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Mesiac máj je mariánskym mesiacom. Prvé májové oslavy Panny Márie 
sú známe už v 12. storočí zo Španielska, Francúzska a Nemecka. Veriaci 
ozdobovali obrazy i sochy Panny Márie jarnými kvetmi, viac sa modlili  
a skladali piesne i básne o Márii. Postupne k starobylému titulu „Panna 
Mária Bohorodička“ pribúdali ďalšie: Nepoškvrnené počatie, Kráľovná 
neba, Sedembolestná a pod. Tituly, ktoré Panne Márii dala Cirkev a ktoré 
približujú jej veľkosť, vznešenosť, moc, zvlášť vystihujú jej materinskú 
lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. Prijala nás za svoje deti pri kríži 
svojho Syna. Na vrchu Kalvárie nám Ježiš nemohol dať viac. Dal nám seba 
samého i svoju Matku na pomoc, aby sme nestratili vykúpenie, získané vo 
veľkonočnom tajomstve. Mariánsku úctu z ľudového prostredia pozdvihli 
do oficiálnej roviny Cirkvi zvlášť jezuiti. Iniciátorom mariánskeho mesiaca 
máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita 
Dionisi svojím dielom Mese di Maria (1725). Viacerí pápeži odporúčali 
konať pobožnosti v mesiaci máj a ďalší obdarúvali tieto pobožnosti 
odpustkami. Pápež sv. Pavol VI. v roku 1965 vydal encykliku Mense Maio, 
v ktorej povzbudzuje veriacich k týmto pobožnostiam, aby ich obetovali 
za šťastné zavŕšenie koncilu i za pokoj a mier vo svete, ktorý bol ohrozený. 
Pápež povzbudzuje veriacich slovami: „Keď nadchádza mesiac máj, ktorý 
nábožnosť veriacich už oddávna zvykla venovať Bohorodičke Márii, naša 

duša jasá pri myšlienke na predstavenie viery a lásky, ktoré bude čoskoro vo všetkých častiach sveta konané 
na počesť Kráľovnej neba. Veď je to mesiac, v ktorom v chrámoch i v príbytkoch stúpa zo sŕdc kresťanov  
k Bohorodičke Márii veľmi vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky 
prúdia v plnosti dary Božieho milosrdenstva. Máme teda veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku 
spojeného s mesiacom máj, ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký bohatý 
na duchovné ovocie. Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie s Máriou nemôže 
nebyť stretnutím s Kristom. A čo iné znamená, že sa trvale uchyľujeme k Márii, než to, že hľadáme v jej náručí, 
skrze ňu a s ňou Krista, nášho Spasiteľa, ku ktorému sa ľudia v úzkostiach a v nebezpečenstvách tohto sveta 
musia uchyľovať a voči ktorému stále cítia potrebu obracať sa ako k prístavu spásy a k nadprirodzenému zdroju 
života?! Práve preto, že mesiac máj prináša túto silnú výzvu na horlivejšiu a dôvernejšiu modlitbu a že naše 
prosby majú ľahší prístup k milosrdnému srdcu Panny Márie, bolo obľúbeným zvykom našich predchodcov 
voliť tento mesiac zasvätený Bohorodičke Márii na povzbudenie kresťanského ľudu, na verejné modlitby, 
kedykoľvek to vyžadovali potreby Cirkvi alebo keď na ľudské spoločenstvo doliehalo vážne nebezpečenstvo...“ 
Toľko zo slov pápeža. Už druhý rok prežívame mesiac máj veľmi netradične. Sme izolovaní kvôli pandémii 
koronavírusu, no slovo Krista nám vlieva odvahu: „…kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam 
som ja medzi nimi.“ Cirkev počas rôznych kríz, cez vytrvalú modlitbu a pôsty prehlbovala svoje korene viery. 
Pápež František v exhortácii Christus vivit napísal: „...nie je možné rásť, ak nemáme silné korene, ktoré nám 
pomáhajú stáť pevne na nohách…“ Jedným z týchto hlbokých koreňov je aj mariánska úcta a mariánske 
pobožnosti. Tešme sa z tohto duchovného pokladu viery, ktorý si naši predkovia tak veľmi cenili, strážili a 
zveľaďovali. Panna Mária, naša dobrotivá a starostlivá Matka, oroduj za nás.                   prevzaté a voľne upravené  

