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SEDEMBOLESTNÁ a KRÍŽ 
Ak Mária stála pod krížom, znamená to, že sprevádzala svojho Syna do 

Jeruzalema, všetko na vlastné oči videla a prežila. Počula ako dav ľudí 
si žiada prepustenie Barabáša – nie Ježiša, bola svedkom bičovania  
a pribíjania na kríž. Videla posmešky vojakov a ironické pokriky „nech 
zostúpi z kríža, ak je Boží syn“. No počula aj Ježišove slová prosiace o 
odpustenie: „Otče odpusť im, lebo nevedia, čo robia“. Ak pripustíme, 
že aj Mária mohla byť pokúšaná, tak ako Ježiš na púšti, došlo k tomu 

hlavne pod krížom. A bolo to veľmi hlboké a bolestné pokušenie, pretože 
jeho dôvodom bol práve Ježiš. Verila v prisľúbenia, verila, že Ježiš je Mesiáš, 

Boží Syn, vedela, že keby Ježiš požiadal, poslal by mu Otec “viac než dvanásť plukov 
anjelov” (Mt). Ježiš to však nežiada. Keby sa sám zbavil kríža, zbavil by aj ju, jej 

nesmiernej bolesti, ale On to neurobí. Mária však nevolá: “Zostúp z kríža, zachráň sám 
seba i mňa!” alebo “Zachránil si mnohých, prečo teraz nezachrániš seba, môj synu?” 

Takáto myšlienka sa mohla vkrádať do jej srdca – no Mária mlčí. Mala mnoho dôvodov  
k výčitkám a vzývaniu Boha, k úteku z Kalvárie. No Mária neuteká. Zostala ticho pri kríži, stala 

sa mučenicou viery a veľkým svedkom dôvery v Boha, po vzore svojho Syna. Zostala Ježišovi 
nablízku nielen fyzicky, ale aj duchovne. Teraz, keď nadišla jeho hodina je so svojou Matkou 

spojený v utrpení. Prítomnosť Márie pod krížom je veľkým príkladom pre Cirkev, ktorý má byť 
nasledovaný – stáť pri Ježišovom kríži. Teda tým najdôležitejším, čo máme robiť, nie je stáť pri kríži všeobecne, 
ale stáť pri kríži Ježiša Krista. Nestačí stáť pri kríži v utrpení, v tichosti. Je to síce hrdinské, no nie  najdôležitejšie. 
Nejde o vlastný kríž, ale o Kristov. Nejde o utrpenie, ale o vieru, skrze ktorú sa spájame s trpiacim Kristom. Na 
Márii pod krížom vidíme vieru, ktorá je oveľa väčšia než jej utrpenie. Sv. Pavol hovorí, že evanjelium je Božou 
mocou pre všetkých, čo veria. Sila Cirkvi súvisí s hlásaním Ježišovho kríža, ktorý svet považuje za bláznovstvo 
a slabosť. Preto je nutné vzdať sa ľudskej nadradenosti a všetkého, čo svet považuje za silu, aby začala pôsobiť 
sila Kristovho kríža. Väčšina veriacich nebola uvedená do tohto tajomstva. Náš životný kríž nám sám o sebe 
nezíska spásu, nie je silou ani múdrosťou. Sám o sebe je len ľudským trápením alebo dokonca trestom. Božou 
múdrosťou a silou sa stane až vtedy, keď sa vierou zjednotí s Kristovým krížom. Sv. Ján Pavol II. po atentáte 
napísal: „Trpieť znamená byť otvorený pre spásnu Božiu moc, ktorá je ponúknutá ľudstvu v Kristovi”. Mária 
pod krížom nie je len Sedembolestnou, ale aj Matkou nádeje. Tak ako Abrahám 
dúfal a dôveroval Bohu, aj keď sa zdalo, že nádeje už niet, aj Mária dúfa pod 
krížom, hoci sa i tu zdá, že niet pomoci, záchrany, nádeje. Ona akýmsi tajuplným 
spôsobom verí vo vzkriesenie svojho Syna. Cirkev tak ako Mária žije v nádeji, 
Kristov kríž je pre ňu skúsenosťou a vzkriesenie zdrojom všetkej nádeje. Ako 
Ona stála pri Ukrižovanom synovi, tak je Cirkev povolaná stáť pri tých, ktorí sú 
križovaní dnes: chudobní, trpiaci, ponižovaní, urážaní. Nestačí zdieľať ich bolesť, 
ani snaha o jej uľahčenie. To môžu robiť aj tí, ktorí neveria vo vzkriesenie. Cirkev 
musí prinášať nádej, že utrpenie nie je absurdné, ale má zmysel, pretože nás 
vedie k vzkrieseniu z mŕtvych. Ľudia potrebujú k životu nádej ako k dýchaniu 
kyslík. Aj Cirkev potrebuje nádej, aby odvážne pokračovala na ceste dejinami a 
necítila sa zdrvená protivenstvami. I vtedy, keď sa zdá, že v ťažkej situácii už nič 
nemôžeme urobiť, zostáva nám veľká úloha: totiž trpezlivo, s vierou a dôverou 
znášať všetko až do konca. Túto životnú úlohu splnila aj Mária, keď s nádejou 
stála pod krížom a teraz je pripravená pomáhať aj nám.         Raniero Cantalamessa  

