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Dekrét o odvolaní dišpenzu 
Potom, čo sme prešli najťažšou fázou pandémie koronavírusu a postupne sa 
rozširuje počet zaočkovaných, Konferencia biskupov Slovenska na svojom 
júnovom zasadaní sa zhodla na tom, že pre dobro všetkých veriacich nie je viac 
potrebné predlžovať dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný 
sviatok a tiež že v každej diecéze na Slovensku dôjde k obnoveniu povinnej 
účasti na sv. omši v zmysle kánona 1247. Týmto dekrétom s účinnosťou od 30. 
júna 2021 odvolávam dišpenz, ktorý oslobodzoval našich veriacich od 
povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Nedeľné 
slávenie Eucharistie tvorí základ kresťanského života. Preto veriaci sú povinní 
zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú 
ospravedlnení z vážneho dôvodu (Katechizmus Katolíckej cirkvi KKC 2181). Takýmto 
vážnym dôvodom zostáva zvýšené zdravotné riziko, zhoršená epidemická 
situácia v regióne, choroba alebo nevyhnutná starostlivosť o chorého, znížená 
imunita s rizikom vzniku choroby. Od veriacich, ktorí sa nemôžu zúčastniť 
omše, sa žiada, aby svätili Deň Pána a modlili sa, čítali Sväté písmo a zúča-
stňovali sa na skutkoch lásky. Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie 

je naším svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voči nim, ktorým spoločne svedčíme o 
Božej svätosti a o svojej nádeji na spásu, vzájomne sa posilňujeme pod vedením Ducha Svätého (KKC 2182). 
Sv. Ján Vianney oprávnene tvrdí, že „nič nie je také veľké ako Eucharistia. Keby mal Boh niečo vzácnejšie, dal 
by nám to.“ Eucharistia je najväčší dar, ktorý Kristus zanechal Cirkvi – dar seba samého. Nastal čas vrátiť sa k 
spoločnému sláveniu Eucharistie v našich kostoloch a k obnove plnohodnotného života viery každého 
veriaceho kresťana-katolíka. Naďalej budú v platnosti pokyny týkajúce sa počtu a spôsobu účasti ako aj 
potrebné preventívne a hygienické opatrenia.                                      Mons. Bernard Bober arcibiskup - metropolita 

                   STUPNE  LITURGICKÝCH  SLÁVENÍ                     
 

Féria – všedný deň, keď si pri liturgii – sv. omši nespomíname na žiadneho svätca. 
Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého – svätú, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť. 
Spomienka – povinná spomienka na konkrétneho svätého – svätú, ktorá sa má primerane sláviť. 
Sviatok – vyšší stupeň liturgického slávenia. Pri sv. omši sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach).  
Slávnosť – najvyšší stupeň liturgického slávenia. Okrem Glórie sa pridáva aj Krédo (Verím v Boha).  
NEDEĽA – vrcholný sviatok so slávnostnou bohoslužbou. Sme povinní zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši. 
Prikázaný sviatok – je slávnosť, ktorú máme svätiť ako nedeľu (byť na sv. omši a nekonať ťažké práce). 
 

Každý rok slávime tieto prikázané sviatky: 
1. PANNA MÁRIA BOHORODIČKA (1.1.) – prvý deň v Novom roku patrí oslave materstva Panny Márie 
2. ZJAVENIE PÁNA – Traja králi (6.1.) – slávime klaňanie troch mudrcov a zjavenie Ježiša pohanom 
3. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (štvrtok, 40. deň po Veľkej noci) – Pán Ježiš vystupuje do neba k Otcovi 
4. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – Božie Telo (2. štvrtok po Nedeli zoslania Ducha Svätého) 
5. SV. PETER A PAVOL, apoštoli (29.6.) – slávnosť apoštolských kniežat, najväčších z apoštolov 
6. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (15.8.) – Panna Mária je vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy 
7. VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1.11.) – slávnosť všetkých, ktorí už dosiahli cieľ – nebo a tvoria oslávenú Cirkev 
8. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (8.12.) – Mária bola uchránená od dedičného hriechu 
9. NARODENIE PÁNA (25.12.) – slávnosť narodenia dieťaťa Ježiša v Betleheme – Boh sa stal človekom  

Prikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Márie (19.3.) je na Slovensku dišpenzovaný (neslávi sa ako prikázaný).  

