
 
 

 

     

  1. apríl 2021                       Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove                    Ročník XXV.    číslo 1 
 

Drahá naša farská rodina, milovaní bratia a sestry. My kňazi už tri mesiace hľadíme na prázdne lavice pri sv. 
omšiach. O to viac myslíme na vás pri každej sv. omši. Duchovne sa s vami spájame v nádeji, že požehnanie, 
ktoré dávame v závere každej sv. omše nie je ohraničené múrmi kostola, ale príde až k vám, do vašich rodín. 
Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia nám dávajú účasť na Kristovom volaní z kríža „Žíznim“. Tak ako bol On 
nepredstaviteľne „smädný“- túžiaci po láske Otca a blízkosti priateľov, tak sme aj my nesmierne „smädní“ 
a veľmi nám chýba Božia blízkosť, kostol, sv. omša, sviatosti, spoločenstvo, spoločné modlitby a pobožnosti. 
Máme veľkú túžbu byť s blízkymi a priateľmi, no ona ostáva nenaplnená. Otec arcibiskup nás kňazov i veriacich 
povzbudzuje, aby sme nestrácali pokoj. Nákaza a obmedzenia nám môžu znepríjemniť život, ale nemôžu zrušiť 
Veľkú noc. Ježiš Kristus je živý a ubezpečuje nás, že je s nami po všetky dni. Je to práve On, ktorý osvetľuje 
cestu nášho života. Veľká noc očisťuje našu minulosť, posväcuje našu prítomnosť a dáva nádej pre budúcnosť. 
Už dnes sa máme modliť za duchovnú obnovu našich rodín a farností. Možno v niektorých už vyhasol 
plamienok viery, ktorí v sebe ešte kedysi nosili. Pred nami, tak ako aj pred učeníkmi je poslanie – misia. 
„Choďte a ohlasujte...!“ Hľadajme spôsob, ako pomáhať ľuďom obnoviť spojenie s Bohom i s jeho Cirkvou.  

V priamych prenosoch Veľkého týždňa majú veriaci uprednostniť slávenia so svojim diecéznym biskupom. 
S otcom arcibiskupom Bernardom sa môžeme zjednotiť cez uvedené priame prenosy na www.telke.sk 

1.4. 
ZELENÝ ŠTVRTOK 

Pamiatka Pánovej večere 

9:30 
10:00 
17:00 
18:00 
18:00 
20:00 

TV Lux – sv. omša svätenia olejov z Bratislavy 
Lumen + www.telke.sk – sv. omša svätenia olejov z Košíc  
TV Lux – sv. omša na pamiatku Pánovej večere z Bratislavy 
www.telke.sk – sv. omša na pamiatku Pánovej večere z Košíc 
Lumen – sv. omša na pamiatku Pánovej večere z B. Bystrice 
TV Lux – hodina v Getsemanskej záhrade (prenos zo Sv. Zeme) 

2.4. 

VEĽKÝ PIATOK 
Utrpenie a smrť Pána 

 

deň prísneho pôstu 

15:00 
15:00 
15:00 
18:00 
21:00 

TV Lux – obrady Veľkého piatku z Bratislavy 
www.telke.sk – obrady Veľkého piatku z Košíc 
Lumen – obrady Veľkého piatku z Banskej Bystrice 
TV Lux – obrady Veľkého piatku z Vatikánu  
TV Lux – Krížová cesta z Vatikánu 

3.4. 
BIELA SOBOTA 

Pri Pánovom hrobe  
a veľkonočná vigília 

19:00 
19:30 
19:30 

www.telke.sk – Veľkonočná vigília z Košíc 
TV Lux – Veľkonočná vigília z Vatikánu 
Lumen – Veľkonočná vigília z Banskej Bystrice 

4.4. 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Pánovho zmŕtvychvstania 

10:00 
10:30 
12:00 

TV Lux + RTVS – sv. omša z Vatikánu + požehnanie Urbi et Orbi  
www.telke.sk – sv. omša z Košíc 
Lumen – požehnanie Urbi et Orbi 

 

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÉHO JEDLA                     Vykoná ho otec/matka pred veľkonočným stolovaním.     
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen      Vzkriesený Kristus nech naplní náš dom/byt svojím pokojom. 
V evanjeliu čítame: „Ježiš povedal: ,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo 
každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí 
syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste 
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“Lk 11,9 