                                            Keď Kristus tak veľa trpel, keď Mária tak veľa trpela,  
                                ako by sme mohli byť dobrí a svätí bez toho, žeby sme trpeli?     pápež Ján Pavol I.  



  

1. Podávanie prihlášok na birmovku prebieha od začiatku septembra. Prihláška (tlačivo) je na webstránke 
www.kralovnapokoja.sk. Stačí ju vytlačiť, čitateľne vypísať a odovzdať v kancelárii nášho farského úradu 
alebo po sv. omši v sakristii. Príprava a prijatie sviatostí má byť vo farnosti, kde máme trvalé bydlisko. 
Posledný deň podania prihlášky je piatok 25.9. kedy sa všetci prihlásení stretnú na sv. omši o 18:00 hod. 

2. Obnovené kríže: Veľký kríž v záhrade, aj menší, ktorý bol na stene pri vstupe do kostola sme dali očistiť, 
vybrúsiť a nanovo natrieť kvalitnejším náterom, ktorý odolá aj v náročných podmienkach. Keďže ide 
o dva misijné kríže (čo nie je obvyklé) rozhodli sme sa, aj po porade s rehoľnými bratmi, ktorí konajú 
ľudové misie, že jeden ten menší ostane ako misijný kríž a bude umiestnený vo vstupe do kostola. Veľký 
kríž v záhrade bude s korpusom (telom Ježiša), aby slúžil viac na uvažovanie a rozjímanie nad Kristovým 
utrpením. Touto cestou ďakujem bohuznámej rodine, ktorá obetovala na nový korpus 800 eur. Kríže 
chceme požehnať ešte v tomto mesiaci september, v ktorom slávime sviatok Povýšenia svätého Kríža. 

3. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania sa tiež musia riadiť usmerneniami epidemiológov. Prinášanie 
eucharistie chorým a nevládnym domov sa môže uskutočniť len po splnení podmienok. Ak chcete, aby 
rozdávateľ prichádzal k vám domov je dobré, keď sa posúdi každý prípad zvlášť a po porade s kňazom.  

4. Krstná náuka bude v piatok 25.9. o 17:00 vo farskej knižnici. Záujemcovia nech sa prihlásia v kancelárii. 
5. Na 1. nedeľu v mesiaci september sa konala zbierka na kostol. Vyzbieralo sa 2 725 €. Ďakujeme za dar. 
6. Jesenné kántrové dni sú v týždni po slávnosti Sedembolestnej Panny Márie v stredu, piatok a sobotu. 

Obsahom je „Poďakovanie Bohu za úrodu“. V našom kostole sa poďakujeme v piatok o 8:00 a 18:00 h.  
7. Druhé výročie blahorečenia A. Kolesárovej: V nedeľu 30.8. sa stretli pútnici na slávnostnej sv. omši vo 

Vysokej nad Uhom. Rektor centra Pavol Hudák povedal, že Anka sa stala „patrónkou mladých rodín 
a mladých ľudí na ceste za čistým vzťahom. Anka z nás urobila veľkú rodinu, čo nás napĺňa vďačnosťou, 
podobne ako sme to zažívali pri veľkej slávnosti pred dvomi rokmi. Anku potrebujeme. Ľudia tu vďaka 
nej zažívajú Boží dotyk.“ Počas sv. omše bol požehnaný nový obraz A. Kolesárovej. Program pokračoval 
hudobným vystúpením, svedectvami a adoráciou. Pre sprísňovanie opatrení sa momentálne vo Vysokej 
neplánuje žiadne väčšie podujatie, no skupinky pútnikov sú na tomto milostivom mieste vždy vítané. 