 Eucharistia je tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa najvznešenejším spôsobom  
                   uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až do konca sveta.               sv. Ján Pavol II. 



  

ODCHÁDZAJÚCI – Mgr. Vladimír Klešč PRICHÁDZAJÚCI – Mgr. Pavol Bujňák 

Dňa 30.6. sa končí štvorročné 
pôsobenie p. kaplána Vlada 
v našej farnosti. Od 1.7. je už 
oficiálne kaplánom vo farnosti 
Raslavice. Úprimne ďakujeme 
za jeho kňazskú službu, úsmev 
bratské spoločenstvo a veľa 
pekných chvíľ prežitých v jeho 
blízkosti. Nech si v kňazskom 
srdci uchová pekné spomienky 
na veriacich zo Sídliska III. 

Všetci mu želáme a od Kráľovnej pokoja vyprosujeme, 
veľa sily a duchovnej horlivosti na novom mieste.  ☺☺☺ 

Od 1.7. začne pôsobiť 
v našej farnosti nový  
p. kaplán Pavol Bujňák.  
Je rodákom z farnosti 
Košice – Pereš, filiálka 
Lorinčík. Za kňaza bol 
vysvätený v roku 2017. 
Rok pôsobil vo farnosti 
Strážske a tri roky v 
Sobranciach. Veríme, že 

sa rýchlo udomácni v meste Prešov a jeho 
pôsobenie obohatí život našej farskej rodiny. 
Ďakujme Bohu za kňazov a modlime sa za nich. 

 

1. Zápis úmyslov na mesiac september začne od pondelka 12.7. počas úradných hodín a po svätých omšiach. 
2. Počas prázdnin je farská kancelária otvorená: pondelok 11:00 – 12:00, utorok až piatok 16:00 – 17:00. 
3. Zbierka na prvú nedeľu: V júni sa vyzberalo 3 015 €. Najbližšia zbierka bude v nedeľu 4.7. po sv. omšiach. 
4. Fatimská sobota v Obišovciach je v sobotu 3.7. vonku pri kostole so začiatkom o 9:00 (ruky-odstup-rúško). 
5. Fotografie z birmovky a prvých sv. prijímaní 2021 nájdete vo fotogalérii na stránke – kralovnapokoja.sk 
6. Program mariánskych pútí a odpustov nájdete na plagátoch v našom kostole a na farskej webstránke. Ak 

sa plánujete zúčastniť týchto slávností využite možnosť svätej spovede doma vo svojej domácej farnosti.  
7. Odpustová slávnosť v kaplnke CSS bude v stredu 14.7. ku cti patróna sv. Kamila z Lellisu o 10:00 hodine. 
8. Chorých a nevládnych (prvopiatkárov) navštívime doma na prvý piatok 2.7. od 8:30. V auguste nebudeme 

chodiť po bytoch, ale až v septembri na prvý piatok 3.9. Súrne prípady v ohrození života navštívime hneď 
po nahlásení. Chorých v nemocnici zaopatrujú nemocniční kňazi po nahlásení na tel. čísle 0902 246 186.  

9. Prihlasovanie mladých na Birmovku a detí na prvé sväté prijímanie začne až v septembri po prázdninách. 
10. Krstné náuky sú naplánované na piatky 9.7 a 23.7. o 17:00 hodine. Nahlásiť sa je potrebné v kancelárii. 
11. Kurz prípravy snúbencov na manželstvo v našej farnosti vedú manželia Zacharovci. Bližšie informácie 

o plánovaných termínoch kurzu a jeho priebehu získate na ich čísle 0907 459 236. Plánujte si v predstihu! 
12. Ružencové bratstvo: Stretnutie členov bratstva a výmena tajomstiev posvätného ruženca bude na prvý 

piatok 2.7. po večernej omši. Zároveň budú poskytnuté aj informácie týkajúce sa duchovnej obnovy pri 
príležitosti 25. výročia založenia nášho ružencového bratstva. Duchovná obnova sa uskutoční v sobotu 
31.7.2021. Prosíme, aby ste do 5.7. nahlásili záujem o spoločný obed u svojej horliteľky. 

