
PRÍPRAVA  NA  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. Prineste na stretnutie 20 eur.  
Deti si môžu v sakristii vyzdvihnúť samolepky do zrkadielok (štvrtáci).  

 

 

     

  30. august 2020                     Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove              Ročník XXIV.    číslo 8 

 
Z HOMÍLIE OTCA BISKUPA MAREKA FORGÁČA 
Drahí bratia a sestry. V titule vašej farnosti je slovo pokoj. Kráľovná pokoja je vašou patrónkou. Jedna legenda 
hovorí o kráľovi, ktorý dal najlepším maliarom svojho kráľovstva zaujímavú úlohu. Namaľujte mi pokoj! Umelci 
sa snažili vytvoriť, čo najkrajšie dielo. Keď boli hotoví, kráľ si pozorne všímal obraz za obrazom. Na jednom 
videl namaľované pokojné more. Povedal: „Je to pekné, ale niečo tomu ešte chýba.“ Na inom bolo vyobrazené 
zátišie z prírody, na ďalšom kvety, ďalší so západom slnka, ale kráľ stále nebol spokojný. Až nakoniec prišiel k 
obrazu, ktorý bol tmavý, temný, lebo zobrazoval búrku, blesky a silný vietor, no na jednom strome bolo 
namaľované hniezdo, v ktorom sedeli rodičia so svojimi mláďatkami a chránili ich. Kráľ povedal: „Toto je 
najkrajšie vyobrazenie pokoja“. Múdry kráľ vedel vyhodnotiť, čo znamená pokoj v živote človeka. Aj mi zo 
skúsenosti vieme, že pokoj nie je nič nerobenie, hoci aj to sa niekedy zíde, že pokoj, to nie život bez problémov 
a starostí. Práve naopak. Skúsenosť nás učí, že pokoj znamená, prežívať vnútornú vyrovnanosť a rovnováhu aj 
uprostred búrok života, ťažkostí i starostí. To bolo aj v živote Panny Márie, ktorú oslavujeme ako Kráľovnú 
pokoja. Keď sa pozrieme na jej život, ako ho poznáme z evanjelia, tak si uvedomíme, koľko bolo v jej živote 
rôznych búrok, napätí i starostí. Už na začiatku vzťahu so sv. Jozefom. Za tých čias žena, ktorá čakala dieťa a 
nebola ešte v právoplatnom manželstve, mohla byť ukameňovaná. Jozef chcel potajomky prepustiť Máriu. 
Prišlo narodenie dieťaťa a s ním mnoho náročných situácii. A samotný život, koľko prekvapení priniesol, až to 
všetko vyvrcholilo utrpením pod krížom Syna. Mária si stále uchovala pokoj vo svojom srdci a rozjímala o tom, 
čo videla a počula. Preto je Kráľovnou pokoja. Podobný pohľad môžeme urobiť aj na minulé storočie, v ktorom 
bol vyhlásený sviatok Panny Márie Kráľovnej. Bolo to veľmi náročné storočie. V roku 1917 to bol čas vojny a 
veľkých nepokojov. Pápež Benedikt XV. vložil do Litánií loretánskych zvolanie Kráľovná pokoja, aby Mária 
svojím pokojom chránila ľudstvo zmietané vojnou. Potom v roku 1950 pápež Pius XII. vyhlásil sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie a v roku 1954 vyhlásil sviatok Panny Márie Kráľovnej. Dvadsiate storočie bolo 
storočie dvoch svetových vojen, storočie atómovej zbrane, ktorá zničila toľko životov, storočie veľkej sexuálnej 
revolúcie, ktorej dôsledky doteraz cítime, storočie potratov, v ktorých vyhaslo viac životov ako vo vojnách, 
storočie rozvodov a mohli by sme pokračovať... Uprostred búrok, ktoré sa historicky diali je Mária Kráľovná 
pokoja ako kráľovná Ester, ktorá sa prihovárala za svoj vyvolený národ. A nemusí to byť len pohľad na svet. 
Keď sa pozrieme do histórie svojho vlastného života tak si uvedomíme, že život je plný starostí a ťažkostí. Už 
keď sa dieťa rodí prichádza na svet cez bolesť, plačom dáva najavo, že trpí. Potom prichádza náročnosť 
výchovy. Koľko námahy to stojí rodičov, keď okresávajú svoje deti, koľko bolesti prináša dospievanie.   