Pred rokom 13. mája 2020 sme v našej farskej záhrade požehnali sochu Fatimskej Panny Márie. Na mieste, 
kde stojí, určite za ten čas zaznelo veľa tichých i spoločných modlitieb adresovaných našej Matke. Mesiac 
máj je príležitosťou, aby sme ju ešte častejšie navštevovali a zverili jej mocnému orodovaniu naše životy, 
rodiny, farnosť, národ i celý svet. Nezabudnime jej duchovne prinášať prvoprijímajúce deti, birmovancov 
i snúbencov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí. Nech ich láskavá Matka sprevádza na ceste za Ježišom.  



  

 
1. SV. PRIJÍMANIE 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Mirka Nešpora 

Mukačevská 
Šmeralova 

Bajkalská, Matice sl. 
Prostejovská 

Májové stretnutia v kostole Utorky 16:15 Stredy 16:15 Štvrtky 16:15 

1. sv. spoveď (sobota)  12.6. o 10:00 19.6. o 10:00 26.6. o 10:00 

1. sv. prijímanie (nedeľa) 13.6. o 10:00 20.6. o 10:00 27.6. o 10:00 

Nácvik pred slávnosťou (deň a čas) si dohodnú rodičia s kňazom na májových 
stretnutiach, ktoré sú povinné (okrem pozitívnych na Covid a ľudí v karanténe).  

    WWW.KRALOVNAPOKOJA.SK       ARCHÍV      PRVOPRIJÍMAJÚCI alebo BIRMOVANCI 

 
BIRMOVANIE 

V sobotu 22.5. o 10:30 udelí o. biskup Marek Forgáč sviatosť birmovania tým, ktorí 
sa pripravovali na jej prijatie. Záverečné preskúšanie birmovancov začne od 11.5. 
Birmovancom boli rozdané birmovné lístky, ktoré po vyplnení prinesú na faru. 
Nácvik pred slávnosťou (bez birmovných rodičov) je plánovaný na piatok 21.5. po 
večernej sv. omši. Účasť je povinná. Spovedať birmovancov a ich rodiny budeme 
priebežne počas celého mesiaca máj pred sv. omšami. Viac na našej webstránke. 

 

1. Úmysly sv. omší na mesiace jún a júl môžete nahlasovať od pondelka 3.5. v čase stránkových hodín 
kancelárie alebo po sv. omšiach. Zapisujeme každý deň, až do zaplnenia všetkých voľných termínov. 

2. Kostoly a sv. omše: Všetci dúfame, že sa aj naďalej budú uvoľňovať opatrenia súvisiace s bohoslužbami 
a obmedzeným počtom veriacich v kostole. Kostol otvárame 30 minút pred sv. omšou v intervaloch, 
kým sa nezaplní povolená kapacita. Ostatní musia zostať vonku pred kostolom, aj keď by sme radi pustili 
všetkých, no musíme dodržiavať platné opatrenia. Aktuálne opatrenia sú zverejnené na kostolnej 
výveske a webstránke farnosti. Počas sv. omší podávame sv. prijímanie aj vonku a zapíname ozvučenie. 

3. Mesačná zbierka na kostol: V nedeľu 2.5. môžete podporiť náš kostol a našu farnosť svojim milodarom. 
Zbierka sa koná po sv. omšiach. Svoj milodar môžete tiež vložiť do kostolnej pokladničky. Ďakujeme. 

4. Spovedanie: Sviatosť zmierenia vysluhujeme počas celého týždňa pred sv. omšami okrem nedele, 
prikázaných sviatkov a veľkých slávností. Na spoveď prichádzajte v predstihu, nie tesne pred sv. omšou. 
Ak sa kvôli opatreniam nedostanete do kostola, svoj záujem o sviatosť zmierenia nahláste kostolníkovi.  

