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PREČO SA MODLIŤ SV. RUŽENEC? 
            V modlitbe sv. ruženca nájdeme silu, pomoc, ale aj úľavu a objasnenie 
životných situácií, v ktorých sa nachádzame. Jej význam a hodnota sa nedá iným 
nahradiť. Október je mesiacom posv. ruženca. Veľký ctiteľ P. Márie, sv. Ľudovít 
Mária Grignion, hovorí: „Mária je najrýchlejšia cesta k Ježišovi.“ Zároveň vyzýval 
ľudí, aby sa každý deň modlili ruženec. „Nič neposilňuje Božie kráľovstvo v nás 
viac, ako rozjímavá modlitba ruženca.“ Ruženec je biblickou modlitbou: Otčenáš 
dal apoštolom Ježiš ako vzor každej modlitby. V modlitbe Zdravas sa spájajú dve 
biblické scény. Prvou je pozdrav od anjela: „Zdravas (Mária), milosti plná, Pán  
s tebou“ (Lk 1,28). Druhou je odpoveď Alžbety na Máriin pozdrav: „Požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (Lk 1,42). Modlitba Zdravas 
pôvodne pozostávala len z uvedených dvoch viet. Až dvaja kartuziánsky mnísi 
pridali meno Ježiš a k nemu rôzne invokácie (zvolania) zo života Ježiša a Márie. 
Stredobodom modlitby Zdravas je meno Ježiš. Preto môžeme ruženec nazvať 

kristocentrickou modlitbou, čiže zameranou na Krista. Zásadnú vec vo vývoji ruženca urobil dominikán bl. Alan 
de la Roche, ktorý 150 zdravasov rozdelil na 15 desiatkov a tie na tri skupiny, čo bol akýsi zárodok ruženca 
radostného, bolestného a slávnostného. Až v 16. storočí pápež Pius V. zadefinoval ruženec a schválil aj druhú 
časť: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás... Odvtedy sa modlitba ruženca už nemenila. Poslednú zmenu 
urobil sv. Ján Pavol II., keď v roku 2002 zaviedol ruženec Svetla, obsahujúci tajomstvá Ježišovho verejného 
pôsobenia. Podľa legiend P. Mária odovzdala ruženec sv. Dominikovi. No táto skutočnosť nie je historicky 
potvrdená, ale je isté, že dominikáni boli a sú najhorlivejší ohlasovatelia a šíritelia modlitby ruženca. Ruženec 
je rozjímavá modlitba, zameraná na uvažovanie nad Božím slovom. Zároveň je to modlitba, ktorou si 
uctievame P. Máriu. Sv. Dominik Guzmán bol veľkým mariánskym ctiteľom a taktiež bol fascinovaný Božím 
slovom. V tomto zmysle ho môžeme považovať za duchovného pôvodcu modlitby ruženca. Sv. Ján Pavol II. 
nás povzbudzuje: „Cirkev tejto tradičnej modlitbe vždy pripisovala mimoriadnu silu a jej spoločnému  
a vytrvalému odriekaniu zverila tie najťažšie problémy... V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, 
sa sile ruženca pripisovalo vyslobodenie z nebezpečenstva a Ružencová Panna Mária bola oslavovaná ako 
sprostredkovateľka záchrany... Naša naliehavá prosba adresovaná Božej Matke cez Zdravas stojí na dôvere, že 
jej materský príhovor v Srdci Syna zmôže všetko.“ Mohli by sme uviesť citácie o vzťahu k ružencu u mnohých 
svätých. No stačí ak povieme, že ruženec pomáha, stať sa svätým. Nezabúdajme aj na slová P. Márie z Fatimy: 
„Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Ale modlite sa ruženec, robte pokánie a zasväťte sa môjmu Nepoškvr-
nenému Srdcu... Denne sa modlite ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“ Sestra Lucia z Fatimy 
o ruženci povedala: „Odkedy dala P. Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny 
ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi 
obetami.“ Vierou v tieto pravdy žili už toľké generácie jednoduchých, úprimne veriacich ľudí, ktorí cez 
modlitbu ruženca zverovali P. Márii svoje životy, starosti, radosti, trápenia. Urobme tak aj my.    S. Stolárik, biskup           

