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 PÁPEŽ FRANTIŠEK  NA SLOVENSKU  12.9. – 15.9.2021  

 

Nedeľa  12.9.2021  Bratislava  
15:30 – Prílet na letisko v Bratislave a oficiálne privítanie 
16:30 – Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre  
17:30 – Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej  
Pondelok  13.9.2021  Bratislava  
09:30 – V Prezidentskom paláci a návšteva prezidentky 
10:45 – Stretnutie s biskupmi, kňazmi, seminaristami  
               a zasvätenými v Katedrále sv. Martina 
16:00 – Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave 
16:45 – Stretnutie so židovskou komunitou – Rybné námestie 
18:00 – Stretnutie s predsedami vlády a parlamentu 
Utorok  14.9.2021  Košice  Prešov  (9:00 prílet do Košíc) 
10:30 – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho na priestranstve pred  
               Mestskou športovou halou v Prešove 
16:00 – Stretnutie s rómskou komunitou – Košice, Luník IX. 
17:00 – Stretnutie s mladými na Štadióne v Košiciach  
Streda  15.9.2021  Šaštín  Bratislava  
09:10 – Modlitbové stretnutie s biskupmi v bazilike – Šaštín  
10:00 – Sv. omša pri Národnej svätyni v Šaštíne 
13:30 – Rozlúčkový ceremoniál v Bratislave a odlet do Ríma 

Pápež František navštívi Košice na dvoch miestach. Stretnutie Rómov na Luníku IX. o 16:00 
so sprievodným programom od 12:45. Stretnutie s Mladými (15-30 rokov) na Štadióne TJ 
Lokomotíva o 16:45 so sprievodným programom od 13:30 do 20:00. Dve hodiny pred 
príchodom pápeža budú prístupové cesty a miesta stretnutia uzavreté. Na stretnutiach 
môžu byť len zaočkovaní, ktorí sa zaregistrujú od 1.8. na: navstevapapeza.sk do naplnenia 
kapacity. Na štadióne TJ Lokomotíva, ani na Luníku IX nebude sv. omša, preto sa odporúča 
mať ju doma vo farnosti alebo o 11:00 v Katedrále sv. Alžbety, resp. v inej farnosti. 
Prihlasovanie dobrovoľníkov je už spustené. Viac na: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk 
0948 246 033. Od 15.8. začne spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne 
siete. Viac na: www.navstevapapeza.sk      Program stretnutia v Prešove bude upresnený. 
Aj tu potrebujú dobrovoľníkov. Píšte na adresu:  dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk 

 

MODLITBA RUŽENCA ZA SLOVENSKO A ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA 
 

Vo farnostiach sa zapojíme do duchovnej kytice od 7.8. do 15.9. Počas 40 dní sa veriaci 
pomodlia denne modlitbu ruženca – spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. 

                            "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom"               motto návštevy 
 



  

1. Farské augustové slávnosti: V nedeľu 8.8. oslávime 22. Výročie posviacky nášho kostola 
(1999). Sv. omšu obetujeme za tých, ktorí stáli na začiatku výstavby kostola a svojou 
prácou i obetami spolupracovali na tomto diele. Druhou bude odpustová slávnosť 
patrónky nášho kostola i farnosti Panny Márie – Kráľovnej pokoja v nedeľu 22.8.2021. Na 
prípravu využime augustovú – prvopiatkovú spoveď, častejšie prichádzajme do chrámu 
na spoločné slávenia i osobnú modlitbu. Poďakujme Bohu za chrám a mocnú Patrónku.  

2. Zapisovať úmysly na mesiac október začneme od pondelka 23.8. po našej odpustovej 
slávnosti. Nahlasovať budete môcť v čase otvorenej kancelárie alebo po sv. omšiach. 

3. Krstná náuka v mesiaci august bude v piatok 13.8. a 27.8. o 17:00. Je určená rodičom 
dieťaťa i krstným rodičom, a tí ju môžu absolvovať aj skôr, ešte pred narodením dieťaťa.  

4. Služba vo farnosti: Kto cíti povolanie do služby vo farnosti, nech sa prihlási u nás kňazov. 
Angažovať sa dá v rôznych oblastiach života farnosti, napr: pri sv. omšiach ako lektor, 
rozdávateľ sv. prijímania, hudobník, spevák, animátor, ďalej organizačne, v katechéze 
prípravy na prijatie sviatosti, či manuálnou prácou. Ponúknite svoj talent! Touto cestou 
zároveň hľadáme pomocníka k nášmu údržbárovi, napr: nejakého mladšieho dôchodcu, 
ktorý by pomáhal pri jednoduchej údržbe kostola, farskej budovy a našej záhrady.  

5. Prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania a Eucharistie (1. sv. prijímania) začne 
v prvej polovici septembra cez prihlášky, ktoré budú k dispozícii na webstránke farnosti. 
Tretiakom ZŠ na území našej farnosti ich ponúknu učitelia náboženstva – katechéti.  

6. Mesačná zbierka na kostol sa uskutoční v nedeľu 1.8. po sv. omšiach. V júlovej zbierke 
sa vyzberalo 3 332 €. Ďakujeme za milodary, ktoré dávate do kostolných pokladničiek,  
aj za tie, ktoré ste priniesli osobne nám kňazom alebo ste ich odoslali na účet farnosti.  

7. Pamiatky na 1. sv. prijímanie + USB kľúče s videom si môžu rodičia detí, ktorí ich nemajú, 
vyzdvihnúť po sv. omšiach alebo v čase kancelárie. Fotografie sú na farskej webstránke. 

8. Zhotovili sme nájazdovú plošinu do kostola pre vozičkárov (najbližšie dvere pri WC).  
9. Prvopiatkárov navštívime na prvý piatok 3.9. od 8:30. V auguste po bytoch nechodíme.  
10. Do podporného fondu na činnosť Arcibiskupského úradu v Košiciach sme poslali 902 €. 
11. Pre snúbencov: Vzhľadom na pandemické obdobie, prosíme snúbencov, aby nám aspoň 

telefonicky dali vedieť, že rušia alebo prekladajú už nahlásený sobáš. Zároveň, ak mali 
potvrdenú štátnu sobášnu zápisnicu je potrebné zrušenie ohlásiť aj na štátnej matrike.  

12. Praktické: Vo sv. omši nás Pán Ježiš pozýva, aby sme boli s ním, v jeho blízkosti a vytvorili 
tak vzájomnú jednotu ako apoštoli so svojim Pánom vo večeradle. Aj tí, ktorí z vážneho 
dôvodu ostanú vonku pred kostolom, majú sa usilovať o aktívne a pozorné prežívanie sv. 
omše. Povzbudenie si zaslúžia aj rodičia s malými deťmi, ktorí si kladú otázku, či vôbec 
má zmysel ísť na sv. omšu, keď podľa ich slov z nej nič nemajú, kvôli deťom. Určite to 
zmysel má. Boh vidí vašu túžbu byť s ním a požehná aj vašu starostlivú lásku k deťom. 

Poďakovanie SSV: Milí členovia miestnej skupiny SSV v Prešove, srdečne Vás pozdravujeme 
a ďakujeme za Vašu angažovanosť a veľkorysosť. Nesmierne si vážime finančný dar vo výške 
200 €, ktorý ste poslali na podporu najväčšieho a najstaršieho združenia katolíkov na 
Slovensku. Spolok svätého Vojtecha sa aj v dnešnej dobe usiluje podporovať vydávanie 
kvalitnej duchovnej literatúry aj prostredníctvom umeleckých a kultúrnych podujatí. Zo srdca 
ďakujeme a vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať. So želaním hojnosti Božích milostí 
a požehnania – Ivan Šulík, riaditeľ SSV. Členovia, ktorí si ešte neprevzali podielovú knihu  
a kalendár 2021 tak môžu urobiť v predajni SSV na Hlavnej ul. v Prešove, najneskôr do 15.8.   



NE 
1.8. 

18. NEDEĽA 
 

mesačná zbierka 
na kostol 

6:00 + Ján 

7:15 + Vincent 

8:30 + Hedviga, Jozef 
10:00 Poď. Bohu za 15 r. manž.: Edmund a Adriana 

11:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Beátu 

18:00 ZBP Róbert, Jolana, Peter, Daniel, Peter, Jozef 

PO 
2.8. 

 
6:15 + Michal (2. výročie) 
8:00 ZBP Jozef Mydľar 

18:00 + Bartolomej 

UT 
3.8. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Andrea s rodinou 

18:00 + Anna, Gregor, Mária, Mikuláš, Anna 

ST 
4.8. 

sv. Ján Mária Vianney 
kňaz 

6:15  pohrebná  + Norbert (pohreb 28.7.)  
8:00 + Peter, Anna, Mária, Jozef 

18:00 + Andrej 

ŠT 
5.8. 

prvý štvrtok 

6:15 + Anna, Alžbeta, Andrej 

8:00 ZBP Mária s rodinou 
18:00 + Anton (2. výročie) 

PI 
6.8. 

PREMENENIE PÁNA 
prvý piatok 

6:15 + Jozef, Anton, Zlatica, Jozef 

8:00 + Žofia, Ján 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

SO 
7.8 

prvá sobota 
7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 + Mikuláš, Ladislav, Marta, Ladislav, Katarína 

NE 
8.8. 