13. PRE SENIOROV:  
Púť seniorov do Levoče sa uskutoční v nedeľu 11.7. Autobus odchádza o 11:30 od TESCA na Sídlisku III. 
Podrobnejší program nájdete na kostolnej výveske. Autobusy odvezú pútnikov až na Mariánsku horu.  
Športové hry seniorov konané 24.6. v jazdeckom areáli pod patronátom primátorky mesta Prešov vyzvali 
k zápoleniu 23 družstiev. Súťažilo sa v 4. disciplínach a seniori nášho klubu, v zložení – Hradil, Varga, Jacová 
a Vargová sa umiestnili na peknom treťom mieste. Menovaným blahoželáme k výbornému umiestneniu. 
Členský príspevok: prosíme seniorov nášho klubu, aby sa snažili čím skôr zaplatiť príspevok na rok 2021 
u pána Hradila alebo pani Baranovej. Ďakujeme.  

14. Ďakujeme učiteľom náboženstva (katechétom) za ich úsilie odovzdať žiakom potrebné vedomosti 
z náboženstva v neľahkom čase pandémie. Ďakujeme aj deťom a učiteľkám našej MŠ KP za aktivity počas 
školského r. 2020/2021. V neposlednom rade ďakujeme rodičom, ktorí sa usilujú odovzdať vieru deťom.  

15. Praktické: V letných horúčavách je ťažké regulovať klímu v kostole. Niekto chce otvorené všetky dvere, 
niekto nie, lebo sa vpúšťa horúci vzduch, iný sa teší na prievan a niekomu prievan prekáža. Budeme sa 
snažiť, aby boli aj niektoré vedľajšie dvere stále odomknuté a vy si už regulujte, či ich necháte otvorené 
alebo ich zatvoríte. Jednotlivec sa v tejto otázke má prispôsobiť väčšine. Ďakujeme za pochopenie.   
Ak je na sv. omši prítomný organista nerecitujeme po sv. prijímaní „Duša Kristova posväť ma“ a iné, ale 
dávame prednosť spevu alebo tichu na poďakovanie. Ak kňaz ide po Eucharistiu do Bohostánku, nemusí 
si kľaknúť, ak už prijal Ježiša v eucharistii, veď má v sebe toho istého Krista, ktorý je v Bohostánku.       

 

                  AK  BUDETE  ĽUDÍ  SÚDIŤ,  NEBUDETE  MAŤ  ČAS  ICH  MILOVAŤ.           sv. Matka Tereza 

 

http://www.kralovnapokoja.sk/


  

PRÁZDNINOVÝ  MESIAC  JÚL 

1.7. 1. ŠTVRTOK  

6:15  pohrebná    

8:00 + Terézia (1. výročie) 

18:00 Za kňazské a rehoľné povolania 

2.7. 1. PIATOK                          Návšteva Panny Márie 

6:15 + z rodín: Koľovej a Polomskej 

8:00 ZBP Štefan 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

3.7. 1. SOBOTA                              sv. Tomáš, apoštol 

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 Za zdravie a BP: Martin, Norika, Lenka 

4.7. 14. NEDEĽA CEZ ROK                   prvá nedeľa 

6:00 + Vladimír, Ján mesačná 
ZBIERKA 
na kostol 

7:15 ZBP Adriana – 79 r.ž. s rodinou 

8:30 + Jozef 

 10:00 + Mária (1. výročie) 
LEVOČSKÁ 

PÚŤ 
11:30 + Ján, Alžbeta 

18:00 + Eva 

 5.7. PONDELOK                                  

6:00 + Margita, Jozef, Milan, Zuzana SV. CYRIL 
A METOD 

   
slávnosť 

št. sviatok 

7:15 ZBP Eva s rodinou 

8:30 Na úmysel kňaza 

 10:00 Na úmysel kňaza 

11:30 Na úmysel kňaza 

18:00 ZBP Iveta, Kamil, Marcela, Marián, Ján s rodinami 

6.7. UTOROK                                      sv. Mária Goretti            

6:15  pohrebná    
uctenie 
relikvie 

8:00 + Radoslav, Ján, Mária 

18:00 + Mária, Matej 

7.7. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 + Štefan, Mária, Daniel, Marta, Jozef, Marián 