Príbeh na povzbudenie: Bol raz jeden mladý muž, ktorý každý deň vysedával na námestí s priateľmi  
a vždy, keď okolo nich prechádzala istá mladá žena, rozprával o nej. Bol ňou fascinovaný. Vedel o nej všetko. 
Rozprával o jej kráse, o jej vlasoch, očiach, postave ... Rozprával o jej rodine ako aj o tom, čo študuje a ako je 
v tom výborná. Ale najviac rozprával o tom, že raz sa s touto okúzľujúcou ženou zosobáši. Jedného dňa však 
na námestím išiel svadobný sprievod. Príbuzní sprevádzali túto mladú ženu oblečenú do svadobných šiat  
k chrámu, kde ju už čakal ženích. Mladý muž bol veľmi zarazený a aj jeho priatelia akoby stratili reč. Rýchlo 
k nej utekal a povedal: „Ale, ale... ja som si myslel, že sa vydáš za mňa...?!“ „Ja viem,“ odpovedala mladucha. 
„Ale dokiaľ si ty rozprával o mne, muž, za ktorého sa dnes vydávam, sa rozprával so mnou.“  
Toto je neraz problémom aj nás kresťanov. Veľa rozprávame o Ježišovi a len málo sa rozprávame s ním. 

V Lurdoch sa Panna Mária spýtala Bernadety: „Kde je tvoj ruženec?“ Dnes sa pýta aj nás. 



  

PRIHLASOVANIE DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE 2021 

Prihláška pre tretiakov je k dispozícii v sakristii kostola aj na farskej webstránke. Rodičia ju vyplnia 
a prinesú v úradných hodinách do farskej kancelárie. Vtedy dostanú podrobnejšie informácie o príprave 
aj zrkadielko pre svoje dieťa, kde si bude zbierať nálepky za účasť na sv. omšiach. Žiaci s bydliskom v inej 
farnosti nech sa informujú na tamojšom farskom úrade. Príprava detí na prvé prijatie sviatosti pokánia  
a Eucharistie sa má spravidla konať vo farnosti bydliska a nie vo farnosti, kde dieťa navštevuje školu. 
Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí sa z rozhodnutia o. arcibiskupa majú konať raz mesačne  
v malých skupinách. Cieľom je povzbudiť rodičov ku kresťanskej výchove v rodine, lebo ak deti nenájdu 
oporu v príklade rodičov ich nadšenie pre prijímanie sviatostí a život s Kristom rýchlo zoslabne. 

 

1. Autobus do Obišoviec: V nedeľu 4.10. vrcholí odpustová slávnosť Ružencovej P. Márie v Obišovciach. 
Ak nám to opatrenia dovolia, objednáme autobus pre záujemcov z farnosti. Autobus odchádza o 8:00 
z parkoviska pri Tescu na našom sídlisku. O 9:15 začne Fatimská pobožnosť v prítomnosti o. arcibiskupa 
Bernarda Bobera a potom o 10:30 je slávnostná sv. omša, ktorú celebruje kardinál Dominik Duka, 
pražský arcibiskup. Prihláste sa do 2.10. v sakristii kostola. Poplatok je 1 euro. Nezabudnite si rúško!  

2. Krstné náuky v októbri budú v piatok 9.10. a 23.10. vo farskej knižnici o 17:00. Prihláste sa v kancelárii. 
3. Zbierka na kostol: V prvú októbrovú nedeľu 4.10. bude po omšiach mesačná zbierka na obnovu kostola.  
4. Prvopiatkové spovedanie po bytoch a domoch v našej farnosti bude 2.10.2020 so začiatkom od 8:30 h. 
5. Boží hrob a Dobročinné diela pápeža: aj keď nám pandémia koronavírusu neumožnila sláviť veľkonočné 

Trojdnie tak, ako by sme chceli, sme pozvaní svojimi milodarmi šíriť dobro a konkrétnu pomoc vo svete. 
Preto odošleme z farskej pokladne čiastku 990 eur na Boží hrob – podporu miest vo Sv. Zemi a 1150 eur 
na dobročinné diela pápeža Františka. V kresťanských médiách počúvame aké diela podporil Sv. Otec. 

6. Misijná nedeľa 2020: Dňa 18.10. budeme sláviť misijnú nedeľu. V tento deň sa koná zbierka, ktorou 
veriaci prispievajú do svetového fondu solidarity, z ktorého sú cez Pápežské misijné dielo šírenia viery 
systematicky podporované misijné aktivity v chudobných diecézach. Modlitbou a konkrétnou pomocou 
sa stávame spoločenstvom misionárov, ktorí chcú prinášať potešujúce Ježišovo slovo a jeho milosť.  

7. Hľadáme ochotných ľudí: všestranného, šikovného pána, ktorý by pomáhal pri údržbe fary, kostola 
a záhrady – zároveň pracovitú pani na aranžovanie kvetov v kostole, pranie, žehlenie liturgických šiat 
a menšie upratovanie. Záujemcovia dostanú bližšie informácie u správcu farnosti Antona Janiča, farára. 

