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NAŠA ÚCTA K PANNE MÁRII 
Najvyššia úcta a klaňanie patrí jedine Bohu. Je to naša výsada, 
aj celoživotné poslanie prijaté v krste, „aby náš život bol Bohu 
na slávu“. Úctu prejavujeme aj svätým, ale nie takú ako Bohu. 
Svätí sú Božími priateľmi, má v nich zaľúbenie. Sväté Písmo 
udalosťou „Zvestovania“ odkrýva veľké zaľúbenie, ktoré má 
Boh v Márii. On si ju vyvolil, chránil a pripravoval na jedinečné 
dielo spásy – byť Matkou Jeho Syna. Každá úcta k Márii je 
zakotvená v Ježišovi. Ona nezatieňuje Boha, ale ako svietnik, 
pozdvihuje pred očami ľudstva Svetlo sveta – Božieho Syna. 
Preto nás úcta k nej nemôže znepokojovať a dráždiť, že niečo 
uberieme Bohu, práve naopak. Úcta k nej nás privádza k Bohu, 
ktorý v nej vykonal „veľké veci“. Mariánska úcta sa v dejinách 
Cirkvi rozvinula v mohutný strom. Dôkazom sú chrámy, sochy, 
obrazy, duchovné diela, spevy, modlitby – hlavne ruženec,  
ba ešte oveľa viac a to všetko je vyjadrením vzťahu k Márii. 
Napriek tomu vieme, že naša oslava Panny Márie je nepatrná 
v porovnaní so slávou, do ktorej ju vyvýšil sám Boh. Zdobí ju 
nie pominuteľná sláva od ľudí, ale nepominuteľná od Boha. 
Pre túto slávu ju budú „blahoslaviť všetky pokolenia“. Ona 
porodila svetu Kráľa kráľov, ktorému je daná všetka moc na 

nebi i na zemi. Ježiš dáva svoju Matku všetkým, ktorí ho chcú nasledovať, no zároveň túži 
mať ju pri sebe v nebi, aby mohla ešte viac plniť úlohu, ktorú jej zveril. S radosťou slávime 
jej Nanebovzatie i Korunovanie, ktoré ju nevzdiali od nás, ale ešte viac nás priblíži a spojí s 
jej Nepoškvrneným srdcom. Je Kráľovná, ktorá nikdy neprestala byť starostlivou a láskavou 
Matkou. Sv. Ján apoštol ju v Knihe zjavenia vidí v Božej sláve: „Žena odetá slnkom, pod jej 
nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12,1). Jej predobrazom je 
starozákonná kráľovná Ester, ktorá prosí kráľa za ľud. A kráľ jej vyhovel. Božia Matka za 
nás neprestajne oroduje, vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo i vyslobodenie z moci 
Zlého. Kráľovná plná nebeského pokoja, prináša svojim deťom dar pokoja, keď vidí bolesť, 
strach, hriechy a veľký nepokoj ľudstva. Učí nás hľadať pokoj v Bohu, v plnení jeho vôle. 
Povzbudzuje nás dôverovať Ježišovi tak, ako kedysi na svadbe v Káne, kde povedala: 
„Urobte všetko, čo vám (Ježiš) povie“. Učme sa od nej milovať Boha nadovšetko vo vernom 
nasledovaní Ježiša. Ďakujme za Máriinu pomoc a lásku. Kráľovná pokoja – oroduj za nás! 
 

     Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je 
                       ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka.         pápež František 

 



PROGRAM PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ 

16.8. 
pondelok 

 sv. omša o Duchu Svätom 
sv. Jozef, vzor poslušnosti 

Duchovný program bude v kostole, 
aj v záhrade, podľa počasia. 