Modlitba: Zvelebený si, Pane, náš Bože, ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za tvoje dary, ktoré 
majú slúžiť na zachovanie nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z tvojich rúk tak, aby sa posilnila 
naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. S dôverou sa 
spoločne modlime: Otče náš... Pozdravme Pannu Máriu: Zdravasʼ, Mária... (alebo Pod tvoju ochranu)... Sláva 
Otcu...    Bože zachovaj nás v zdraví, v láske a v tvojom mene – v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 



  

1. Pôstne zbierky Krabička pre Afriku + Arcidiecézna Charita + Pomoc prenasledovaných kresťanov ukončíme 
k 31.3.2021. Peniaze odošleme na účet Charity s príslušným variabilným symbolom. Ďakujeme za milodary.  

2. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu v celej Cirkvi. Nejeme mäso a striedmo užívame aj ostatné jedlá. Je 
to deň rozjímania nad utrpením a smrťou Pána na kríži. Pôst je vyjadrením našej lásky a vďačnosti Bohu. 

3. Veľkonočnú oktávu od nedele Zmŕtvychvstania až do nedele B. Milosrdenstva slávime ako jeden sviatok. 
Vo veľkonočnom období sa namiesto modlitby „Anjel Pána ...“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná ...“. 

4. Farská kancelária je počas sviatkov zatvorená. Čas kancelárie uvádzame v aktuálnych farských oznamoch.   
5. Birmovanci: Dňa 8.4. končíme s birmovancami online kurz Alfa, ktorý je súčasťou prípravy na birmovku. 

Ďalšie materiály k príprave ponúkame na našej webstránke v záložke Archív/Birmovanci (dopĺňame ich). 
Stále čakáme na uvoľnenie opatrení, aby sme sa mohli stretnúť na fare a dokončiť prípravu. Arcibiskupský 
úrad tiež čaká, aby farnostiam určil konkrétne dátumy udeľovania sviatosti birmovania. Birmovancov a ich 
rodiny povzbudzujeme, aby sa usilovali o aktívny život viery a modlili sa o dar živého vzťahu s Bohom. Ak 
máte otázky k birmovke a príprave, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.      www.kralovnapokoja.sk 

6. Prvoprijímajúce deti: Dátumy prvého sv. prijímania začneme s katechétmi plánovať hneď po uvoľnení 
obmedzení, ktoré už nebudú brániť v stretávaní a v príprave. Dúfame, že to všetko stihneme do konca 
školského roka. Rodičom ponúkame materiály na našej stránke v záložke Archív/Prvoprijímajúci (postupne 
dopĺňame). Príprava sa nesústreďuje len na dieťa, ale je ponúknutá celej rodine. Nájsť a prehĺbiť vzťah s 
Bohom nepotrebujú len deti, ale sú to hlavne rodičia, ktorí sprevádzajú dieťa príkladom svojho života. Tak 
ako vzťah medzi manželmi nie je len o dni sobáša, tak ani vzťah k Bohu nie je len o dni prvého sv. prijímania. 
Preto sú potrebné stretnutia s rodičmi, ktoré nám pandémia neumožnila realizovať. Nezabúdajme ani na 
modlitbu, veď ona najlepšie odráža vzťah veriaceho s Bohom. Ak máte nejaké otázky, využite kontakt na 
farskej stránke alebo si telefonicky môžete dohodnúť osobné stretnutie s kňazom. www.kralovnapokoja.sk 

7. Kostoly môžu byť zatiaľ otvorené len na súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek 
spoločné náboženské úkony pri dodržaní odstupu, používania dezinfekcie a s tvárovým respirátorom.  

8. Online sv. omše: Hoci sme dišpenzovaní od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši, využime možnosť sledovať 
sv. omše a obrady prostredníctvom médií. Zároveň nezabúdajme na prax duchovného svätého prijímania.  

9. Spovedanie: Vysluhovanie sviatosti zmierenia je v tomto čase obmedzené len na nevyhnutné prípady pri 
dodržaní opatrení pred nákazou. Nezabúdajme, že hriechy nám môžu byť odpustené aj mimo sviatostnej 
spovede, ak si vzbudíme dokonalú ľútosť (keď ľutujeme hriechy z lásky k Bohu). Takáto ľútosť odpúšťa 
nielen všedné hriechy, ale dosiahne aj odpustenie smrteľných (ťažkých) hriechov, ak si zároveň dáme 
pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude fyzicky možné“. (Katechizmus, 1452) 

10. Podpora Svätej zeme: V tomto čase sme zvykli milodarom pri Božom hrobe podporiť miesta vo Sv. zemi. 
Prispieť môžeme cez farnosť alebo priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný s. 91002.  