8. Jubilejný loretánsky rok: Pápež František predĺžil prebiehajúce jubileum do 10.12.2021. Predlžuje sa aj 
možnosť získať jubilejné odpustky. Týka sa to nielen pútnikov do Loreta, ale aj pracovníkov letectva,  
či už civilného alebo vojenského. Vzťahuje sa na letiskové kaplnky a vojenské letecké základne po svete.  

9. Evanjelizačná škola sv. Ondreja (EŠO) pre mladých. Jej poslaním je formovať mladých evanjelizátorov, 
aby vedeli slovom a životom svedčiť o spáse v Kristovi. Štúdium je zamerané na získanie evanjelizačných 
vedomostí i zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov, organizovania misijných výjazdov a aktivít. 
Formácia bude počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Prihlasovanie 
na: eso.ebox@gmail.com do 30.9.2020. Plagát a leták na našej webstránke a na kostolnej výveske. 

10. Rebrík pre deti: Vydavateľstvo Don Bosco vydáva katolícky časopis Rebrík pre žiakov prvého stupňa ZŠ. 
Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný 
ako súčasť prípravy detí na prvé sv. prijímanie a tiež na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Časopis 
je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na čísle 0903 962 029. 

11. Univerzita tretieho veku: Ide o štúdium filozoficko-teologických základov. Trvá tri roky (6 semestrov), 
formou sústredení raz týždenne. Súčasťou sú prednášky z morálnej, fundamentálnej a dogmatickej 
teológie, biblických vied, filozofie, kánonického práva, spirituality, dejín Cirkvi, liturgiky, katechetiky, 
misiológie a sociológie. Ak študent splní podmienky, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV. 
Prihlásiť sa môžu starší ako 40 rokov s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok 
štúdia je 30 eur. Prihlášku žiadajte na: Teologická fakulta, Hlavná 89, tel. 055/6836 100, www.ku.sk. 

12. Gregoriánsky spev: Praktický seminár gregoriánskeho chorálu „Cantemus Domino“ sa koná v sobotu 
7.11.2020 na Teologickej fakulte v Košiciach v rámci 31. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. Seminár 
je určený kantorom a všetkým, ktorí majú záujem o gregoriánsky chorál. Program začína o 9:00 a končí 
17:30. Jeho súčasťou je aj sv. omša o 16:30. Účasť na seminári je bezplatná. Cestovné náklady a strava 
sú v réžii účastníka seminára. Je potrebné prihlásiť sa na maria.juhasova@kosice.sk do 30.9.2020. 

 

Ruženec je „evanjelium Matky“. Ono nás učí hľadieť na Ježiša a jeho dielo očami Márie. 

 



  

28.9. PONDELOK     

6:15 + Helena, Ondrej 

8:00 + Margita, Jozef, Ján, Anna, Ján  

18:00 k väčšej úcte Ducha Svätého 

 29.9. UTOROK          sv. Michal, Gabriel, Rafael - archanjeli                    
6:15  pohrebná   + Oľga (pohreb 22.9.) 

8:00 + Michal, Anna, Imrich, František 

18:00 + Martin, Božena, Helena, Klára 

30.9. STREDA                 sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 
6:15  pohrebná   + Jozef (pohreb 23.9.) 

8:00 + Michal 

17:00 Pre deti:   ZBP Kristína s rodinou 

1.10. 1. ŠTVRTOK  sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka C. 
6:15 ZBP rodina Miščíková 

ZAČÍNA  MESIAC 

SV. RUŽENCA 
8:00 + Mária, Ján, Anna, Mikuláš 

18:00 ZBP Ľuboš a Monika 

2.10. 1. PIATOK                               Svätí anjeli strážcovia 

6:15 + Vincent 

8:00 + Anna, Alžbeta 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

3.10. 1. SOBOTA        

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 + z rod. Fedorová, Poláková, Koscelníková 

4.10.  27. NEDEĽA  CEZ  ROK                   prvá nedeľa 

6:00 + Roman, Anna, Štefan, Milan 

7:15 + Jozef, Helena 

8:30 + Margita, Ján, Anna, Mária, František, Ján, Jozef 

 10:00 ZBP a pokoj; Mária, Silvia, Adrián, Nikolas, Sára 

11:30 + Ján mesačná  
ZBIERKA NA KOSTOL 18:00 + Margita, Ladislav, Ján 

  