5. Prvopiatkové spovedanie po bytoch: Ak to situácia dovolí, nahlásených navštívme v piatok 7.5. od 8:30. 
6. Deň matiek pripadá na 6. veľkonočnú nedeľu 9.5. Spomeňme si na naše mamy, vyjadrime im vďačnosť. 
7. Zbierky konané v posledných týždňoch: Kňazský seminár 1 335 €, Pomoc prenasledovaným kresťanom 

a utečencom 1 053 €, Pôstna krabička pre Afriku 460 €, Podpora miest vo Sv. Zemi (Boží hrob) 755 €, 
Arcidiecézna charita 1 377 €. Ďakujem za všetky vaše milodary a podporu dobrých kresťanských cieľov. 

8. Fatimská sobota: V sobotu 1.5. o 9:00 hodine, môžete sledovať priamy prenos z diecézneho sanktuária 
v Obišovciach, ktorý odvysiela aj TV Lux. Sv. omšu celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. 

9. Zbierka na masmédiá (TV Lux, Lumen a iné) bude na 7. veľkonočnú nedeľu 16.5.2021 po sv. omšiach. 
10. Obrazovky v kostole: V kostole na stenách máme umiestnené TV panely, na ktorých budú organisti po 

zaškolení zobrazovať text piesní a refrény žalmov počas sv. omše. Viaceré farnosti už majú v kostoloch 
podobné zobrazovače textu, iné ich ešte len plánujú inštalovať. Veriacich to má motivovať a pomôcť im, 
aby sa aktívnejšie zapojili do spevov počas sv. omše. Za systém a jeho inštaláciu sme zaplatili 3 150 €.  

11. Diakonská vysviacka bude 18.6. a kňazská vysviacka 19.6. (v TV Lux) v košickej katedrále o 10:00 hod. 
12. Ráchelina vinica je víkendový duchovno-terapeutický program, určený pre žijúce obete umelého 

potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci). Program je vhodný aj pre ľudí zranených spontánnym potratom. 
Najbližšie bude v Trenčianskom kraji 4.- 6. júna 2021. Sledujte stránku www.rachel.rodinabb.sk  

13. Centrum pre štúdium biblického sveta organizuje 10. ročník Letnej školy jazykov Biblie – latinčina 
a hebrejčina pre začiatočníkov. Zároveň pozýva na Letnú akadémiu mladých LAM. www.biblia.rimkat.sk 

14. Zaopatrovanie chorých v Prešovskej nemocnici zabezpečujú nemocniční kňazi na čísle 0902 246 186.  
 

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička!                                                          PRI MÁJOVEJ POBOŽNOSTI  
Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si 
ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje 
telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba 
nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby 
a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, 
že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho 
Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz 
s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen. 

 

http://www.rachel.rodinabb.sk/
http://www.biblia.rimkat.sk/


  

MÁJ –  MARIÁNSKY MESIAC  

1.5. SOBOTA                                      sv. Jozef, robotník 

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 + František, Irena, Ján, Dorota, Viliam 

2.5.  5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA          

6:00 + Eugen, Veronika, Ján 

7:15 ZBP rod. Goffová, Hudačková, Lexmanová,  

8:30 ZBP Mária s rodinou   Imrichová, Koščová 

 10:00 ZBP Ondrej a Anna – 50 r. manž. 
ZBIERKA 
na kostol  

11:30 ZBP Marta a Marta 

18:00 + Emília 

 3.5. PONDELOK                    sv. Filip a Jakub, apoštoli 

6:15 + Ladislav, Helena, Valter 

8:00 ZBP Marta, Marcela, Anna 

18:00 + Eva 

4.5. UTOROK      

6:15  pohrebná    

8:00 + Imrich, Irena, Milan, Anna, Imrich, Helena 

18:00 + Bohdan 

5.5. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 + Matilda, Ján, Michal, Anna 

18:00 + Jozef, Mária 

6.5. PRVÝ ŠTVRTOK                 Za duchovné povolania 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Alena, Milan, Oliver 

18:00 + Ján, Helena, Ján, Marta, Daniel 

7.5. PRVÝ PIATOK        

6:15 + z rodín: Kočanová, Kovaľová, + Eduard 

8:00 + Alfonz, Helena, František 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

8.5. SOBOTA                               Deň pracovného pokoja 

7:00 Poďakovanie a ZBP Lýdia – 80 r. života 

18:00 + Štefan, Zuzana, Marta, Štefan 

9.5.  6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                       Deň Matiek 