19. NEDEĽA 
 

VÝROČIE POSVIACKY 
NÁŠHO KOSTOLA  

6:00 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 
7:15 + Tomáš, Mária, Jozef, Margita 

8:30 Za staviteľov a dobrodincov nášho kostola KP 

10:00 ZBP Božena 70 r. života a Štefan – 50 r. manž. 
11:30 + Alžbeta, Mária, Michal, Jozef, Mária, Irena 

18:00 ZBP Antónia s rodinou 

PO 
9.8. 

sv. Terézia B. z Kríža 
mučenica 

6:15 + Eugen, Veronika, Ján 

8:00 ZBP Mária, Marta 

18:00 + Anna (1. výročie), + Mikuláš 

UT 
10.8. 

sv. Vavrinec 
diakon a mučeník 

6:15  pohrebná    
8:00 + Helena, Jozef, Imrich, Maxim 

18:00 + Mária, Jozef, Elena 

ST 
11.8. 

sv. Klára, panna 

6:15  pohrebná   + Margita (pohreb 27.7.) 

8:00 ZBP Ladislav – 82 r. života, Soňa, Martin 
18:00 ZBP Jozef, Lucia s rod.  ZBP Mária 70 r. života 

ŠT 
12.8. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Jozef, Mária, Anna, Jozef 

18:00 + Marcel, Zuzana, Zuzana 

PI 
13.8. 

 

6:15 + Mária, Jozef, Magdaléna, Jozef, František 

8:00 + Rudolf, Alžbeta, František, Milan 
18:00 + Verona (1. výročie) 

 



SO 
14.8 

sv. Maximilián Kolbe 
kňaz a mučeník 

7:00 + Terézia (1. výročie) 

18:00 + Anna, Imrich, František, Michal 

NE 
15.8. 

NANEBOVZATIE 

PANNY MÁRIE 
 

prikázaný sviatok 

6:00 ZBP Barbora, Erik a ich dieťa 

7:15 + Katarína, Ondrej 
8:30 + Anton, Filoména 

10:00 ZBP Žofia – 86 r. života 

11:30 + Mária (1. výročie) 

18:00 ZBP Patrícia 
    

ĎAKUJEME za milodar 
z pohrebu + Štefan Meričko – 100 € 

z pohrebu + Vincent – 100 € 
rodina Hermanovská – 100 € 

bohuznáma Mária – 100 € 

z krstu * Andrej – 100 € 
z krstu * Viktória – 50 € 

z krstu * Adela Marhevská – 50 € 
bohuznámy spolu – 80 € 

bohuznáma Mária – 50 €                                                                   
 
 

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV slávime prvýkrát v tomto roku na podnet 
pápeža Františka a budeme ho sláviť každý rok na 4. júlovú nedeľu, v blízkosti spomienky sv. 
Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Tento deň nám dáva príležitosť priblížiť sa 
myšlienkami a srdcom ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, aj k tým 
najosamelejším. Odporúčajú sa konkrétne formy jeho slávenia: 1. Návšteva starých rodičov a 
osamelých starších ľudí v okolí. Počas návštevy ich môžeme povzbudiť, pomodliť sa modlitbu 
na tento deň, darovať im kvet alebo malý darček. 2. Slávenie omše pre seniorov, aby ich 
prítomnosť v chráme bola vyjadrením ich dôležitej úlohy v spoločenstve. 3. Spomienka na 
zosnulých, zvlášť na tých, ktorí zomreli v čase pandémie a mnohí nemohli mať dôstojnú 
pohrebnú rozlúčku. Rada KBS pre rodinu odporúča na Slovensku oživenie pútí ku cti sv. Anny  

za účasti starých rodičov a vnúčat. 
Modlitba starého rodiča a seniora 
Ďakujem ti, Pane, za to, že ma potešuješ svojou prítomnosťou: aj v čase osamelosti si mojou 
nádejou, mojou dôverou; už od mladosti si mojou skalou a mojou silou. Ďakujem ti, že si mi 
daroval rodinu a že si ma požehnal dlhým životom. Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí; 
za sny, ktoré sa mi v živote splnili, i za tie, ktoré sú ešte predo mnou. Ďakujem ti za to, že 
ma aj v tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal úrodu. Pane, posilni moju vieru, urob ma 
nástrojom svojho pokoja, nauč ma prijímať tých, ktorí trpia väčšmi než ja, aby som 
neprestával snívať a rozprávať o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám. Chráň 
a veď pápeža Františka i Cirkev, aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, 
zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie, aby chudobní 
našli útechu a skončili sa vojny. Podopieraj ma v mojej slabosti, a daj, aby som naplno 
prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš, v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov. 
Amen. 
 

„Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života.“ 
sv. Ján Bosco 

 
Vydané pre vnútornú potrebu Rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.       kp.presov@gmail.com 

 