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA MILODAR 

z krstu Anny – 100 € 
z pohrebu + Mária Lechmanová – 100 € 

z pohrebu + Jaroslav Komár – 70 € 
bohuzn. rodina z 1. sv. prijímania – 50 € 

bohuznáma Katarína – 50 € 
z krstu Františka – 40 € 

z krstu Simony Krištofovej – 30 € 

 

5.10. PONDELOK                 sv. Faustína Kowalská, panna 

6:15 ZBP Anna 

8:00 + František, Jozef, Anton, František, Jozef, Daniela 

18:00 + Jozef, Anna, František, Štefan 

6.10. UTOROK        

6:15 + Štefan, Veronika, Juraj, Margita, Jozef, Štefan, Marta 

8:00 ZBP a dary Ducha Svätého - Andrej 

18:00 ZBP Anton, Silvia 

7.10. STREDA                                  Ružencová Panna Mária 

6:15  pohrebná   

8:00 + František 

17:00 Pre deti:     ZBP Helena, Jozef a deti s rodinami 

8.10. ŠTVRTOK        

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Justína, Jozef, Jozef 

18:00 ZBP František, Martin, Vincent, Jana, Marta s rod. 

9.10. PIATOK                             

6:15 ZBP Ingrid – 50 r. života a rodina 

8:00 ZBP Konštantín 

18:00 + z rodiny; Maďarovej, Gočovej 

10.10. SOBOTA            

7:00 + Peter, Gabriela, Terézia, Michal, Mária 

18:00 + Margita (10. výročie) 

11.10. 28. NEDEĽA  CEZ ROK  
6:00 + Ján 

7:15 + Henrich, Mária, Štefan 

8:30 + Jozef, Anton, Zlatica a ostatní + z rodiny 

10:00 ZBP Marta – 60 r. života 

11:30 + Ľuboš, Anna, Ján, Mária, Alžbeta, Helena, Ladislav 

18:00 + Stanislav 

 

 

                             

    

 

V Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach našli archeológovia unikátny nález. V tomto diecéznom 
sanktuáriu, aktuálne prebieha veľká rekonštrukcia. Pod odstránenou dlažbou sa našli základy staršieho 
chrámu, ktorý je datovaný až do čias renesancie. Veľkú pozornosť však vzbudil aj nález dokopy viac ako 500 
kusov mincí. Boli uložené v keramickom hrnčeku a prikryté malou kamennou platňou pod maltovým lôžkom 
kamennej podlahy pôvodného chrámu. Mince sú z prelomu 17. a 18. storočia, kedy kostol v Obišovciach 
prechádzal striedavo do rúk katolíkov a evanjelikov. Pravdepodobne v tomto čase boli mince ukryté. „Počas 
Tökölyho povstania 1682 kostol pripadol do rúk protestantov. Až po potlačení tohto povstania sa kostola 
znova ujali katolíci. Potom prišlo ďalšie stavovské povstanie 1705 a s ním ďalšie pretrasy. Raz kostol vlastnili 
luteráni, potom katolíci, až nakoniec do sporu zasiahla samotná panovníčka Mária Terézia, keď v septembri 
1769 nakoniec rozhodla, že kostol treba vrátiť katolíkom,“ povedal Jozef Kmec, tajomník arcibiskupa a autor 
publikácie o dejinách pútnického miesta v Obišovciach. Starší kostol bol v 19. storočí rozobraný a nahradený 
súčasným kostolom. Ďalšie informácie o náleze budú zverejnené po odbornom preskúmaní a vyhodnotení.  

POŽEHNANIE KRÍŽA VO FARSKEJ ZÁHRADE  
 

V utorok 22.9.2020 sme po večernej sv. omši 
požehnali a uctili si obnovený kríž doplnený 
novým korpusom. Začali sme modlitbou vešpier 
zo sviatku Povýšenia svätého Kríža a modlitbou 
požehnania sme vyprosovali ovocie kríža pre 
našu farnosť, aj pre tých, ktorí budú prichádzať 
na toto miesto adorovať, prosiť a ďakovať.    



 

 

 

ALERGIA *  
BARÓN * BEŽKA * 
BLAHOPRIANIE * 

CIEVKA * DISPLEJ * 
DIVOCH * GENERÁL * 

HVEZDÁREŇ * 
CHRÍPKA * IKONA * 

KABELA * KATAPULT * 
KOMBINAČKY * 

KUKUČKA * KÚSOK * 
MAZNÁČIK * MEŠITA * 

NEKTÁR * ORGAN * 
PÚTNIK * SOCHÁR * 

SPÍNAČ * STONOŽKA * 
VÝVAR * VÝZNAM * 

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

 