17.8. 
utorok 

 sv. omša o Panne Márii 
sv. Jozef, nežný otec 

ráno po omši: Litánie k Panne Márii 
večer po omši: Litánie k Panne Márii 

18.8. 
streda 

 sv. omša o sv. Jozefovi 
Odvážny a pracujúci otec 

ráno po omši: Litánie k sv. Jozefovi 
večer po omši: VEŠPERY z P.M. kráľovnej  

19.8. 
štvrtok 

 sv. omša o Panne Márii 
Ochranca a pomocník 

ráno po omši: Litánie k Panne Márii 
15:00 Vyložená Oltárna Sv. + Korunka 
večer po omši: ADORÁCIA + spev 

20.8. 
piatok 

 sv. omša – sv. Bernard 
Patrón dobrej smrti 

ráno po omši: Litánie k Srdcu Ježišovmu 
večer po omši: KRÍŽOVÁ CESTA 

21.8. 
sobota 

 sv. omša – sv. Pius X. 
Muž vernosti, ktorý sníva 

ráno po omši: RUŽENEC pri soche P.M. 
 

22.8. nedeľa     ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ    hlavná sv. omša o 10:30 
celebruje novokňaz František Bujňák, rodný brat nášho p. kaplána Pavla 

Ostatné sv. omše sú tiež z Panny Márie Kráľovnej. Môžeme získať úplné odpustky. 
 

1. POZOR: Na budúcu nedeľu 22.8. nebudú sv. omše o 10:00 a 11:30, ale len jedna o 10:30.  
2. Zapisovať úmysly na október budeme od pondelka 23.8. po omšiach a v čase kancelárie. 
3. Do mesačnej augustovej zbierky sa na kostol vyzberalo 3 115 €. Ďakujeme vám. Podporiť 

náš kostol môžete aj najbližšiu nedeľu 22.8. na slávnosť našej patrónky Kráľovnej pokoja. 
4. Prihlasovanie na prijatie sviatostí (Birmovanie, Prvé sv. prijímanie) začne v prvej polovici 

septembra. Podrobné informácie prinesieme 29.8.2021, v nasledujúcom LKP číslo 7. 
5. Výmena okien na fare: V predchádzajúcom týždni nám firma vymenila okná na vrchnom 

poschodí fary v počte 10 kusov. Doterajšie okná už nespĺňali energetické štandardy. 
V zime spôsobovali rýchle ochladzovanie priestorov a v lete zase rýchle prehrievanie. Aj 
otvárací systém a tesnenia sa už pomaly rozpadávali a niektoré okná už nebolo možné 
zatvoriť, ani opraviť. V priebehu dvoch rokov budeme vymieňať ďalšie kritické okná. 

6. Fotografie z Duchovnej obnovy a výročia Ružencového bratstva máte na farskej stránke. 
7. Pre seniorov: V nedeľu 12.9. o 14:00 sa uskutoční členská schôdza našich seniorov v hale 

pod kostolom. Zaznejú informácie k púti na horu Butkov a k príprave Dňa úcty k starším. 
V sobotu 18.9. sa uskutoční spomínaná púť na horu Butkov. Odchod autobusu je ráno 
o 5:00 z parkoviska pri Tescu. Sv. omša bude o 10:00 na hore. Program ešte upresníme. 
Poplatok je 15 €. Prihlásiť sa je potrebné u pána Hradila 0918 267 647 do 7.9.2021. 

8. Pápež na Slovensku: Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zriadila oficiálnu webstránku 
www.navstevapapeza.sk ktorú vám dávame do pozornosti. Ponúka program návštevy, 
dôležité informácie, duchovnú prípravu, logo a motto, kontaktné údaje. Teraz sa čaká na 
spustenie registrácie účastníkov, ktorí sa stretnú s pápežom v Prešove a v Košiciach. 
Prihlasovanie bude individuálne na uvedenej stránke pri splnení pandemických opatrení. 
Tým, ktorí nepoužívajú internet, bude musieť pomôcť s registráciou najbližšia rodina.  

http://www.navstevapapeza.sk/


PO 
16.8. 

