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POZDRAV otvára a spája srdcia 
           Každá kultúra a každé obdobie v dejinách má svoje pozdravy. Počas niekoľkých desiatok rokov sa u nás 
striedali slová: Pozdrav pánboh, Česť práci, Ruky bozkávam, Nazdar... Dnes sú najpoužívanejšie: Dobrý deň, 
Dovidenia, Ahoj, Čau... Pozdrav nám pomáha nadviazať kontakt s ľuďmi a mal by byť prejavom priateľstva, 
súdržnosti, úcty. Hľadíme pri ňom láskavo do očí a pridáme jemný úsmev. Odpovedať naň je povinnosťou  
i slušnosťou. Pozdraviť môžeme ústne, písomne, gestom (napr: podanie rúk, sňatie klobúka, úklon, bozk).  
Aj v Biblii nájdeme veľa pozdravov, ktoré sú spojené so želaním Božieho požehnania. My rímskokatolíci sa 
bežne pozdravujeme: Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen (Laudetur Jesus Christus. In aeternum. 
Amen). Pozdravy gréckokatolíkov sa menia podľa liturgického obdobia: Slava Isusu Christu – Slava i vo 
viki (Sláva Ježišovi Kristovi – Sláva naveky), Christos posredi nas – I jest i budet (Kristus medzi nami – Je 
a bude), Christos voskrese – Voistinu voskrese (Kristus vstal z mŕtvych – Naozaj vstal), Christos raždajetsja – 
Slavite jeho (Kristus sa rodí – Oslavujme ho). Sú aj ďalšie pozdravy ľudovej zbožnosti: Pán Boh pomáhaj (pri 
práci), Pán Boh zaplať, odmeň (z vďačnosti), Požehnaj Bože... (pri jedle, práci), Pozdrav Pán Boh, Pán Boh daj 
zdravia, Chvála Kristu, Boh s tebou. Aj na pozdrav Dobrý deň (ráno, večer, chuť) môžeme vhodne odpovedať: 
Daj Bože! Daj Bože, dobrý deň! Pozdravu Ahoj dali niektorí kresťanský význam Ad honorem Jesu (lat.) – Na 
slávu Ježiša. Pozdrav Servus (sluha, služobník) znamená som ti k službám, chcem ti z lásky poslúžiť. „Som 
služobnica Pána“, hovorí Panna Mária pri anjelovom zvestovaní. Ani Pán Ježiš neprišiel dať sa obsluhovať, ale 
slúžil nám a položil za nás život. Pozdravy Zdravím ťa, Zdrav buď, Pozdravujem vás, májú základ v slove 
zdravie. Rimania sa kedysi pozdravovali: Ave, Salve, Zdravas. Aj anjel pozdravil Máriu „Zdravas“. Vzkriesený 
Ježiš hovorí ženám: „Pozdravujem vás“. No poznáme aj pokrytecký bozk a pozdrav Judáša: „Buď pozdravený, 
Rabbi!“ Liturgický pozdrav Pán s vami je jeden z najstarších kresťanských pozdravov. Ide v ňom viac, než len 
o prianie. Je to skutok viery, že Boh je vo svojom ľude neustále prítomný a robí si tu príbytok. Archanjel 
pozdravil Máriu: „Pán s tebou.“ Pozdrav „Pokoj s vami“ používajú biskupi namiesto „Pán s vami“. Šalom – 
Pokoj je bežným pozdravom izraelského ľudu. Ježiš po vzkriesení pozdravil apoštolov: „Pokoj vám!“ Vhodné 
slová pri odchode sú: S Pánom Bohom, Nech ťa Pán ochraňuje, Buďte zdraví, Majte sa dobre. Pri príchode 
povieme Pochválený buď Ježiš Kristus alebo Pokoj tomuto domu. Odpovedáme: A všetkým, čo v ňom bývajú, 
doň vchádzajú! Pozdrav Pokoj a dobro (Pax et bonum) používaný sv. Františkom Assiským má aj dnes svojich 
priaznivcov. Nakoniec je tu pozdrav užívaný prvými kresťanmi, ktorým vyjadrovali veľkú túžbu po Ježišovi: 
Maranatha (Príď, Pane Ježišu). Apoštol Pavol nám dáva krásny príklad, keď vo svojich listoch pozdravuje 
kresťanov: „Milosť vám a pokoj od Boha Otca ...!“ „Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami“. 
K ohlasovaniu evanjelia – radostnej zvesti určite patrí aj vrúcny pozdrav. Pozdravujme a žehnajme ľuďom!   R. 