18:00 + Ivan 

8.7. ŠTVRTOK     

6:15 + Peter, Anna, Imrich 

8:00 + Helena, Ján a ostatní + z rodiny 

18:00 + Rudolf 

9.7. PIATOK      

6:15 + Mária, Michal 

8:00 + Jozef, Verona, Vincent, Pavlína 

18:00 ZBP Marcely s rodinou 

10.7. SOBOTA         

7:00 + Štefan (1. výročie) + Mária (1. výročie), Jozef 

18:00 ZBP Marta s rodinou 

11.7.  15. NEDEĽA CEZ ROK            
6:00 ZBP Jozef – 90 r. života s rodinou 

7:15 ZBP Katarína s rodinou 

8:30 ZBP Mária s rodinou 

10:00 ZBP rodín; Tomková, Bistiková, Hudáková 

11:30 + Ján, Helena, Ján, Vasiľ, Mária 

18:00 + Andrej, Štefan, Valéria 

12.7. PONDELOK    

6:15 + Elena 

8:00 ZBP Ladislav – 70 r. života 

18:00 ZBP Vladimír a Helena s rodinou 

13.7. UTOROK              

6:15  pohrebná    

8:00 + Kornélia, Eduard 

18:00 Dar živej viery a BP: Svetlana, Tibor, Veronika, Rút 

14.7. STREDA                                       sv. Kamil z Lellisu                         
6:15  pohrebná    patrón 

kaplnky 
v CSS 

8:00 ZBP Dušan – 70 r. života 

18:00 ZBP Mária a Konštantín s rodinou 

15.7. ŠTVRTOK                                      sv. Bonaventúra  

6:15  pohrebná    

8:00 + Barbora, Michal, Jozef, Mária 

18:00 Poďakovanie Bohu a ZBP; Milan – 50 r. života 

16.7. PIATOK                            Panny Márie Karmelskej 

6:15 + Anna, Štefan, Milan 

8:00 ZBP Vladimír, Alena, Danka a ich rodiny 

18:00 ZBP Martina s rodinou 

17.7. SOBOTA                   sv. Andrej Svorad a Beňadik 

7:00 + Peter 

18:00 + Anna 

18.7. 16. NEDEĽA CEZ ROK       

6:00 ZBP Mária s rodinou 

7:15 + Marta, Pavol, Peter, Pavol 

8:30 + Alojz, Marta, Leonard 

 10:00 + Jozef 

11:30 ZBP Jana – 50 r. života s rodinou 

18:00 ZBP Viktória s rodinou 

 19.7. PONDELOK        

6:15 + Ján 

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

18:00 + Viera, Mária, Jana, Júlia 

20.7. UTOROK      

6:15  pohrebná    

8:00 + Pavol, Anna, Cyril 

18:00 Za uzdravenie a BP v chorobe - Rudolf 

21.7. STREDA 

6:15  pohrebná    

8:00 + Mikuláš, Anna 

18:00 + Ondrej, Helena, Karol 

22.7. ŠTVRTOK                            sv. Mária Magdaléna 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Štefan, Irena s rodinou 

18:00 + Monika, Patrik, Matúš 

23.7. PIATOK                                                   sv. Brigita  

6:15 + Elena 

8:00 ZBP Mária – 70 r. života 

18:00 ZBP Kristína s rodinou 

24.7. SOBOTA                                      sv. Šarbel Machlúf  

7:00 + Anton, Amália, František 

18:00 + Marcel, Ján, Mária, Ján 

 



25.7.  17. NEDEĽA CEZ ROK             NA ROZLÚČKU 
6:00 + Helena, Jozef 

 

Príchody a odchody 
 

Ako vlaky do stanice prichádzajú a odchádzajú, 
tak sa aj kapláni na farách striedajú. 

Vlaky už nepoháňa nijaká vodná para, 
kaplána zachrániť môže, už len vlastná fara. 

       

Dovtedy sú z nich, iba takí pendleri  
sú na farách od rána, až kým sa zvečerí. 

Sú tam dva, tri, Vlado roky štyri 
o ňom idú iba samé dobré chýri. 

       

Vlado vie, čo je singulár, a čo plurál, 
proste bystrý a zdatný intelektuál. 