  

 Neskôr prichádza cesta manželstva, kňazstva alebo aj iné cesty života, a ani jedna z nich nie je cesta 
ružovou záhradou. Nakoniec prichádza jeseň života, ktorá prináša chorobu, slabosť, smútok aj samotu. Ale 
práve v týchto búrkach života si chceme uchovať pokoj, ktorý nám môže dať jedine Boh. Čo robiť, aby sme 
ho do svojich životov prijali? Vidíme to na príklade Márie Kráľovnej pokoja. Ona priniesla svetu Knieža 
pokoja – Krista. A v tom je nám vzorom, aby sme aj mi prinášali Krista - Knieža pokoja do svojich životov, 
rodín a do tohto sveta. Keď prichádza nejaké napätie skôr sme naklonení zväčšovať ho, zvlášť vo vzťahoch 
v rodinách. Stupňovať napätie je síce najjednoduchšie, ale zároveň aj to najhoršie riešenie problémov. Sv. 
František sa modlil: „Pane urob ma tvorcom pokoja, aby som prinášal lásku tam, kde je nenávisť, ...“ 
Nemodlím sa: „Urob ma prijímateľom pokoja, ale tvorcom pokoja, aby som tam, kde je nepokoj prinášal 
pokoj“. V tom je nám Mária veľkým príkladom. Ona v tichu stála pod krížom a tým nám ukázala, že bolesť 
nemožno obísť v živote. Človek, ktorý má vnútornú vyrovnanosť, musí mať aj určitú toleranciu ku krížu. Od 
kríža nemožno len tak utiecť. Dnešná - moderná generácia má veľmi malú toleranciu ku krížu. Veľmi rýchlo 
utekáme, keď príde bolesť do života, keď sa treba v niečom vytrápiť, treba niečo zniesť. Možno i to je jeden 
z dôvodov, prečo sa tak veľa vzťahov a manželstiev rozpadá, lebo chýba ochota prijať bolesť, prijať na seba 
kríž. Pokoj musí byť nejakým spôsobom v živote vykúpený, lebo pokoj bez bolesti je ťažko nájsť. Treba 
prinášať určitú obetu a práve v obetovaní človek nachádza a prináša Ježiša Krista, cez nesenie svojho kríža. 
Chcem dať do popredia ešte jeden element z Máriinho života. Mária zotrvávala na modlitbách spolu 
s apoštolmi a ženami po tých náročných udalostiach Ježišovho utrpenia a zmŕtvychvstania. Ona Kráľovná 
pokoja sa modlí a tým nám ukazuje súvislosť medzi nachádzaním vnútorného pokoja a modlitbou. Ako veľmi 
to vidno na človeku, či sa modlí alebo nie. Zvlášť v tomto rozbehanom svete, plnom všelijakých podnetov, 
keď nám to rozbíja náš čas, potrebujeme si nájsť čas na modlitbu osobnú, ale predovšetkým na modlitbu 
spoločenstva. Mária zotrvávala v spoločenstve na modlitbách. Spoločná modlitba tu v kostole, ale 
predovšetkým doma v rodinách prináša a rodí pokoj. Pápež Benedikt XVI. raz povedal: „Kto ohrozuje rodinu, 
ohrozuje samotné základy pokoja.“ V rodinnom spoločenstve sa rodí pokoj. Tam, kde sa stretnú rodičia s 
deťmi, vedia si spolu sadnúť, vedia sa porozprávať a vedia sa spolu modliť. O chvíľu pôjdeme do svojich 
rodín a posolstvo tejto oslavy Panny Márie Kráľovnej si môžeme vziať, aby sme boli tvorcami pokoja. Možno 
aj dnes prídu situácie, ktoré budú chcieť narušiť náš pokoj. Záleží na nás, či budeme tvorcami pokoja, a či 
sme ochotní aj vytrpieť, ak niečo treba, aby sme si uchovali vnútorný pokoj. Ako hovorí jedno slovenské 
porekadlo: Lepší chlebík v pokoji ako koláč v rozbroji. Radšej možno skromnejšie, jednoduchšie, ale s láskou 
vo vzťahoch doma v rodine, aby sme boli nositeľmi pokoja. Nech nám v tom Kráľovná pokoja pomáha. Amen 
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1. VENI SANCTE na začiatku školského roka s prosbou o príchod Ducha Svätého bude v stredu 2.9. pri sv. 
omši za účasti detí o 18:00 hod. Pozývame zvlášť štvrtákov ZŠ, ktorí sa chystajú na prijatie Eucharistie.  