Pozdravujem Ťa, Pane, s novým dňom, 
buď mojou radosťou, buď mojím pokojom. 

Pozdrav, ktorý nesmie chýbať každý deň, 
hneď za rána si na neho spomeniem. 

 

Pozdraviť treba aj našu matku Máriu, 
s ňou si jej deti veľa dobrého zažijú. 

Preto vždy ráno pri dobrej káve, 
spievam jej Ave, Mária, Ave ... 

 

Cez svojho Ducha posielaš nám pozdrav z neba, 
pozdraviť aj odzdraviť je naša denná potreba. 

Dvíhať oči k nebesiam, to nech je náš prím, 
Boh ho k nám posiela –Toto je môj milovaný syn. 

 

Boli aj pozdravy celkom vynútené, 
keď ľudská pýcha dopredu sa ženie. 
Bolo to za cisárov aj kráľov v práve, 

zaznievalo z úst poddaných Ave, Cézar, Ave ... 

Pozdraviť treba prírodu aj hravú vlnku, 
náš pozdrav nech patrí hviezdam a Slnku. 
Všetko, čo Boh stvoril je kúštičkom raja, 
netreba sa pýšiť kožuchom z hranostaja. 
 

Keď stretneš biednejšieho, než si ty, 
pozdrav ho s láskou ste si tak podobní. 
Nie bohatstvom, ani žiadnou záplatou, 
podobní ste si svojou podstatou. 
 

Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás... 
slovo nášho barda, nech znie vždy v nás,     
nech srdečnosť je vždy odveká, 
ramenom láskyplnej matky pritúli verne človeka. 
 

Len chvíľka ako vzdušný vlas, 
čo preletí nám ponad hlavu 
a už ju máme – myseľ hravú... 
Z tej duše pozdravujem vás!            Janko K. 

 

 



  

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Mirka Nešpora 

Mukačevská 
Šmeralova 

Bajkalská, Matice sl. 
Prostejovská 

Nácvik pred slávnosťou 11.6. 16.6. 24.6. 

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 
 
 

1. Zapisovať úmysly na mesiac august začneme od pondelka 7.6. počas úradných hodín a po sv. omšiach. 
2. Diakonská vysviacka bude 18.6. a kňazská vysviacka 19.6. (v TV Lux) v košickej katedrále o 10:00 hod. 
3. Májové zbierky: Do mesačnej zbierky na kostol ste darovali 2 410 € a na Kresťanské masmédiá 1 783 €. 

Najbližšia mesačná zbierka na kostol bude 6.6. pri sv. omšiach. Ďakujeme za podporu farnosti a kostola. 
4. Obišovce: Veriaci a pútnici sú pozvaní na diecéznu Fatimskú sobotu 5.6. o 9:00 vonku pri kostole. 

V nedeľu 13.6. bude posviacka obnoveného kostola v Obišovciach o 10:00 (priamy prenos na STV 2). 
5. Rodičia a rodiny prvoprijímajúcich detí nech sa vyspovedajú v týždni pred sobotnou slávnosťou 1. sv. 

spovede a nedeľného 1. sv. prijímania. Upozorňujeme, že rodičia cirkevne nesobášení alebo rozvedení, 
bez povolenia ABÚ nemôžu prijať sviatosť zmierenia a ísť na sv. prijímanie (kňaz ich nemôže rozhrešiť).  

