20.3. piatok
o 18:00
6
21.3. sobota
o 15:30
7
22.3. nedeľa
o 15:30
4
Niektorí ľudia
sú ako ryby v akváriu,
stále v pohybe a stále bez cieľa.

ĎAKUJEME ZA MILODAR
bohuznáma Mária – 100 €
bohuznáma Anna – 100 €
bohuznámi spolu – 110 €
z krstu Emky Meščanovej – 50 €
bohuznáma Mária – 50 €
bohuznáma na TV Lux – 50 €
bohuznáma na rádio Lumen – 50 €

Miništrantský výlet: Využili sme prázdniny a v pondelok ráno sme sa s (12)
miništrantmi rozhodli vykonať dobrodružnú výpravu na Kapušiansky hrad.
Výstup bol dosť náročný. Vyžadoval teplé oblečenie a určitú dávku odolnosti.
Začal krátkou modlitbou za dobré počasie. To nám aj celkom prialo, keďže
počas výstupu nepadla na zem ani kvapka vody. Po príchode na hrad sa náš
hlavný miništrant so staršími dobrovoľníkmi pustil do zberu dreva na oheň.
O nejakú polhodinku sme sa už pozerali na ohník, na ktorom sme opekali náš
dnešný obed. Poobede nám dokonca zasvietilo slniečko, takže za usmievavej
oblohy a v dobrej nálade sme sa začali kotúľať naspäť domov. kaplán Vlado K.

AKTIVITA PRE DETI NA PÔSTNE OBDOBIE

Deti, ktoré v pôstnom období prídu na pobožnosť Krížovej cesty
v piatok alebo v nedeľu dostanú výkres, z ktorého si vystrihnú
a zlepia jednu kocku s farebným vyobrazením biblických
motívov. Keď prídu 6 krát získajú 6 kociek, z ktorých si zlepia
pekný 3D kríž. Podmienkou teda je byť 6 krát na Krížovej ceste
v pôste, aby si mohli vytvoriť kompletný kríž s vyobrazením
udalostí a symbolov pôstneho a veľkonočného obdobia.

Vydané pre vnútornú potrebu Rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove. 051/ 771 83 97, kancelaria@kralovnapokoja.sk, www.kralovnapokoja.sk
Tlačiareň Kušnír, Sabinovská 55, 080 01 Prešov, tel. 051/ 771 00 51, kusnir@kusnir.sk
Neprešlo jazykovou úpravou.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi
premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa
s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden
Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný
Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil
k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď
zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