2. Nové číslo Katolíckych novín máme na predaj v kostole už vo štvrtok. Len zriedka sa stane, že je neskôr. 
3. Prvopiatkové spovedanie po bytoch a domoch v našej farnosti bude 4.9.2020 so začiatkom od 8:30 h. 
4. V deň našej odpustovej slávnosti bola zbierka na obnovu kostola. Vyzberalo sa 5 085 eur. Ďakujeme. 
5. Krstná náuka v mesiaci september bude v piatok 11.9. a 25.9. o 17:00 hodine v knižnici farského úradu. 
6. Prihlasovanie na Birmovku začína v našej farnosti od 2.9.2020. Prihlásiť sa môžu mladí od 1. ročníka SŠ, 

SOU a starší, ktorí ešte neboli pobirmovaní. Prihláška je k dispozícii na stránke www.kralovnapokoja.sk. 
Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii v čase úradných hodín. 

7. Farská kancelária od septembra: v pondelok od 10:30 do 12:00, utorok až piatok od 15:30 do 17:00. 
8. Utorkové Vešpery a štvrtkové adorácie budú od nového školského roka, ak to situácia s vírusom dovolí. 
9. Nový kurz prípravy snúbencov na manželstvo začne 15.9.2020 o 17:30 v priestoroch fary (knižnica), 

farnosť Kráľovnej pokoja. V prípade záujmu kontaktujte manželov Zacharovcov na čísle 0907 459 236. 
10. Pôvodný kostolný Bohostánok sme umiestnili do sakristie, kde bude slúžiť na uchovávanie eucharistie 

pre rozdávateľov sv. prijímania a na odloženie sviatosti Oltárnej počas dní Veľkonočného trojdnia.  
11. Nahlásiť pohreb blízkeho môžete aj mimo úradných hodín. Potrebujeme tlačivo od pohrebnej služby. 

Ak chcete, aby kňaz zaopatril chorého v nemocnici, kontaktujte nemocničných kňazov, ktorí tam majú 
službu na čísle 0902 246 186. Modlime sa aj za zomierajúcich, aby nezomreli bez prijatia sv. sviatostí. 



  

31.8. PONDELOK     

6:15 + Ján, Ľudmila, Pavol 

8:00 + Ján, Agnesa, Ján,  

18:00 k väčšej úcte Ducha Svätého 

 1.9. UTOROK          6. svetový deň za ochranu stvorenstva    

6:15  pohrebná   
Deň ústavy SR 

štátny sviatok 
8:00 ZBP Andrea s rodinou 

18:00 + Juliana (ruža 18) 

2.9. STREDA                sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ C.           
6:15 + Anton, Irena  

8:00 + Filoména (2. výročie) 

18:00 PRE DETI:     ZBP Iveta – 50 r. života 

3.9. prvý ŠTVRTOK                             

6:15 + Viliam, František, Ján, Dorota, Irena, Lenka 

8:00 
+ Veronika, Andrej, Margita  
   Andrej, Mária, František 

18:00 + Emília Mikličová 

4.9. prvý PIATOK                      ku cti B. Srdca Ježišovho 

6:15 + Jozef, Mária, Rudolf, Ján, Eva 

8:00 + František 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

5.9. prvá SOBOTA                              ku cti Panny Márie 

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 ZBP Anna – 80 r. života 

6.9. 23. NEDEĽA  CEZ ROK  
6:00 + Karol, Jozef 

7:15 ZBP rodina Borzová 

8:30 ZBP Peter – 50 r. života 

  10:00 Poďak. B. za 50 r. manželstva – Júlia a František 

11:30 + Jozef, Peter, Ján, Peter 

18:00 
ZBP Dalibor, Jolana, Michaela,  
        Jolana, Matúš, Jozef s rodinami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. PONDELOK                         sv. Košických mučeníkov  

6:15 + Eugen, Veronika 

8:00 + Anna 

18:00 ZBP Bernadeta, Helena, Ľudmila 

8.9. UTOROK                Narodenie Panny Márie - sviatok 

6:15  pohrebná   

8:00 + Štefan  

18:00 + Anna (1. výročie) 

9.9. STREDA           

6:15  pohrebná   

8:00 + Ján, Pavlína, Ján, Anna, Július, Margita 

17:00 PRE DETI:     + Helena, František 

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

8:00 + Gabriela, Peter, Anna, Filip, Cecília 

18:00 + Mária (ruža 4) 

11.9. PIATOK                             

6:15 + Ján 

8:00 + Mária, Anna, Emil 

18:00 + Danka (1. výročie) 

12.9. SOBOTA                      Najsvätejšie meno Panny Márie 

7:00 + Mária 

18:00 
+ Anton, Mikuláš, Anna, Helena,  
   Michal, Anton, Mária, Ján 

13.9. 24. NEDEĽA  CEZ ROK  
6:00 + František, Jozef, Ján, Anna 

7:15 ZBP Mária – 83 r. života s rodinou 

8:30 ZBP Ladislav 

10:00 PRVÉ SV. PRIJÍMANIE  Za deti, ich rodiny, farnosť 

11:45  POZOR:      ZBP Lucia, Zuzana s rodinami 

18:00 + Jozef, Peter, Ján, Peter 

 

 

                             

    

 

12. Korpus – Umučenie na misijný kríž: Na misijný kríž v záhrade plánujeme dať primerane veľký korpus (telo 
ukrižovaného Krista). Ak by náhodou chcel niekto (jednotlivec, rodina...) zasponzorovať. Suma je 800 eur. 