6:00 ZBP rodina Kovaľová 

7:15 Za + z rodín: Imrichovej a Senderákovej 

8:30 ZBP Helena – 80 r. života s rodinou 

10:00 ZBP Rastislav, Lívia s rodinami 

11:30 ZBP Zuzana – 50 r. života 

18:00 Za duše v očistci 

10.5. PONDELOK                                          Prosebný deň 

6:15 ZBP Ján, Hana, Izabela, Katarína, Anna 

8:00 + Jozef, Margita, Ján, Mária 

18:00 + František, Natália 

11.5. UTOROK                                              Prosebný deň 

6:15  pohrebná    

8:00 + Jaromír, Ivan 

18:00 Za nenarodené deti 

12.5. STREDA                                                Prosebný deň 
6:15  pohrebná    

8:00 + Alexander, Mária, Ján 

18:00 + Ján 

 

13.5. ŠTVRTOK             NANEBOVSTÚPENIE PÁNA  

6:15 + František (10. výročie) 

8:00 Za uzdravenie a BP pre Miroslavu a Vlastimila 

16:00 Poďakovanie Bohu od Danky PRIKÁZANÝ 
sviatok 18:00 ZBP Božena – 70 r.ž. s rodinou 

14.5. PIATOK                                       sv. Matej, apoštol 

6:15 + Mária, Jozef, Veronika 

8:00 + Žofia, Ondrej 

18:00 + Imrich, Mária, Apolónia, František, Margita, Anna 

15.5. SOBOTA                                     

7:00 ZBP Peter s rodinou 

18:00 ZBP Anna s rodinou, (kňaz) Marko 

16.5.  7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA     MASMEDIÁLNA 

6:00 + krstných synov; Ľubomír a Peter 

7:15 + Alžbeta, Ján, Michal, Mária, Jozef, Alžbeta 

8:30 ZBP Anna – 80 r. života 
ZBIERKA 

na masmédia  
TV Lux, Lumen 

 10:00 ZBP Marek s rodinou 

11:30 + Ladislav (3. výročie) 

18:00 + Jozef (1. výročie) 

 17.5. PONDELOK        

6:15 ZBP Adrián s rodinou 

8:00 + Jozef, Mária, Ladislav 

18:00 Za duše v očistci 

18.5. UTOROK      

6:15  pohrebná    

8:00 Za dar obrátenia; Libor a Lukáš 

18:00 ZBP Anton a Ľudmila – 25 r. manželstva 

19.5. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 + Alžbeta, Mária, Anton, Michal 

18:00 Za duše v očistci 

20.5. ŠTVRTOK     

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

18:00 + Viliam, Margita 

21.5. PIATOK      

6:15 ZBP Mária s rodinou 

8:00 Za duše v očistci 

18:00 + Anton a jeho + rodičia 

22.5. SOBOTA            

 10:30  BIRMOVKA             udeľovanie sviatosti 

18:00 + Andrej, Anna 

23.5.  ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO                 Turíce         

6:00 + Marián 

 

7:15 + Vilma 

8:30 ZBP Alexander 

10:00 + Milan 

11:30 ZBP Pavel – 70 r. života 

18:00 Za B. pokoj a ZBP Monika s rod. 

24.5. PONDELOK      Prebl. Panna Mária, Matka Cirkvi 

6:15 + Anna, František, Vincent 

8:00 ZBP Justína – 90 r. života 

18:00 + Anna, Ján, Helena a ostatní z rodiny 

 



  

25.5. UTOROK                                 
 

MODLITBY K SVÄTÉMU JOZEFOVI 
 

Modlitba snúbencov 
Svätý Jozef, ochranca panien, tvojej ochrane 

zveril nebeský Otec prečistú Pannu Máriu  
a svojho Syna Ježiša Krista. Ty, spravodlivý 

muž, bol si spojený najužším putom 
panenskej lásky s Máriou, Božou Matkou. 
Drahý svätý Jozef, tebe zverujeme našu 

snúbeneckú lásku. Svojím orodovaním v nás 
prehlbuj čistú náklonnosť, pomáhaj nám,  

aby sme sa svedomite a s radosťou 
pripravovali na sviatosť manželstva.  