6. Spovedať po bytoch a domoch budeme na prvý piatok 4.6. od 8:30 hod. Našich prvopiatkárov prosíme 
o trpezlivosť, lebo nemôžeme byť hneď na každom mieste. Každá návšteva si vyžaduje primeraný čas.  

7. Deň otcov:  Deň matiek (2. májová nedeľa) a Deň detí (1.6.) nakoniec doplní aj Deň otcov (3. júnová 
nedeľa). Tento rok ho oslávime 20.6. Je to sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a ich prínos pre 
rodiny i spoločnosť. Tradícia Dňa otcov vznikla v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora 
Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson 
Smart po smrti manželky musel vychovávať šesť detí sám. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a 
hneď, ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok (od 1907), navrhla, aby podobný mali aj všetci 
otcovia. Popularita sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov 
na svete (zdroj: wikipedia). Nech rodinám nechýbajú dobrí, verní a milujúci otcovia podľa vzoru sv. Jozefa. 

8. Prikázané sviatky v mesiaci jún: 3.6. slávime Kristovo Telo a Krv a 29.6. je slávnosť apoštolov sv. Petra 
a Pavla. V tento deň bude zbierka na Dobročinné diela pápeža Františka. Sv. omše budú aj o 16:00 hod.  

9. Pre našich snúbencov: Kurz prípravy na manželstvo v našej farnosti vedú manželia Zacharovci. Bližšie 
informácie o plánovanom termíne kurzu a priebehu, získate u týchto manželov na čísle 0907 459 236. 

10. Sčítanie obyvateľov: Naši biskupi povzbudzujú tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov ešte nestihli 
elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli uviesť vierovyznanie. Asistované 
sčítanie prebieha do 13.6. dvoma spôsobmi: Buď prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom a 
tam sa sčítať alebo možno zavolať na mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. Treba 
si dať pozor na podvodníkov – ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí 
sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a nič sa pri nej nepodpisuje. Sčítanie je 
dôležité pre naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa do 13.6.2021 sčítať, ak ste tak ešte neurobili.  

11. Ignaciánsky jubilejný rok sa začal sláviť 20.5.2021 a potrvá do 31.7.2022. Jezuiti si ním pripomínajú 500. 
výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane 
pevnosti v španielskej Pamplone. Ignácovi sa počas mesiacov liečenia dostali do rúk knihy Život Krista a 
životopisy svätých. Čítanie ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu 
po zásadnej zmene. Sv. Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním prežiť zvyšok života. Jubilejný rok 
zároveň pripomenie 400. výročie kanonizácie sv. Ignáca. Svätorečený bol spolu s Františkom Xaverským, 
Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. dňa 12.3.1622.  

 

JÚN – MESIAC BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO  Zo zjavení (1673) sv. Margity Márie Alacoque, ktoré opísala 
vo svojich zápiskoch, sa časom sa ustálilo 12 prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo ho budú uctievať:  
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 2. Vnesiem pokoj do ich rodín. 3. Poteším ich v trápeniach.  
4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti. 5. Vylejem hojnosť požehnania na 
všetky ich podujatia. 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.  
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými. 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť. 9. Požehnám tiež domy, 
kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca. 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj 
najzaťatejšie Srdcia. 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho 
nikdy vytreté. 12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov 
nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí.  
Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života. 

 



  

1.6. UTOROK                                   sv. Justín, mučeník          

6:15  pohrebná    
DEŇ 
DETÍ 

8:00 + František, Emil, Helena, Alžbeta, Ján 

18:00 + Ariel, Karol, Mária, Anna 

2.6. STREDA                                 
6:15  pohrebná   + Marián 

8:00 + z rodín Koľovej a Polomskej 

18:00 ZBP a B. pomoc pre Samuela 

3.6. 1. ŠTVRTOK        Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv 

6:15 + Jozef, Anna, Ján 
    
prikázaný 

sviatok 

8:00 + Ján, Anna, Mária, Imrich 

16:00 + Štefan 

18:00 + Anton, Eva 

4.6. 1. PIATOK         

6:15 + Ján a súrodenci 

8:00 Poďakovanie Bohu a ZBP Silvia – 50 r. života 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