13. Zbierka na náš kňazský seminár: Z nedele 16.8. sme na seminár odoslali 1 815 eur. Ďakujeme za podporu.        
14. Prihlasovanie detí (tretiakov) na sv. prijímanie v roku 2021 začne až koncom septembra 2020 cez prihlášky.  
15. Pozvánka sláviť Sedembolestnú PM na Galambe: Bratia františkáni organizujú púť na Galambu. Odchod 

autobusu je v utorok 15.9.2020 o 9:00 od františkánskeho kostola. Tam je potrebné sa aj nahlásiť do 12.9. 
v ich sakristii. Cestovné je 15 eur. Viac informácii u pani Evy na 0918 092 434. Plagát je na výveske kostola. 

16. Kňazské rekolekcie v Košiciach budú v sobotu 5.9. o 9:30 pri liturgickom slávení sv. Košických mučeníkov. 
17. Epidemiologické opatrenia: V kostole sú stále povinné rúška, ktorými zakrývame ústa aj nos. Počas sviatosti 

zmierenia spovedník i kajúcnik majú mať rúško a dodržať aj dostatočný odstup. Lektori čítajú Božie slovo bez 
rúška pre lepšiu zrozumiteľnosť. Počas sv. omše celebrant (kňaz) nemusí mať rúško, ak zachová odstup aspoň 
dva metre od ostatných, ale je povinný mať rúško počas rozdávania sv. prijímania, pred ktorým si dezinfikuje 
ruky. Sv. prijímanie sa podáva do rúk. Len vo výnimočnom a odôvodnenom prípade je možné podať do úst 
a to úplne na konci rozdávania sv. prijímania. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, sväteničky sú 
prázdne, k dispozícii majú byť dezinfekčné prostriedky. Zároveň má byť zabezpečené vetranie kostola. 

18. Obišovce: Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej PM v Obišovciach bude 3. – 4.10. Podrobný program 
slávnosti bude zaslaný neskôr do farností. Svätú omšu bude celebrovať pražský kardinál Dominik Duka, OP.  

19. Arcidiecézna animátorská škola (ADAŠ) je formačno–vzdelávací program pre mladých od 17 rokov. 
Absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS. 
Kurz tvorí 13 víkendov na fare v Hermanovciach. Prihlasovanie do 25.9.2020. Formulár www.premladez.sk. 
Prijímacie pohovory budú 26.9. v priestoroch ACM na Rooseveltovej 12 v Košiciach. Cena víkendu je 18 eur. 

20. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu našej odpustovej slávnosti Kráľovnej pokoja.  



 

MILODAR  NA  KOSTOL 
 ďakujeme  

novomanželia Greifovci – 120 € 
novomanželia Kipikašovci – 100 € 

z pohreb + Peter Doleži – 103 € 

bohuznáma Mária – 100 € 
bohuznámi – 100 € 

z krstu * Sára – 50 € 

Modlitba duchovného sv. prijímania 
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej 
oltárnej sviatosti skutočne prítomný. 

Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. 
Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje 

hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať 
každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži 

po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne 
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne  

so svojou milosťou do môjho srdca.  
Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti,  

a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ  
a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

Modlitba sv. Františka o pokoj 
           Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.  
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; 
odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde 
vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu 
tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, 
čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť 
tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr 
potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr 
chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať 
iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď 
dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba 
– nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – 
dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame 
sebe – povstávame k večnému životu. Amen. 

 

BUFET * CIBUĽKA *  
DÍLERKA * DIRIGENT *  

FRČKA * KANCELÁRIA *  
LIETADLO * MARKÍZA *   

ČÍSLO * ORGANIZMUS *  
FAŠÍRKA * MEDÚZA * 
POLIČKA * POVERA * 
POVODEŇ * STĹPEC * 

STOLÁR * KOMENTÁR * 
ŠKVRNA * ŠOŠOVKA * 

TLMIČ * ÚČTENKA * 
ZMENÁREŇ * PEKÁR * 
VYŠETRENIE * PLECH *  

Zvyšné písmena tvoria 
myšlienku Benedikta XVI. 

 

Pre vnútornú potrebu Rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.                                                Tlačiareň Kušnír, Sabinovská 55, Prešov. 

 


