
 

 

     

  11. október 2020                Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove               Ročník XXIV.    číslo 11 
 

POVZBUDENÍ  A  ODHODLANÍ  PRE  MISIE 
V mesiaci október slávime Misijnú nedeľu. Mať misijného 
ducha znamená vedieť, že Pán aj mne zveril misiu. Nezáleží 
na veku, vzdelaní, ani charizmatickej vybavenosti. Pán čaká 
ochotu byť svedkom evanjelia, ostatné doplní Boží Duch. Tiež 
to znamená byť vnímavý na ľudskú biedu, chcieť niečo urobiť, 
aby bolo aspoň o kvapku menej biedy a utrpenia vo svete. 
Prvým misijným územím je srdce. Aj v mojom srdci môžu byť 
územia, ktoré neprešli evanjelizáciou. Napríklad môj vzťah  
k peniazom, pohodlie, vyvyšovanie sa, neochota pomôcť  
a odpúšťať, zlé povahové črty... Duch Svätý osvetľuje tieto 
územia srdca a dáva mi silu na ich pretvorenie. Druhým 
misijným územím je prostredie, kde žijem – rodina, farnosť, 
práca... Ako koná človek s misijným duchom? Misionár sa 
modlí. Ježiš hovorí: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 

Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ V kostoloch sa modlíme za povolania a to nie je zlé. 
Dajme však pozor, aby v tom nebola skrytá ľahostajnosť. Modlím sa, aby druhí pracovali v Pánovej žatve, no 
ja nemusím. Veď práve v modlitbe spoznávame, k akej úlohe nás Boh volá. Gándhí v modlitbe spoznal úlohu 
viesť národ k slobode. Martin Luther King v modlitbe našiel povolanie pracovať za rovnosť a jednotu bielych  
i čiernych. Matka Tereza v modlitbe spoznala, že ju Pán volá opustiť učiteľstvo a žiť pre najbiednejších vo svete. 
Misionár dáva dobrý príklad. Skôr ako začneme ústami hovoriť o Bohu, je nevyhnutné o ňom hovoriť skutkami. 
Hodnoty evanjelia majú žiariť z nášho správania. Svet viac potrebuje svedkov ako učiteľov. Misionár neuteká 
pred svetom, vie prijať všetkých ľudí takých, akí sú. Dokonca aj „neveriaci“ ľudia nám môžu byť vzorom  
v štedrosti, v ochote, službe a obetavosti. Každý deň nám médiá ukazujú utrpenia a biedu sveta. Aj v našom 
prostredí ich môžeme vnímať. Niekedy je toho tak veľa, že prestaneme byť citliví a končíme s presvedčením, 
že to aj tak nezmeníme. Aj keby to bola len kvapka v mori, vykonajme svoj diel na odstránení biedy. Misionár 
je človekom dialógu. Vieru ohlasujme s pokorou a rešpektom voči druhým. Neuvažujme, že každý neveriaci 
človek nechce hľadať pravdu, konať dobro alebo vytvárať dobré vzťahy. Odpovedajme múdro v duchu 
evanjelia na otázky ľudí. Lebo tragédiou nášho ohlasovania je, že odpovedáme na otázky, ktoré si ľudia 
nekladú. Misionár je človekom nádeje. V žiadnej dobe nebolo ľahké ohlasovať Ježiša Krista. Veľkí misionári žili 
v nádeji, siali, sadili, hoci úrodu zberali iní. Boli múdri a trpezliví, nechceli všetko hneď a zaraz. Tretím misijným 
územím je svet. Misionári nám pripomínajú, že je ešte veľa tých, ktorí vo svete nepoznajú Ježiša Krista. 
Nezabúdajme, ani na tých, ktorí už prijali kresťanstvo, ale sú ohrození fanatizmom iných alebo veľkou biedou. 
Podpora, ktorá smerovala zo Slovenska do celého sveta, bola radosťou misionárov. Tento rok misijný tím 
navštívil malú ázijskú krajinu Srí Lanku. Mal za cieľ pripraviť projekty pomoci tejto krajine, kde sa iba 7 % 
obyvateľov hlási ku kresťanstvu. Pred rokom a pol zažila táto krajina teroristické útoky na kresťanské chrámy 
a veriacich. Jeden z farníkov po výbuchu povedal: „Škoda, že som tu nebol, že som nepoložil život za Krista.“ 
Oslovuje nás ich živá viera, odhodlanosť, nebojácnosť, mučeníctvo. Sú veľmi vďační za každú pomoc. Nie je to 
Cirkev, ktorá len „naťahuje“ ruky. Je to Cirkev, ktorá je vďačná, modlí sa za Slovensko, nielen prijíma, ale aj 
veľa dáva, ktorá chce byť soľou. Raz jeden francúzsky biskup povedal druhému, ktorého diecéza bola v 
moslimskom prostredí: „Je ťažké pracovať a pôsobiť s takým malým množstvom veriacich a s takými malými 
prostriedkami v takejto krajine.“ Odpoveď bola krátka, múdra a plná viery: „Na prípravu kila chutnej ryže, nie 
je potrebné kilo soli. Stačí štipka.“ Prosme Pána, aby sme boli misionármi, ktorí dávajú chuť životu.     J. Šelinga 
 