5.6. 1. SOBOTA             sv. Bonifác, biskup a mučeník          

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

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

6.6. 10. NEDEĽA CEZ ROK                   prvá nedeľa 

6:00 ZBP Pavol a Viera – 50 r. manželstva 

7:15 ZBP Ján a Eliška  

8:30 + Andrej, Alžbeta, Anna  ZBIERKA  
mesačná  
na kostol 

 10:00 ZBP Matúš s rodinou 

11:30 + Jozef 

18:00 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

 7.6. PONDELOK        

6:15 
+ Jozef, Alžbeta, Juraj, Zuzana, Anna, Mária, 
+ Helena, Štefan, Ján 

8:00 + Igor, Rudolf, Gizela, Karol, Alžbeta, Mikuláš 

18:00 + Anton, Mikuláš  

8.6. UTOROK      

6:15  pohrebná    

8:00 Poďak. Bohu a ZBP Gabriela – 80 r. života s rod. 

18:00 + Margita 

9.6. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Anna – 88 r. života 

18:00 + Ondrej 

10.6. ŠTVRTOK     

6:15  pohrebná    

8:00 + Juraj 

18:00 + Viktor, Katarína, Michal, Slavomír 

11.6. PIATOK                        Najsvätejšie Srdce Ježišovo  

6:15 + Stanislav slávnosť  

odprosujúca 
pobožnosť 

8:00 + Anton, Filoména 

18:00 + Zuzana 

12.6. SOBOTA          Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 

7:00 Poďakovanie Bohu za uzdravenie 

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

13.6.  11. NEDEĽA CEZ ROK            
6:00 + Marián 

 

7:15 Za BP snúbencov Michal a Natália 

8:30 ZBP Ľubomír a Anton s rodinami 

10:00 PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DETÍ 
ZŠ Mirka Nešpora 
ZŠ Mukačevská 

11:45 ZBP Milan, Mária Gáll 

18:00 + Jozef, Štefan, Veronika, Jozef, Stanislav, Jozef 

14.6. PONDELOK    

6:15 + Jozef 

8:00 ZBP Jozef – 70 r. života a Jozef – 45 r. života 

18:00 + Andrej, Mária 

15.6. UTOROK            

6:15  pohrebná    

8:00 + Anna, František, Tibor, Anna, Juraj 

18:00 + Juraj 

16.6. STREDA                                 
6:15  pohrebná    

8:00 + Fabián, Jozef, Margita, František, Karol 

18:00 + Margita, Štefan, Rudolf 

17.6. ŠTVRTOK        

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP rodina Baranova 

18:00 + Ladislav, Anton, Marta, Ján 

18.6. PIATOK         

6:15 ZBP Eva a Milan – 45 r. manželstva 

8:00 ZBP Miroslav 

18:00 ZBP Bernadeta – 70 r. života s rodinou 

19.6. SOBOTA      

7:00 ZBP Jakub 

18:00 + Martin, Michal, Anna, Božena 

20.6. 12. NEDEĽA CEZ ROK                        Deň otcov 

6:00 Za obrátenie a dary D. Sv. pre Františka 

7:15 + Jozef, Juraj 

8:30 + Anton, Eva 

  10:00 PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DETÍ 
ZŠ Šmeralova  
deti z ostatných ZŠ 

11:45 ZBP Mária, Štefan 

18:00 + Ján (1. výročie) 

 21.6. PONDELOK               sv. Alojz Gonzága, rehoľník 

6:15 + Vincent, Barbora, Matej 

8:00 + Andrej, Anna, Katarína, Andrej 

18:00 ZBP Marek s rodinou  

22.6. UTOROK      

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP rodina Novotná 

18:00 + Paulína  

23.6. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 + Ján 

18:00 + Ján 

24.6. ŠTVRTOK                Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