Sobáš po nemecky, keď je vonku „vedro“ 
pred oltár prídu dvaja a odídu v jedno. 

       

Pre zvýšený výskyt krvilačného kliešťa, 
prekladajú od nás kaplána Vlada Klešča. 
Vyrástol on chlapec zo svojich nohavíc, 
prekladá ho biskup teraz do Raslavíc. 

       

Na presun niekedy slúžila oslica 
je tam autobus i vlaková stanica. 
Je to väčšia obec, majú tam ulice, 

predtým boli Vyšné a Nižné Raslavice. 
       

Poznám to tam dobre, však to v mojom kraju, 
krčmu i obchody, aj zmrzlinu majú. 

Keď pôjdem do domu, do Kobýľ ku mame, 
určite zastavím, zmrzlinu si dáme. 

       

Ešte poďakovať treba Vladovi Kleščovi, 
pred „štyrmi rokmi“ bol aj u nás nový. 
Ďakujeme za spoločenstvo pri oltári, 

nech sa v Raslaviciach tiež tak dobre darí. 
       

Jedni odchádzajú, iní za nich prídu, 
tak ako aj dni, jeden za druhým idú. 
Prajeme Vám sily do novej farnosti, 
takto spokojnejšie, nepresiliť kosti. 

 
 
 

30. júna 2021                                                     © Janko K. 

7:15 + Anna, Miloslav 

8:30 + Anna, Ondrej, Július, Ján, Štefan 

10:00 + Ján, Juraj, Iveta, Alžbeta, Jozef 

11:30 + Andrej, Anna, Andrej, František 

18:00 ZBP Ľubomíra s rodinou 

26.7. PONDELOK                                    sv. Joachim a Anna 

6:15 + František, Anna, Ján, Margita, Jozef 

8:00 + Jozef, Anna, František, Štefan 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

27.7. UTOROK                                  sv. Gorazd a spoločníci    

6:15  pohrebná    

8:00 + Marián 

18:00 ZBP Veronika, Jozef, Dávid, Tomáš 

28.7. STREDA         
6:15  pohrebná    

8:00 + Ján, Anna a + z rodín Šoltýsová, Jašová 

18:00 ZBP Ľudmila s rodinou 

29.7. ŠTVRTOK                                                         sv. Marta 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Marta, Marta 

18:00 + Martin, Božena, Helena, Klára 

30.7. PIATOK                         bl. Zdenka Cecília Schelingová  

6:15 + Vincent, Anna, Valent, Anna, Viktor 
uctenie 
relikvie 

8:00 ZBP Ferdinand – 60 r. života 

18:00 + Ján 

31.7. SOBOTA                                             sv. Ignác z Loyoly 

7:00 + Helena 

18:00 + Imrich 

  

ĎAKUJEME                                uvádzame milodary nad 50 € 

bohuznámi spolu na kostol – 210 € 
z pohrebu + Jozefa Sekeráka – 150 € 

z pohrebu + Eleny Madzíkovej – 100 € 
bohuznáma Mária – 100 € 

bohuznáma Mária – 50 € 
bohuznáma Viktória – 50 € 

rodina Flešárová – 50 € 
 Matúš – 100 € 
 Slávka – 50 € 

Mária na Charitu – 100 € 
                                                                          na Lumen – 50 € 

                                                                          na účet  farnosti     

Diamantové jubileum kňazstva oslávil emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč v 
piatok 25. júna 2021 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Za 60 rokov v Pánovej službe sa 
poďakoval napoludnie sv. omšou. Spolu s ním koncelebrovali košický arcibiskup Bernard 
Bober, pomocný biskup Marek Forgáč, rožňavský biskup Stanislav Stolárik, členovia 
diecéznej kúrie, kanonici a kňazi z okolitých farností. Homíliu predniesol biskup Stolárik. 
V závere omše sa prihovoril jubilantovi arcibiskup Bernard Bober. Po skončení slávnosti 
pokračovalo stretnutie neformálnymi rozhovormi. Blahoželáme k vzácnemu jubileu. 

  

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

 

Ďakujeme  
aj za ostatné 

milodary,  
ktoré nie sú 

uvedené 
v tabuľke 

http://www.kralovnapokoja.sk/

