
 

     

  16. august 2020                     Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove              Ročník XXIV.    číslo 7 
 

FARNOSŤ  
Začiatok výstavby kostola: 1992 
Požehnanie kostola: 30.4.1995 

Farnosť zriadená:   1.7.1995  
Posviacka kostola:   8.8.1999  

 

FARÁRI  
Stanislav Stolárik  1995 - 2001  

Jozef Dugas  2001 - 2016  
Anton Janič   2016 - ****  

 

KAPLÁNI  
Imrich Degro   1995 - 1997  

Ján Petro   1997 - 1998  
Augustín Vaščák   1997 - 1998  
František Čonka   1998 - 2000  

Štefan Lenčiš   1998 - 2001  
Jozef Novák   2000 - 2000  
Peter Sepeši   2000 - 2001  

Vladimír Juhás   2000 - 2003  
Štefan Ružbarský   2001 - 2002  

Kamil Mižák   2002 - 2003  
Slavko Sivák   2002 - 2004  

Martin Čelovský   2003 - 2004  
Ján Dulin   2003 - 2005  

Jozef Kapina   2004 - 2006  
Peter Šoltis   2004 - 2006  

Jozef Kandráč   2005 - 2007  
Peter Aľušík   2006 - 2008  

Marek Hospodár   2006 - 2008  
Marek Uličný   2007 - 2009  

Milan Dubóczi   2008 - 2010  
Peter Nemec   2008 - 2011  

Peter Juhás   2009 - 2012  
Marcel Záleha   2010 - 2012  
Matúš Tirpák   2011 - 2014  

Jozef Vaľko   2012 - 2013  
Ladislav Varga   2013 - 2014  

Jozef Bujňák   2012 - 2015  
Marek Veľas   2014 - 2015  

Martin Štieber   2014 - 2017  
Blažej Revický   2015 - 2016  

Roman Matisovský   2015 - 2019  
Jozef Janič   2016 - **** 

Vladimír Klešč   2017 - **** 
Matúš Poremba   2019 - **** 

  

 

 

ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ  PANNY  MÁRIE  KRÁĽOVNEJ 
 

V sobotu 22.8. slávime spomienku Panny Márie Kráľovnej. Pre našu farnosť to 
však nie je len spomienka, ale veľmi veľká liturgická slávnosť, lebo oslavujeme 
patrónku nášho chrámu i farnosti – Kráľovnú pokoja. Pozývame vás, aby ste 
spolu s nami, kňazmi tejto farnosti prežili sviatočne, s radosťou a vďačnosťou 
sobotný a nedeľný deň k úcte a oslave Panny Márie. V nedeľu 23.8. o 10:30 
by mal hlavnú slávnostnú sv. omšu celebrovať o. biskup Marek Forgáč, ak mu 
to zdravotný stav po operácii kolena dovolí. Aj ostatné nedeľné sv. omše budú 
zo slávnosti P.M. Kráľovnej. V tento deň si zároveň pripomenieme 25. výročie 
zriadenia našej farnosti. Dole v tabuľke je uvedený program počas týždňa.   

 

25. VÝROČIE  ZRIADENIA  FARNOSTI 
Prvá odpustová slávnosť v r. 1995 zaznamenaná v Kronike farnosti 

 

V nedeľu 27.8.1995 sa konala prvá odpustová slávnosť, obohatená úradným 
aktom kanonického práva, podľa ktorého sa kostol Kráľovnej pokoja stal 
farským kostolom novozriadenej farnosti na Sídlisku III v Prešove. Dekrétom 
o. arcibiskupa Alojza Tkáča bol do úradu správcu farnosti menovaný a pri 
odpustovej slávnosti aj slávnostne uvedený prvý farár farnosti Kráľovnej 
pokoja PhDr. Stanislav Stolárik. Sv. omšu celebroval prešovský dekan Matej 
Babčák, ktorý vykonal aj slávnostný akt inštalácie správcu novej farnosti. Ten 
osobne pred tvárou veriacich farnosti, vyznal vieru, zložil sľub a potvrdil ho 
prísahou na Sv. Písmo. Obaja potom podpismi potvrdili platnosť vykonaných 
úkonov. Na záver omše sa prihovoril k svojim veriacim nový správca farnosti. 
Slávnosť bola ukončená požehnaním, pápežskou hymnou a kyticami kvetov. 
Spolu s farárom Stanislavom sa svojej funkcie oficiálne ujal aj prvý kaplán 
farnosti Imrich Degro. Bola to jeho prvá kaplánka po kňazskej vysviacke. 
 