11. Litánie loretánske: Pripomíname, že do litánií boli pridané tri nové zvolania: Matka milosrdenstva (po 
slovách-Matka Cirkvi), Matka nádeje (po-Matka Božej milosti), Útecha migrantov (po-Útočisko hriešnikov). 

12. Farská záhrada: Denne vidíme ľudí prichádzať do záhrady na modlitbu. Stoja pred krížom, potom pri soche 
Panny Márie a niektorí sa pri zastaveniach modlia Krížovú cestu. Viditeľne vyznávajú vieru a sú svedkami 
pre okoloidúcich. Toto miesto sme požehnali a každý, kto tu prichádza s vierou a modlitbou na perách 
prispieva svojou čiastkou k jeho kráse a duchovnosti. Čím viacerí budú prichádzať na modlitbu, tým viac 
ľudí tu nájde vypočutie, ochranu, uzdravenie, pokoj a Božie požehnanie. Chceme ho naďalej zveľaďovať, 
no najviac ho skrášľujú tí, ktorí prichádzajú, lebo ich tiahne láska k Ukrižovanému a k jeho Matke Márii. 

13. Miništranti: Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ponechala aj naďalej v platnosti svoje stanovisko z roku 
1994, že na Slovensku „nie je vhodné zavádzať miništrovanie dievčat“. To znamená, že posluhovať kňazovi 
pri sv. omši môžu iba chlapci a muži. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na čítanie lekcií, prosieb a žalmov. 

14. Pohreby: Od 1.1.2020 sa skrátil čas pochovania po smrti zo 48 na 24 hodín. Zákon uvádza: „Ľudské 
pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie 
však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno pochovať ihneď...“ 

15. Poďakovanie: Z Ríma prišlo poďakovanie veriacim našej arcidiecézy za zbierku Dobročinné diela Svätého 
Otca vo výške 26 743 € a vďačnosť za finančný dar pre Svätú Zem (od Božieho hrobu) v sume 49 989,70 €.  

16. Teologická fakulta v Košiciach poskytuje vzdelávanie v programoch: Sociálna práca, Teológia, Učiteľstvo. 
Prihlasovanie na bakalárske a magisterské štúdium je do 30.4., na doktorandské štúdium do 10.6.2021. 
Viac o štúdiu na www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium. Ďalej ponúka aj dvojročný program Master 
v teológii manželstva a rodiny pre budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach. Viac informácii 
nájdete na stránke fakulty www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie. 



  

4.4.  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
6:00 + Karol, Mária a + starí rodičia 

 

7:15 ZBP Terézia 

8:30 ZBP Martin, Andrea, Martin, Mária 

 10:00 + Ján, Anna, Rudolf, Jozef, Juliana 

11:30 + Štefan 

18:00 + Jozef 

 5.4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK    deň pracovného pokoja 

6:00 ZBP Anna 

7:15 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

8:30 + Anton 

 10:00 + Františka 

11:30 + Ján, Štefánia, Ivan, Veronika, Jozef 

18:00 + z rodiny Bartošovej a Šebejovej 

6.4. VEĽKONOČNÝ UTOROK      

6:15 + Andrej, Mária, Štefan, Helena, František, Anna 

8:00 ZBP Milan, Zuzana, Mária, Marta 

18:00 + Stanislav, Helena, Štefan 

7.4. VEĽKONOČNÁ STREDA 

6:15 + Marián  

8:00 + Mária, František 

18:00 ZBP rodiny Ondášovej + Alexander (1. výročie) 

8.4. VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK 

6:15 ZBP Štefan, Emília 

8:00 ZBP Konštantín, Filip, Hanka, Adam 

18:00 + Rozália, Andrej, Mária 

9.4. VEĽKONOČNÝ PIATOK        

6:15 ZBP Jozef s rodinou 

8:00 ZBP Matúš s rodinou 

18:00 + Ľubomír  

10.4. VEĽKONOČNÁ SOBOTA           

7:00 ZBP Josef, Hilda, Dorota 

18:00 ZBP Ján s rodinou 

11.4.  2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

6:00 + Slavomír, František 

 
sviatok Božieho 
milosrdenstva 

7:15 ZBP Katarína s rodinou 

8:30 ZBP Katarína s rodinou 

10:00 + Irena 

11:30 + Róbert, Pavlína 

18:00 ZBP Richard, Peter, Jolana, Daniel a Jozef s rod. 