            Ježiš povedal apoštolom: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Jn 20, 21 

Hľa, tu som, pošli mňa. Iz 6, 8 



  

1. Výbor klubu kresťanských seniorov pri farnosti Kráľovnej pokoja srdečne pozýva členov, ktorí v tomto 
roku slávia životné jubileum na sv. omšu, ktorá bude za nich slúžená v nedeľu 25.10.2020 o 15:00 hod.  

2. Zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac december po sv. omšiach a v kancelárii počas úradných hodín. 
Ak by sa náhodou zhoršila situácia šírenia koronavírusu a kostoly by ostali zatvorené, úmysly sv. omší 
budú odslúžené aj v takejto situácii, v deň na ktorý boli naplánované. Tak sme to robili aj v prvej vlne. 

3. Sv. omše pre deti v stredu o 17:00 nebudú, kým trvá núdzový stav a v kostole pri jednej sv. omši môže 
byť prítomných len 50 ľudí s kňazom a asistenciou. Rodičom s deťmi (hlavne tretiakmi) odporúčame 
účasť na nedeľnej sv. omši, aj keď by sa nedostali do kostola, ale sv. omšu by počúvali vonku pred 
kostolom. Pripomínam, že v sobotu sme doplnili sv. omšu o 16:00 a v nedeľu o 15:00 až do odvolania. 
Nálepky do zrkadielka dávame deťom po sv. omšiach v sakristii, keď už väčšina ľudí z kostola odíde. 
Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí začnú, keď pominú prísne opatrenia spojené s koronavírusom. 
Prihlasovanie detí na 1. sv. prijímanie stále trvá. Prihlášky odovzdajte osobne vo farskej kancelárii.  

4. Krstná náuka v októbri bude v piatok 23.10. vo farskej knižnici o 17:00 hod. Informujte sa v kancelárii.  
5. Do mesačnej zbierky na kostol sa v októbri vyzberalo 2 325 €. Ďakujeme za podporu farnosti a kostola.  
6. Misijnú nedeľu slávime 18.10. Po omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku je venovaná 

veriacim na Srí Lanke a krajinám Togo, Čad, Kongo, ktoré sú silno postihnuté koronakrízou a chudobou.  
7. Zmena letného času na zimný a s tým spojený posun času bude v nedeľu 25.10. O hodinu dlhšie spíme.  
8. Fotografie z 1. sv. prijímania detí si môžu rodičia pozrieť a stiahnuť z fotogalérie na našej webstránke. 

Rodinné fotky z tejto slávnosti získate tak, že napíšete meno dieťaťa a dátum konania slávnosti na email: 
kp.presov@gmail.com a my Vám pošleme odkaz aj na tieto rodinné fotky, ktoré si následne stiahnete. 

9. Stretnutia birmovancov zatiaľ pokračujú podľa plánu. Birmovanci kvôli opatreniam nemajú povinnosť 
byť v deň stretnutia na sv. omši. Stretnutia v utorok, stredu a štvrtok začínajú o 19:00 hodine na fare. 
V prípade zhoršenia situácie s koronavírusom pozastavíme stretnutia napr: zaslaním info SMS správy.  

10. Zmenu alebo zrušenie termínu sobáša, ku ktorému v čase pandémie často dochádza, snúbenci majú 
nahlásiť čím skôr na farskom úrade, aj na štátnej matrike v Prešove. Snúbencom vieme vyjsť v ústrety. 

11. Sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií sa odporúča tým, ktorí sú ohrození; ľudia vo vyššom 
veku, trpiaci chronickými ochoreniami, ľudia po operačnom zákroku; aj tým, ktorí sa starajú o chorých. 