25. ROKOV  OD  POŽEHNANIA  KOSTOLA  KRÁĽOVNEJ  POKOJA 

30 rokov   Sv. Otec Ján Pavol II. dňa 22.4.1990 v Bratislave požehnal  
Základný kameň Rím. kat. chrámu Kráľovnej pokoja v Prešove – Sídl. III  

PROGRAM pred odpustovou slávnosťou  spovedáme celý týždeň pred sv. omšami 

17.8. pondelok 18.8. utorok 19.8. streda 20.8. štvrtok 21.8. piatok 22.8. sobota 

18:00 Hymnus 
Duch Svätý 

 

18:45 Vešpery 
s kňazmi 

15:00 Korunka  
+ zamyslenie 

 

15:00 Korunka 
vyložená Sv.Olt. 

18:45 Krížová 
cesta (záhrada) 

8:00 Ruženec 
(záhrada) 



  

Rozpis prípravy a slávnosti prvého sv. prijímania v našej farnosti 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  Mirka Nešpora, Mukačevská Šmeralova Bajkalská, Prostejovská, Matice sl. 

Stretnutie rodičov 5.9. o 15:30 (So) 5.9. o 15:30 (So) 6.9. o 15:30 (Ne) 

Nácvik detí (streda) 9.9. po omši 16.9. po omši 23.9. po omši 

1. sv. spoveď (sobota) 12.9. o 10:00 19.9. o 10:00 26.9. o 10:00 

1. sv. prijímanie (nedeľa) 13.9. o 10:00 20.9. o 10:00 27.9. o 10:00 
Rodičia, ktorým nevyhovuje stretnutie v sobotu nech prídu v nedeľu a naopak. Deti si môžu v sakristii 

vyzdvihnúť samolepky do zrkadielok zo sv. omší, na ktorých pre pandémiu nemohli byť, a ktoré im ešte chýbajú.  
 

1. Odpustová slávnosť Kráľovnej pokoja je v nedeľu 23.8. o 10:30 hodine. Sv. omše o 10:00 a 11:30 nebudú. 
Pred touto slávnosťou je dobre vyspovedať sa, aby sme mohli získať odpustky. Text modlitby ľútosti je 
viditeľne umiestnený na stene v spovednici pre tých, ktorí modlitbu zabudli alebo im chvíľkovo vypadla.  

2. Sv. omša pre deti bude v stredu 2.9. výnimočne o 18:00. Pozývame deti, rodičov, a hlavne štvrtákov ZŠ. 
3. Nahlasovanie na prijatie sviatosti birmovania začína v našej farnosti od 2.9.2020. Prihlásiť sa môžu mladí 

od 1. ročníka SŠ, SOU a starší, ktorí ešte neboli pobirmovaní. Prihláška bude k dispozícii na stránke 
www.kralovnapokoja.sk. Vyplnenú prihlášku odovzdá birmovanec kňazovi po sv. omši alebo vo farskej 
kancelárii v čase úradných hodín. Kresťan má prijímať sviatosti vo farnosti, v ktorej má trvalé bydlisko. 

4. Kancelária bude po prázdninách otvorená v zmenenom čase z dôvodu konania pravidelných kňazských 
rekolekcií v našom dekanáte Prešov – stred, ale aj kvôli vyučovaniu náboženstva na školách vo farnosti. 

5. Farská knižnica bude otvorená od 7.9. Prebieha nová inventarizácia kníh, aj ich tematické usporiadanie. 
Jednoduchšej orientácii napomôže vytvorený zoznam kníh, ktorý bude v knižnici, aj na farskej webstránke.  