6:15 ZBP Veronika 

8:00 + Ján, Margita 

18:00 + Ján, Mária, Ján 

 



25.6. PIATOK       ĎAKUJEME                       uvádzame milodary nad 50 € 

6:15 + Dominik, Anna, Ján  Ivana J. – 200 € 
bohuznámi spolu na kostol – 325 € 

bohuznáme Márie – 100 + 100 + 50 + 50 € 
bohuznáme Marty – 90 + 50 € 

bohuznáma rodina – 100 € 
Adriana s rodinou – 100 € 

Eva a Peter – 100 € 
Rodina Kundrátová – 60 € 

Rodina Tobiášová – 50 € 
Rodina Vajdová – 50 € 

Eva a Milan – 50 € 
novomanželia Berežňákovci – 50 € 

z pohrebu + Ferdinanda Krivdu – 40 € 
rádio Lumen – 10 €, TV Lux – 15 €, Charita – 50 € 

8:00 ZBP Mária a deti s rodinami 

18:00 + Pavol, Anna, Elemír 

26.6. SOBOTA         

7:00 ZBP Peter a Veronika – 50 r. manželstva 

18:00 + Jaroslav (4. výročie) 

27.6.  13. NEDEĽA CEZ ROK   
6:00 + Radoslav, Ján, Mária 

7:15 + Alfonz, Valentín, Margita 

8:30 ZBP Elena – 70 r. života 

10:00 PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DETÍ 
ZŠ Bajkalská 
ZŠ Matice slovenskej 
ZŠ Prostejovská 

 11:45 + Ladislav, Anna  na účet  farnosti   

18:00 + Vojtech, Alžbeta, Anna, Kamil  

28.6. PONDELOK               sv. Irenej, biskup a mučeník 
 

OBJAV SVOJU FARNOSŤ       pre mladých    
je projekt, ktorý pripravila pracovná skupina Rady 
pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov 
Slovenska (KBS). Ide o predstavenie života vo 
farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt 
má tri fázy. Prvá fáza upriami pozornosť mladých na 
to, že farnosť je miesto, kde patria. Ďalšia fáza sa 
venujeme téme možnosti načerpania vo farnosti. 
V poslednej, tretej fáze sú mladí pozvaní, aby vyšli 
zo seba a stali sa aktívnymi vo svojej farnosti. Celá 
iniciatíva prebieha online na webových stránkach: 
mladez.kbs.sk, http://bit.ly/Objavsvojufarnost 

6:15 + Juraj, Margita, Viktor, Marián 

8:00 + Monika 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

29.6. UTOROK                  sv. PETER a PAVOL, apoštoli 

6:15 ZBP Pavol s rodinou prikázaný  
 sviatok  8:00 ZBP Peter s rodinou 

16:00 + Jaroslav, Helena, Belo, Patrik ZBIERKA 
diela pápeža 18:00 ZBP Marta s rodinou 

30.6. STREDA                                 
6:15  pohrebná    

8:00 + Roman, Mária, Vladimír 

18:00 + Andrej, Štefan, Valéria 
  

FOTO: V sobotu 22.5.2021 o 10:30 prijalo 63 birmovancov sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Mareka Forgáča.  

 

 

Litánie k sv. Jozefovi: Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku 
cti sv. Jozefa. Informovala o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí 1.5.2021 v deň spomienky sv. 
Jozefa robotníka. Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi pápež František 
napísal Apoštolský list „Patris corde“ a vyhlásil Rok sv. Jozefa. Toto sú nové invokácie: Ochranca Vykupiteľa, 
Kristov služobník, Služobník spásy, Sprievodca v ťažkých chvíľach, Patrón utečencov, Patrón trpiacich, Patrón 
chudobných. Poradie jednotlivých invokácií bude jasné až po vydaní latinskej verzie doplnených litánií.  
 

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

 

Ďakujeme aj za 
všetky ostatné 

milodary, ktoré 
nie sú uvedené 
v tejto tabuľke 

http://www.kralovnapokoja.sk/