 

Spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky na Misijný mesiac  

Najláskavejší Pane, Ty nás neustále pozývaš, aby sme odpovedali na tvoje volanie a rozhodli sa pre 
poslanie, ktoré si vložil do hĺbky nášho srdca. Dôveruješ nám a napĺňaš nás radosťou a pokojom,  
keď vykročíme kamkoľvek a kedykoľvek nás zavoláš. Daruj nám schopnosť srdca, aby sme boli vždy 
vnímaví a ochotní odpovedať na tvoje pozvanie a s dôverou a láskou sa v každej chvíli vinuli k Tebe. 
Sprevádzaj nás, aby sme sa stávali svetlom nádeje a soľou zeme, cez ktoré môže prúdiť tvoja milosť  
a požehnanie. Daruj nám odvahu a silu, aby sme aj napriek ťažkým chvíľam a prenasledovaniam boli 
pevní vo viere, tak ako bol aj tvoj služobník sv. Josef Vaz na Srí Lanke. Pripomínaj nám aj odvahu  
a lásku nášho Titusa Zemana, ktorý z lásky k Tebe, k viere a k Cirkvi nevidel v strachu a nebezpečenstve 
žiadnu prekážku, ale len lásku. Požehnávaj nás a ochraňuj nás v tom povolaní a poslaní, ktoré máš pre 
každého jedného z nás, či už na Slovensku, na Srí Lanke alebo kdekoľvek na svete, aby sme sa aj my 
stali svedkami viery, nádeje a lásky vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

PRÍBEH na povzbudenie                                                                           SKUTOK, NA KTORÝ SA NEZABÚDA 

Pred mnohými rokmi, keď bolo osídľovanie Ameriky ešte v začiatkoch, bol mladý kňaz poslaný odslúžiť 
bohoslužby do vzdialenej farnosti, ktorá nemala vlastného kňaza. Išiel pešo cez tridsať kilometrov. Bol 
unavený a hladný keď začal obrady. Keď skončil, nikto mu neponúkol jedlo, ani ho nikto nepozval do 
svojho domu, aby si trochu odpočinul. Cítil sa veľmi nepríjemne, akoby ho títo ľudia odmietli. Vydal sa 
teda na dlhú cestu naspäť. Po pár metroch ho však zastavil černoch, ktorý bol školníkom v miestnej škole. 
Ostýchavo ho poprosil, aby prijal pozvanie k jeho chudobnému stolu. Prešli roky. Z mladého kňaza sa stal 
biskup, veľmi obľúbený a vážený. Chýr o ňom išiel široko-ďaleko. Dostal pozvanie na posvätenie nového 
chrámu vo farnosti, kde bol ako mladý kňaz vypomôcť. Po bohoslužbe ho obklopili všetci veriaci a priam 
sa predbiehali v komplimentoch ako aj v pozvaniach k obedu. Biskup však s úsmevom odmietal všetky 
pozvania. Vyhľadal pohľadom starého černocha – školníka a zavolal ho k sebe. Povedal mu: „Pred rokmi 
mi nikto neponúkol pohostinnosť, iba vy. Nikdy som na to nezabudol a preto dnes chcem stráviť 
odpoludnie s vami.“ Všetci boli prekvapení, ale hlavne ten starý černoch, ktorý už na svoj skutok zabudol. 

 



  

12.10. PONDELOK     

6:15 ZBP Antónia a jej rodičia 

8:00 ZBP Mária – 70 r. života s rodinou  

18:00 + Anna, Vincent, Anna, Štefan, Alžbeta, František 

13.10. UTOROK                       

6:15  pohrebná   + Ladislav (pohreb 9.10.) 

8:00 + Anna  

18:00 + Jozef, Mária, Ján, Mária, Jozef 

14.10. STREDA       
6:15  pohrebná     

8:00 + Mária, Ján, Radoslav 

18:00 + Lucia (3. výročie) 

15.10. ŠTVRTOK   sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka C.                    
6:15 + Dominik, Anna, Ján 

8:00 + Ondrej, Anna, Ján 

18:00 ZBP Alena – 50 r. života 

16.10. PIATOK                sv. Margita Mária Alacoque, panna 

6:15 + Ján, Helena, Anna, Andrej 

8:00 ZBP Margita s rodinou 

18:00 + Karol (1. výročie) 