8. Praktické: Kresťanskí rodičia prihlásia v školách svoje deti na hodiny náboženstva, nie na etiku. Hodiny 
náboženstva v škole tvoria súčasť prípravy na prijatie viacerých sviatostí a formovanie života podľa 
evanjelia. Civilne rozvedení, ktorí mali sviatostné manželstvo môžu prijímať sviatosti v Cirkvi, len 
s povolením o. arcibiskupa, po schválení žiadosti o manželskú odluku. Odluka neznamená rozvod, ale 
uznanie, že pred Bohom sme stále manželia, aj keď sa náš vzťah rozpadol. Potvrdzuje to aj skutočnosť, 
že ten kto dostal povolenie prijímať sviatosti, nevyhľadáva nový vzťah s iným (inou), ale žije sám (sama). 
Sviatosti nemôžu prijímať ani tí, ktorí majú len civilné manželstvo alebo žijú ako: druh – družka, priateľ 
– priateľka, partner – partnerka žijúci v jednej domácnosti. Títo nemôžu zastávať ani úlohu krstného, či 
birmovného rodiča. V prípade nejasností sa obráťte na kňaza. Opäť prosíme, keď odchádzate po 
spovedi zo spovednice, nezatvárajte dvere. Otvorené dvere znamenajú, že môže prísť ďalší na spoveď. 

9. Autobus do Obišoviec: Plánujeme ísť v nedeľu 4.10. na odpust do Obišoviec. Sledujte oznamy a LKP.  
 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE V SANKTUÁRIU – OBIŠOVCE 2020 

SOBOTA  
3.10. 

 
spovedanie  

15:00 – 21:00 

15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu (o. Michal Harakaľ) 

15:30 – Večeradlo s Pannou Máriou – Radostný ruženec  
16:30 – Otváracia sv. omša – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup  
17:30 – Bolestný ruženec spojený s modlitbou chvály  
18:30 – Sv. omša + modlitby za oslobodenie, za chorých (o. Imrich Degro) 
20:00 – Krížová cesta za odvrátenie epidémie  
21:00 – Sv. omša za mladých a pre mladých (o. Tomáš Tupta)  

22:00 – Animovaná eucharistická adorácia  
23:00 – Nočná eucharistická adorácia (v kostole) 

NEDEĽA  
4.10. 

 
spovedanie  

8:00 – 12:00 

05:30 – Slávnostné ranné chvály ku cti Ružencovej P. Márie + Ruženec svetla  
06:30 – Sv. omša za Farnosť Ružencovej P. Márie (o. Michal Harakaľ)  

08:00 – Sv. omša za rodiny a za rozpadnuté manželstvá (Dominikáni z Košíc)  

09:15 – Fatimská pobožnosť – slávnostný ruženec (o. arcibiskup Bernard Bober) 
10:30 – Slávnostná sv. omša (kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, prímas český)      
   

* * * po sv. omši – požehnanie náboženských predmetov pri vonkajšom oltári * * *  

Púť na regionálnej úrovni pri dodržaní predpisov. Rúška – zakryté ústa a nos, rozostupy, dezinfekcia. 

                



  

14.9. PONDELOK                  Povýšenie sv. Kríža – sviatok 

6:15 + Andrej, Mária, Andrej 

 

8:00 ZBP Vladimír s rodinou  

18:00 + Jozef 

 15.9. UTOROK             Sedembolestná P. Mária - slávnosť                    
6:00 + Ladislav 

 
patrónka 
Slovenska 

7:15 ZBP a uzdravenie Peter a Pavol 

8:30 ZBP Igor s rodinou a Silvia 

  10:00 ZBP Katarína 

11:30 + Cecília, Margita, Jozef 

18:00 ZBP Kristína, Karolína, Jakub 

16.9. STREDA       
6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Mária – 82 r. života a rodina 

17:00 Pre deti:     Za miništrantov KP 

17.9. ŠTVRTOK                             

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Marta 

18:00 + Veronika (1. výročie) 

18.9. PIATOK            

6:15 + Vincent 

8:00 ZBP Zuzana, Ján, Milan, Veronika 

18:00 + Helena, Vincent 

19.9. SOBOTA        

7:00 + Rudolf, Štefan, Margita 

18:00 + Ján, Klement, Ján 

20.9.  25. NEDEĽA  CEZ  ROK   
6:00 + Marián 

7:15 ZBP Matúš a jeho rodina 

8:30 + Mária, Anna, Vojtech 

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

11:45  Pozor iný čas:     ZBP Jarmila s rodinou 

18:00 + Ján, Štefan, Mária 

 21.9. PONDELOK                sv. Matúš, apoštol a evanjelista 

6:15 + Štefan, Mária, Ján 

8:00 + Imrich, Johana, Marta, Imrich 

18:00 + Ján, František 

22.9. UTOROK        

6:15  pohrebná   

8:00 + Mária, Ladislav, Ján, František, Ján 

18:00 + Paulína (ruža 12) 