Svätý Jozef, ženích Panny Márie, priprav nás 
na tú chvíľu, keď Pán Ježiš sviatostné spečatí 

našu lásku, aby sme boli vždy Ježišovi,  
teraz i na veky vekov. Amen. 

 

Modlitba manželov 
Drahý svätý Jozef, opora rodín, ty si žil  

v Nazarete v blaženom rodinnom kruhu,  
v ktorom si dal kresťanským manželom, 

otcom i matkám, príklad svätého spoločného 
života. Ty si osobitný ochranca kresťanských 

rodín; preto ti zverujeme do ochrany  
nás manželov, svoje deti a celú našu rodinu. 

Pre tvoju nežnú lásku a úctu, ktorou si sa vinul 
k svojej neveste a manželke, prosíme ťa, 
ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša, 

zachovaj medzi nami opravdivú, vernú a čistú 
lásku a vyprosuj nám pokoj a svornosť,  

aby sme sa čoraz viac podobali Svätej rodine, 
a tak získali hojné Božie požehnanie. Amen. 

6:15  pohrebná     

8:00 + Andrej (1. výročie)  

18:00 + Natália  

26.5. STREDA                                        sv. Filip Neri, kňaz  

6:15  pohrebná     

8:00 + Ján, Anna  

18:00 + Mária, Imrich, Ladislav, Anna, Ondrej  

27.5. ŠTVRTOK                  Najvyššieho a Večného kňaza  

6:15 Za všetkých kňazov 

 

 

8:00 + Margita, František + starí rodičia  

18:00 ZBP Ján, Milan s rodinou  

28.5. PIATOK          

6:15 + Lenka  

8:00 + Martin, Michal, Anna, Božena  

18:00 + Ján  

29.5. SOBOTA       

7:00 + Stanislav, Ladislav, Jozef, Cyril, Jozef, Viktória  

18:00 + Ján  

30.5. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE                   

6:00 ZBP Jozef, Magdaléna s rod. 

 

 

7:15 ZBP Patrik, Bibiana  

8:30 + Anton, Filoména  

 10:00 + Mária (8. výročie)  

11:30 ZBP rodiny Púpavová  

18:00 ZBP Matúš, Peter, Viktória, Nela, Jozef s rodinami  

 31.5. PONDELOK         

6:15 + Vincent, Mária, Štefan  

8:00 + Jozef, Margita, Jozef, Matej  

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého   
 
 

Modlitba za šťastnú smrť 
Svätý Jozef, patrón umierajúcich, ty si mal milosť 

umrieť v náručí Ježiša a Márie. S veľkou dôverou ťa prosím, 
stoj pri mne v hodine smrti spolu s Pannou Máriou, 

Pomocnicou kresťanov, a vypros mi dokonalú ľútosť nad hriechmi, 
dôveru v Božie milosrdenstvo, odovzdanosť do Božej vôle, 

aby som prijal smrť ako pokánie a volal sväté mená Ježiš, Mária, Jozef. 
Ježiš, Mária, Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. 

Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. 
Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji. Amen. 

 

ĎAKUJEME  ZA  MILODARY                                                                                                                        od 1.4. do 30.4.2021 

bohuznámi spolu – 410 € 
bohuznámy Pavol – 100 € 
bohuznámy Jozef – 100 € 

bohuznáma Marta – 100 € 
bohuznáma Anna – 100 € 

p. Jacková – 100 € 

dar od bohuzn. na kostol – 500 € 
z pohrebu + Helena Šotíková – 100 € 

z pohrebu + Imrich Roba – 50 € 
z pohrebu + Mária – 70 € 

na rádio Lumen spolu = 510 € 
na TV Lux spolu = 510 € 

bohuznáma Lýdia – 50 € 
rodina Slivková – 50 € 

 Ivana J. – 131 € 
 Slávka U. – 60 € 
 Slávka K. – 50 € 
 Kamil K. – 50 € 

Uvádzame len milodary 50€ a viac                                               symbol  znamená milodar daný na účet farnosti 

 

Vydané pre vnútornú potrebu Rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove. www.kralovnapokoja.sk  
Tlačiareň Kušnír, Sabinovská 55, Prešov. www.kusnir.sk                           

 

http://www.kralovnapokoja.sk/