17.10. SOBOTA     sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 

7:00 ZBP rodín: Fecková, Dančová, Marcinková 

18:00 ZBP Ján a Viera – 50. výročie manželstva 

18.10.  29. NEDEĽA  CEZ  ROK                       MISIJNÁ  
6:00 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

7:15 + Igor 
ZBIERKA 

na Misie + PMD 
8:30 ZBP Katarína, Simona 

 10:00 ZBP rodiny Vojtekovej 

11:30 ZBP Daniel a Žofia – 50. výročie manželstva 

18:00 ZBP Viktória, Richard, Jozef s rodinami 

19.10. PONDELOK      

6:15 + Jaroslava, Ján, Gabriela 

8:00 + Andrej, Mária 

18:00 + Milan, Štefan, Margita 

20.10. UTOROK        

6:15  pohrebná   

8:00 + Pavol, Veronika, Michal, Ján, Melánia 

18:00 + Anna, Ladislav, Ján, Ladislav 

21.10. STREDA       

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Emil s rodinou 

18:00 + Slavomír 

22.10. ŠTVRTOK                                 sv. Ján Pavol II., pápež 

6:15 + Jaromír, Ivan, Anna 

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

18:00 + z rodín: Matisová, Matisková 

23.10. PIATOK                             

6:15 ZBP Veronika, Jozef 

8:00 + Andrej, Anna, Július 

18:00 ZBP Šimon s rodinou 

24.10. SOBOTA            

7:00 + Veronika, Milan, Mária 

18:00 + Mária, Anna, Vojtech, Anna, Martin, Miloslav 

POZOR ZMENA ČASU 

25.10. 30. NEDEĽA  CEZ ROK      
6:00 + Martin, Regina, Ján, Mária, Štefan  

7:15 + Helena, Andrej, Mária, Tibor, Alena  

8:30 ZBP Anna – 70 r. života s rodinou  

10:00 ZBP Jozef a Terézia s rodinou  

11:30 + Albína  

18:00 + Jozef  

26.10. PONDELOK     

6:15 + Igor – výročná 

8:00 ZBP Anna – 70 r. života  

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

27.10. UTOROK                       

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP Helena, František  

18:00 ZBP rodina Kožušková 

28.10. STREDA                            sv. Šimon a Júda, apoštoli 
6:15  pohrebná   

8:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Ladislava 

18:00 Za uzdravenie Damiána 

29.10. ŠTVRTOK                        

6:15  pohrebná   

8:00 + Pavlína, Vincent, Verona, Jozef 

18:00 + Mikuláš, Ladislav, Marta, Ján, Mária 

30.10. PIATOK       

6:15 + Juraj 

8:00 ZBP Blanka 

18:00 + Milan, Ján, Vincent, Margita 

31.10. SOBOTA 

7:00 ZBP Mária s rodinou 

18:00 + Simeon, Albert, Mária, Pavol 

1.11.  31. NEDEĽA  CEZ  ROK    VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
6:00 + z rodín: Miklušová, Tomášová, Capáková, Fabiánová 

7:15 ZBP Peter – 60 r. života s rodinou 

8:30 + Anton 
mesačná 

ZBIERKA 
na kostol 

 10:00 + Dominika, Štefan, Augustín 

11:30 + Oľga, Karol 

18:00 + Rudolf, Mária 

   

MILODARY na kostol                                              Ďakujeme 

 

bohuznámi spolu – 105 € 
novomanželia Blizmanovci – 100 € 

bohuznámy na kostol – 100 € 
z pohrebu + Ladislav – 100 € 

z pohrebu + František Miško – 80 € 
na Rádio Lumen – 20 €  

  

DOPLNENÉ SV. OMŠE 
v núdzovom stave až do odvolania 

pondelok – piatok sobota nedeľa 

15:00 16:00 15:00 

Kostol otvárame 30 minút pred sv. omšou - nie skôr. V kostole môže byť spolu s kňazom 50 ľudí. 

 



 

 

 

 

AKCIONÁR * AMNESTIA * 
ASTRONAUTKA * 

BAKTÉRIA * BRVNO * 
DOJČENIE * DRÁŽKA * 

DROGA * DROMEDÁR * 
HOROSKOP * KORPUS * 
KUKURICA * LOPÚCH * 
MYŠKA * NADÁVKA * 

ODBORNÍČKA * OSVETA * 
PLOMBA * TANIERIK * 

VIOLONČELO * ZLATNÍK * 
zvyšné písmena tvoria 

vetu - myšlienku 

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

 