23.9. STREDA                                             sv. Páter Pio, kňaz     

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Vladimír, Alena, Danka a ich rodiny 

17:00 Pre deti:   ZBP Slavomír 

24.9. ŠTVRTOK        

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Kristína 

18:00 + Helena, Štefan, Anna, Ján, Anna 

25.9. PIATOK                             

6:15 ZBP Magdaléna – 80 r. života a rodina 

8:00 + Pavol, Anna 

18:00 + Štefan, Anna, Vojtech, Alžbeta, Kamil 

26.9. SOBOTA            

7:00 ZBP Eduard – 70 r. života a rodina 

18:00 + Ján (3. výročie) 

27.9. 26. NEDEĽA  CEZ ROK  
6:00 + Roman, Bartolomej, Mária, Vladimír 

7:15 ZBP Melichar a Albína – 50 r. manželstva 

8:30 ZBP Jozef, Mária, Renáta a ich rodiny 

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

11:45  Pozor iný čas:      ZBP Mária s rodinou 

18:00 + Ján, Mária, Janka 
 

MILODAR 
NA  

KOSTOL 

bohuznáma rodina, korpus na kríž – 800 €  
z pohrebu + Ladislav Šebej – 100 € 

z pohrebu + František – 100 € 
 ďakujeme           bohuznámi – 100 € 

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA 
   PREŠOVSKÁ KALVÁRIA     

Nedeľa 13.9. 
09:00 – večeradlo + sviatosť zmierenia 
10:00 – odpustová sv. omša (o. arcibiskup Bernard)  

Pondelok 14.9. – sviatok Povýšenie sv. Kríža 
14:00 – Krížová cesta (začiatok pri Exercičnom dome) 

15:00 – Korunka B. milosrdenstva a sv. omša  
Utorok 15.9. – slávnosť Sedembolestnej P. Márie 
10:00 – sv. omša    *** všetko len na farskej úrovni *** 

 

Sedembolestná P. Mária je naša národná Patrónka. 
V iných krajinách je známa ako „Bolestná P. Mária“. 
Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Jej život 
je plný nečakaných udalostí. Číslo sedem v biblickom 
zmysle znamená plnosť. Tradícia hovorí o siedmich 
bolestiach, ktoré Mária vo svojom živote prežila:  
1. Proroctvo Simeona – „tvoju dušu prenikne meč“  
2. Útek do Egypta – Herodesom chce zabiť dieťa 
3. Stratený dvanásťročný Ježiš – nájdený v chráme 
4. Stretnutie Matky s Ježišom na krížovej ceste 
5. Ukrižovanie, utrpenie a smrť Ježiša na kríži 
6. Snímanie Ježišovho tela z kríža do náručia Matky  
7. Ježišov pohreb, pochovanie do kamenného hrobu  
Prvé stopy sviatku Bolestnej P. Márie nachádzame v 
15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom 
Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, 
aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako 
Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou 
Sedembolestnej Panny Márie je bazilika v Šaštíne. 
Dejiny tohto chrámu siahajú do r. 1564. Za baziliku 
minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v r. 1964. 
Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil 
Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku 
Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce 
tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy 
bývajú hlavné púte, aby si veriaci uctili našu Patrónku 
a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení nášho života. 
                                                   prevzaté z www.zivotopisysvatych.sk 



 

BARANICA * 
BATÉRIA * 

BYLINKÁR * 
CIKÁDA * 

DVOJBODKA * 
EXOTIKA * 

FJORD * 
FÓLIA * 

GALEJE * 
HROMADA * 

KAKTUS * 
KIOSK * 

KOMENTÁR * 
KOMORA * 

KRÍŽE * 
KVADRANT * 

MIXÉR * 
OBILIE * 

PASAŽIER * 
PAVIÁN * 

PLECHOVKA * 
PROMENÁDA * 

RASCA * 
SPOLUŽIAČKA * 

SPOVEĎ * 
STAROŽITNOSŤ * 

SUDCA * 
ŠPAGÁT * 

TLMOČNÍK * 
VÝPARNÍK * 

VZORKA * 
ZÁREZ * 

ZVUČKA * 
 

Zvyšné písmena 
OSEMSMEROVKY 
tvoria myšlienku 
sv. Matky Terezy  

 

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

 