12.4. PONDELOK      

6:15  + z rodín; Miklušová, Tomčišová, Fabiánová, Capáková 

8:00 ZBP rodín; Vaňová a Hurná 

18:00 + Anton 

13.4. UTOROK       

6:15  pohrebná   + Ján (pohreb 31.3.) 

8:00 Za kňazov 

18:00 + Jozef, Helena, Jozef, Jarmila, Jozef, Mária 

14.4. STREDA       
6:15  pohrebná   + Iveta (pohreb 31.3.) 

8:00 + Magdaléna, Jaroslava, Magdaléna, Milan, Oto 

18:00 + Ján, Margita, František, Pavol 

15.4. ŠTVRTOK        

6:15  pohrebná    

8:00 + Anna, Ondrej, a + z rodiny 

18:00 + Jozef 

16.4. PIATOK      

6:15 ZBP Adriana 

8:00 ZBP Marta s rodinou 

18:00 ZBP Mária 75 r.ž. a Július – 54 r. manželstva 

17.4. SOBOTA     

7:00 Za Ružencové bratstvo  

18:00 + Valika (1. výročie) 

18.4.  3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

6:00 ZBP Mária 

7:15 + Ján, Mária, Imrich, Mária, Ladislav, Jozef 

8:30 + Sidónia, Jozef 

 10:00 + František, Michal 

11:30 ZBP Apolónia – 80 r. života 

18:00 ZBP rodina Mihaľová 

 19.4. PONDELOK   

6:15 ZBP Adriana 
Začína týždeň modlitieb 
za duchovné povolania 

8:00 + Mária, Ján 

18:00 + Pavol, Marta 

20.4. UTOROK      

6:15  pohrebná    

8:00 + Margita, Jolana 

18:00 + Mária 

21.4. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 + Juraj, Zuzana, Marcel, Emil, Anna 

18:00 + Ján, Zuzana, František, Jozef 

22.4. ŠTVRTOK      

6:15  pohrebná    

8:00 + Jaroslav 

18:00 ZBP Mikuláš 

23.4. PIATOK                    sv. Vojtech, biskup a mučeník 

6:15 ZBP Ľudmila s rodinou 

8:00 Za zdravie duše a tela pre Martu 

18:00 ZBP Daniel, Natália, Martin, Mariana  

24.4. SOBOTA                                           sv. Juraj, mučeník   

7:00 ZBP Adriana 

18:00 + Stanislav 

25.4.  4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA          Dobrého Pastiera 

6:00 + Jozef 

ZBIERKA 
na 

kňazský 
seminár 

7:15 ZBP Filip s rodinou 

8:30 + Ondrej, Mária, Václav, Terézia, Ján 

10:00 ZBP Ladislav 

11:30 ZBP Jaroslav – 50 r. života 

18:00 ZBP Mária s rodinou 

26.4. PONDELOK      

6:15 + Štefan 

8:00 ZBP rodina Breceliová 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

27.4. UTOROK       

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Július s rodinou, ZBP r. Miklušová, Capáková  

18:00 + Anna 

28.4. STREDA       
6:15  pohrebná    

8:00 + Ján, Vladimír 

18:00 Poďakovanie Bohu za 70 r. života Olivera 



  

29.4. ŠTVRTOK   sv. Katarína Sienská, panna  Duchovné sv. prijímanie počas prenosov sv. omší 
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z 
lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem 
Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje 
hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po 
Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď 
aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. 
Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som 
sa niekedy od Teba odlúčil. Amen. 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Mária 