6. Najbližšie prvopiatkové spovedanie po bytoch a domoch bude v našej farnosti 4.9. so začiatkom o 8:30.  
7. Prijímanie Eucharistie na ruku: Otec arcibiskup Bernard dôrazne žiada, aby sa pri podávaní sv. prijímania 

dodržiavali nariadenia Konferencie biskupov Slovenska a vyzýva kňazov aj veriacich, aby ich striktne 
dodržiavali. Neustále mu prichádza veľa podnetov z farností, kde si niektorí kňazi i veriaci vysvetľujú veci 
po svojom. Prednostne sa teraz prijíma na ruku – bez vreckovky, servítky či iných pomôcok. Kto nemôže 
prijímať na ruku, nech príde na konci radu. Toto už podľa neho nie je otázka úcty či neúcty voči Eucharistii, 
lebo aj do úst sa dá prijímať nehodne či neúctivo. On sám vníma, že teraz sa odkrývajú charaktery mnohých, 
ktorí sú skúšaní nie v úcte voči Eucharistii, ale v jednote a poslušnosti voči biskupovi. 

8. V júlovej zbierke na obnovu nášho kostola sa vyzberalo 3 895 €. Ďakujeme za vaše milodary. Ďalšia zbierka 
je naplánovaná na nedeľu 23.8. po všetkých sv. omšiach kedy budeme sláviť náš odpust Kráľovnej pokoja. 

9. Pozvanie do lektorskej služby: kto má dobrý hlas a chce čítať pri sv. omšiach v našom kostole, nech príde 
v určený utorok na stretnutie lektorov a nahlási sa. Stretnutie sa koná po večernej omši v sakristii kostola.  

10. Septembrové krstné náuky pre rodičov a krstných budú v piatky 11.9. a 25.9. o 17:00 vo farskej knižnici. 
11. Pre snúbencov: V utorok 25.8. o 17:30 sa uskutoční 7. stretnutie z neukončeného kurzu pre snúbencov, 

ktorý bol prerušený kvôli COVID-19. Zároveň prosíme snúbencov, že ak zrušia sobáš alebo ho presunú na 
iný termín, je potrebné to čím skôr nahlásiť na našom farskom úrade, a zároveň aj na mestskej matrike.  

12. Firma nám vymenila pevné okná s jedným sklom nad garážovými bránami pod farou za nové s dvojsklom 
a možnosťou otvárania. Pomôže to lepšie odvetrávať vlhké podzemné priestory a v zime viac izolovať. 
V záhrade sme ďalšej firme dali za úlohu skrátiť najvyššie stromy, ktoré dlhodobo ohrozovali deti, 
dospelých a návštevníkov záhrady. Dialo sa pod dohľadom a so súhlasom mesta. Vysádzame ďalšie stromy.  

13. PRE SENIOROV: V nedeľu 6.9.2020 sa uskutoční púť do Levoče na Mariánsku horu pri príležitosti sviatku 
Narodenia Panny Márie. Záujemcovia nech sa hlásia u pána Hradila do 30.8. Poplatok je 6 eur. Odchod 
autobusu je o 11:30 od benzínky Shell na Sídlisku III. Program na mariánskej hore začína o 13:30 modlitbou 
sv. ruženca a pokračuje o 14:30 sv. omšou, ktorú celebruje Mons. František Dlugoš. Po sv. omši nasleduje 
pobožnosť Krížovej cesty. Autobus vyvezie pútnikov až na Mariánsku horu. Nezabudnite si rúško na tvár.  

14. Ďakujeme za brigádnickú pomoc tým, ktorí prichádzali do farskej záhrady alebo na faru a pomáhali nám. 
15. POUČENIE: Kňaz, ktorý prijal milodar za odslúženie sv. omše na úmysel darcu, nemôže pridať ďalší úmysel 

bez jeho súhlasu. Na viac úmyslov sa môže slúžiť sv. omša len vtedy, ak je pri oltári prítomných viac kňazov.  
 