18:00 + Jozef, František a ostatní + z rodiny 

30.4. PIATOK      

6:15 + Zuzana, Ján, Mária, Ján, Peter 

8:00 + Imrich, Žofia, Imrich 

18:00 + Ján 
  

Slovo arcibiskupa veriacim na Veľkonočnú nedeľu 2021 
Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pokoj vám! 
           Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť 
každého z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil 
Ježiš, keď sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola 
pred otvoreným hrobom, v ktorom chýbalo Ježišove telo. Smútok a ťaživé 
myšlienky jej hneď neumožnili spoznať vzkrieseného Ježiša, ale spoznala 
spôsob, ktorým ju vždy oslovoval. Už je to veľmi dlho, čo v rôznej miere 
spoločne prežívame veľmi ťažké chvíle pre pandémiu: karanténa, choroba, 
pobyt v nemocnici, úmrtie v rodine, strata zamestnania, nedostatok financií, 

náročná starostlivosť o deti a ich vzdelanie, zákaz verejných bohoslužieb a nemožnosť prijímať 
sviatosti v plnej miere. K tomu sa pridáva napätie vo verejnom živote, netrpezlivosť a nevyriešená 
otázka o budúcnosti. To všetko z duchovného pohľadu nám môže pripomenúť nielen zarmútenú 
Máriu Magdalénu, ale tiež uzamknutých apoštolov a bezradných emauzských učeníkov. My dnes 
však poznáme aj ich spoločnú skúsenosť uprostred tmavých chvíľ života. Nikdy, nikdy ich Ježiš 
neopustil! Je prítomný v ich životnej situácii a posúva ju do úplne inej roviny. Prináša pokoj a radosť, 
oživuje ich oslabenú vieru a nádej. Veľmi si želám a zo srdca vám prajem, aby vzkriesený Ježiš 
citeľne vstúpil aj do tej vašej životnej situácie, nech by bola akokoľvek ťaživá. On je stále s nami, On 
„nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými protirečeniami, 
frustráciami, sklamaniami..." (pápež František, Patris corde, 4). Blízkosť s Ježišom má svoje pokračovanie 
v blízkosti s tými, s ktorými žijeme. Dosvedčuje to mnoho pozitívnych svedectiev o obetavosti našich 
veriacich, ktorí spolu s inými zdravotníkmi a ďalšími ochotnými ľuďmi sa stali oporou jeden pre 
druhého. Za to všetkým ďakujem. Pokoj vám! K tomuto Ježišovmu pozdravu pridávam pokornú 
prosbu o požehnanie pre vás a vaše rodiny.                               Mons. Bernard Bober, arcibiskup–metropolita 

 

ĎAKUJEME  ZA  MILODARY                                                                                                       od 20.12.2020 do 30.3.2021 

bohuznámi spolu – 950 € 
bohuznáma Mária – 300 € 
bohuznáma Mária – 200 € 

Františka Husárová – 100 € 
bohuznáma Mária – 100 € 

Mária s rodinou – 100 € 
Mária a Ema – 100 € 

bohuznámy Peter – 50 € 
pán Mokriš – 50 € 

z krstu * Amália – 100 € 
z krstu * Filip – 100 € 

z krstu * Natália – 50 € 
z krstu * Alma – 40 € 
z krstu * Lara – 35 € 

z krstu * Teo – 20 € 

z pohrebu + Jozef Šimoňak – 100 € 
z pohrebu + Ladislav – 100 € 

z pohrebu + Anna – 80 € 
z pohrebu + Alžbeta Zamborská – 60 € 

z pohrebu + manželia Novotní – 60 € 
z pohrebu + Stanislav – 60 € 
z pohrebu + Ľudmila – 20 € 

na rádio Lumen spolu = 180 € 
na TV Lux spolu = 178 € 

Novomanželia Šandalovci – 100 € 
Manželia Milan a Marta – 100 €  

 Matus Z. – 50 € 
 Daniela L. – 50 € 
 Mária P. – 50 € 
 Mário L. – 50 € 

 Slávka U. – 250 € 
 Matúš K. – 200 € 
 Kamil K. – 150 € 
 Jozef O. – 150 € 

 Monika Š. – 110 € 
 Fabián N. – 100 € 
 Viliam L.– 80 € 
 Marta S.– 80 € 

 Mikuláš W.– 70 € 
 Jozef M. – 60 € 

 Vladislav M.– 55 € 
 Jozef B. – 50 € 

________________________________ 
symbol  znamená milodar  
na účet farnosti – 50€ a viac  

Vyprosujeme Vám milostiplné prežitie svätých dní Veľkého týždňa a sviatkov Veľkej noci. 
Nech Kristovho víťazstvo nad smrťou prenikne Vaše srdcia a zmení smútok na radosť, 

strach na pokoj, zúfalstvo na nádej, chorobu na zdravie, neistotu na bezpečie, 
hriech na milosť, opustenosť a každý nedostatok na život v hojnosti, naplnený láskou. 
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