         MILODARY                                                                                                                                  ĎAKUJEME  

manželia Vladimír, Júlia – 200 € 
pohreb + Mária Sarnecká – 200 € 

Peter a Eva – 100 € 
bohuznáma Mária – 100 € 

krst – bohuznáma rodina – 100 € 
bohuznáma rodina – 100 € 

ďalší bohuznámi spolu – 420 € 
Miestna skupina SSV – 50 € 

bohuznáma Marta – 50 € 
pohreb + Jozef – 65 € 

pohreb + Mária Tutokyová – 50 € 
krst – Matej – 20 € 

 



  

17.8. PONDELOK      

6:15 + Juraj, Mária, Ján, Margita 

8:00 + Matej, Vincent, Ondrej, Mária, Lukáš 

18:00 + Adriana (1. výročie) 

18.8. UTOROK                                                     sv. Helena 

6:15  pohrebná    + Arpád (pohreb 14.8.) 

8:00 + Ján, Mária, Vincent 

18:00 ZBP Adriana s rodinou 

19.8. STREDA           

6:15  pohrebná   + Albína (pohreb 8.8.) 

8:00 ZBP Jozef a Lucia s rodinou 

18:00 ZBP Emil a Barbora – 55 r. manželstva 

20.8. ŠTVRTOK                           sv. Bernard, opát a učiteľ C. 
6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Filip 

18:00 + Anna 

21.8. PIATOK                                           sv. Pius X., pápež 

6:15 + Miroslav 

8:00 + z rodiny; Ferenčákovej a Olejníkovej 

18:00 ZBP František – 50 r. života 

22.8. SOBOTA                    PANNY  MÁRIE  KRÁĽOVNEJ  

7:00 Za spolupracovníkov farnosti slávnosť našej 
patrónky 18:00 ZBP rodina Birknerová 

23.8. 21. NEDEĽA              ODPUST + 25. VÝROČIE  
6:00 Za kňazov, ktorí doteraz pôsobili vo farnosti KP  

7:15 + Mária, Pavol, Cecília, František, Mária, Štefan 

8:30 ZBP manželov Lucie a Pavla 

10:30 
HLAVNÁ ODPUSTOVÁ SV. OMŠA 

Za veriacich farnosti 

18:00 ZBP Helena 

 

 

                             

    

 

24.8. PONDELOK                              sv. Bartolomej, apoštol      
6:15 + Vincent, Valent, Viktor 

8:00 + Andrej 

18:00 ZBP Ladislav, Katarína 

 25.8. UTOROK                                           

6:15  pohrebná   

8:00 Poď. Bohu a ZBP Johana – 70 r. života 

18:00 ZBP Andrej s rodinou 

26.8. STREDA                                
6:15  pohrebná   

8:00 + Jozef, Peter, Ján, Peter 

18:00 + Anton, Mikuláš 

27.8. ŠTVRTOK                                                        sv. Monika 

6:15  pohrebná   

8:00 + Matilda 

18:00 ZBP a dary Ducha Sv. – Oliver, Ľubomír, Júlia 

28.8. PIATOK                       sv. Augustín, biskup a učiteľ C.       
6:15 ZBP Michal, Vladimír, Vladimír, Peter, Jakub 

8:00 + Martin, Božena, Anna, Michal 

18:00 ZBP Mária – 50 r. života 

29.8. SOBOTA       Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa    

7:00 ZBP Lívia s rodinou štátny sviatok 
výročie SNP 18:00 ZBP Marko a ostatní vnuci 

30.8.  22. NEDEĽA  CEZ  ROK   
6:00 + Mária, Ján, Mária, Ľudmila 

7:15 + Marta, Alojz 

8:30 + Jozef, Peter, Ján, Peter 

  10:00 ZBP Božena – 70 r. života 

11:30 + Peter, Helena, Štefan, Anna, Ondrej, Terézia 

18:00 + Jozef 

ZBIERANIE PEŇAZÍ DO ZVONČEKA  Od pondelka 24.8. prestaneme zbierať peniaze do zvončeka počas 
sv. omší vo všedné dni. Zbierať sa bude len v nedele, slávnosti a veľké sviatky. Nerobíme to preto, žeby sme 
mali nadbytok peňazí. Chceme skôr, aby veriaci prichádzajúci denne na sv. omšu nemuseli stále premýšľať 
o tom, či majú pri sebe peniaze a prispeje to aj k pokojnejšej atmosfére počas sv. omší vo všedné dni. Kto 
bude chcieť prispieť na kostol vo všedné dni, môže dať svoj milodar do pokladničky v kostole. Podľa nášho 
prieskumu sa vo všedný deň pri jednej sv. omši vyzbiera približne 20 eur. Za jeden týždeň je to spolu okolo 
250 až 300 eur, za štyri týždne 1000 až 1200 eur. Túto stratu chceme kompenzovať pravidelnou mesačnou 
zbierkou na kostol – na prvú nedeľu v mesiaci po sv. omšiach. Ukončili by sa tým, aj mimoriadne zbierky na 
obnovu kostola. V mnohých farnostiach majú takýto model a my ho tiež chceme vyskúšať, či sa osvedčí. 
Viacerí by chceli, aby aj v nedeľu nebol zvonček počas obetovania, ale až po omši, pretože ich zbieranie 
peňazí vyrušuje, a aj situácia s vírusom tomu nahráva. Postupne hľadáme najlepšie riešenie, aby sa vrátil 
pôvodný význam /duch a forma/ tohto daru „zvončeka“. Už staroveká Cirkev prinášala v sprievode nielen 
obetné dary chleba a vína, ale aj napr: olej, sviece, syr, baránky, vtáky, plody, kvety, ... a ďalšie, ktoré slúžili 
na podporu kultu a pomoc chudobným. V neskorších storočiach sa tieto dary nahradili peniazmi, čo bolo 
jednoduchšie a praktickejšie. Tak sa „zvonček“ stal obetným darom, ktorý sa prinášal s chlebom a vínom. 
Obetný sprievod vyjadroval túžbu spojiť nepatrnú obetu veriacich – viditeľnú v dare chleba, vína a peňazí 
s jedinečnou obetou Krista. Chlieb a víno prinášali Bohu ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa im po 
premenení na oltári vrátili ako duchovný pokrm a nápoj. Aj vyzbierané peniaze kládli k oltáru ako dar Bohu, 
aby nadobudli duchovný rozmer almužny, podpory kultu i chrámu a pomoci chudobným. Obetný sprievod 
sa konal po prosbách. Preto sa odporúčalo konať „zvonček – zbieranie peňazí“ práve v tejto časti sv. omše. 
Umiestnením pokladničiek pri vchode do kostola sa čiastočne vytratil zmysel obetného charakteru. Ak by 
sme predsa zamietli zbieranie do zvončeka cez obetovanie, zdá sa, že riešením by bolo dať milodar/peniaze 
do pokladničky pri vchádzaní do kostola pred sv. omšou a tesne pred obetovaním ich vybrať a priniesť spolu 
s chlebom a vínom k oltáru ako obetný – viditeľný dar veriacich.  „Kto dá, neschudobnie – kto nedá, nezbohatne.“  
 



 

Pre deti: Panne Márii dávame veľa titulov. Najviac sa ich spomína v Litániách loretánskych. Prečo ju nazývame   
                 Kráľovnou? Obrázok Panny Márie Kráľovnej si vymaľuj pestrými farbami aj písmená a kvety. 
 

 

BOŽSTVO * BRUSNICA * 
ČIARKA * DECIBEL * 

EPILEPSIA * FRAJER * 
GUĽOVNICA * HLAVIČKA * 

HOVORKYŇA * 
CHYBIČKA * KARAMEL * 

KLAUN * KLINEC * 
KUCHÁR * LESÍK * 

MACOCHA * MELÓDIA * 
MIKRÓN * OBYVATEĽ * 

OPTIKA * RAŠELINISKO * 
REVÍZOR * RYBÁR * 
SULTÁN * VALEC * 

VÍKEND * ZÁRUBŇA * 
ZÁTREPKA * 

Zvyšné písmena tvoria vetu 
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Tlačiareň Kušnír, Sabinovská 55, 080 01 Prešov, tel. 051/ 771 00 51, kusnir@kusnir.sk                       Neprešlo jazykovou úpravou. 

 