 

6:15 + Miroslav 

8:00 ZBP Marián, Elena – 50 r. manželstva 

18:00 + Rudolf, Pavlína, Juraj 

UT 
17.8. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Gejza a Eva s rodinou 

18:00 + Ján, Mária, Imrich, Anna, Mária 

ST 
18.8. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Jozef, Júlia 

18:00 + Sylvia, Andrej, Karol, Mária 

ŠT 
19.8. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Anna, Jana, Anton, Štefan 

18:00 + Jaroslav (1. výročie) 

PI 
20.8. 

sv. Bernard 
opát a učiteľ Cirkvi 

6:15 + z rodín: Verčimákovej, Mihokovej 

8:00 + Mária, Andrej, Irena, Andrej, Anna, Andrej 

18:00 + Emil 

SO 
21.8 

sv. Pius X., pápež 
7:00 + Anna 

18:00 + Anton 

NE 
22.8. 

ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ 
   

PANNY MÁRIE 
KRÁĽOVNEJ 

6:00 ZBP a poďak. B. za 50 r. manž. – Marián a Irena 

7:15 ZBP Mária Tatarková 

8:30 ZBP Konštantín a Mária – 50 r. manželstva 

10:30 
Za veriacich našej farnosti a hostí 

                   celebruje pozvaný kňaz         + Ladislav  

18:00 ZBP Anna a jej rodičia 

PO 
23.8. 

sv. Terézia B. z Kríža 
mučenica 

6:15 + Anna, Jozef, Anna, Štefan, Pavol, Milan 

8:00 + Alžbeta, Andrej, Anna, Magdaléna s rodinami 

18:00 ZBP Dominika s rodinou 

UT 
24.8. 

sv. Bartolomej 
apoštol - sviatok 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Ľuboš s rodinou 

18:00 + Alžbeta, Mária, Alžbeta 

ST 
25.8. 

 

6:15  pohrebná    

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

18:00 + František, Natália 

ŠT 
26.8. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Eva 

18:00 + Ján, Jozef, Mária, Jozef 

PI 
27.8. 

sv. Monika 

6:15 + Anna, Štefan, Terézia 

8:00 + Silvia 

18:00 + Silvia  

SO 
28.8 

sv. Augustín 
biskup a učiteľ Cirkvi 

7:00 + Ján, Agnesa, Ján 

18:00 ZBP Štefan, Anna s rodinou 

 



NE 
29.8. 

22. NEDEĽA 

6:00 ZBP Margita – 80 r. života 

7:15 ZBP Jozef Mydľar 

8:30 + Juraj 
10:00 ZBP František, Anna – 48 r. manželstva s rod. 

11:30 + Ján, František, Sylvia, Vladimír, Martin 

18:00 + Rudolf 
    

ĎAKUJEME za milodar 
 

Ďakujeme aj tým, ktorí prispievajú na farský 
účet pravidelne (cca 15 ľudí) a ďalší 

sporadicky, raz za čas alebo jednorazovo. 

bohuznáma Lucia – 500 € 
bohuznáma Marta – 300 € 
bohuznáma Mária – 100 € 
z pohrebu + Milan – 150 € 

z pohrebu + Norbert – 50 € 
 

VÍTAME PÁPEŽA FRANTIŠKA S RUŽENCOM!                          PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA (PMD) 
Milí priatelia, je veľkým požehnaním, že sa zapájate do prípravy na príchod pápeža 

Františka modlitbou ruženca. Našim cieľom bolo ponúknuť ľuďom veľmi jednoduchý, ale silný 
spôsob prípravy. 40 dní je biblický počet dní na prípravu niečoho výnimočného a ruženec je 
modlitba pokoja. A tak sme vyzvali ľudí, aby sa modlili ruženec 40 dní, od 7.8. do 15.9., kedy 
bude posledný deň návštevy pápeža Františka na Slovensku. Doteraz sa prihlásilo 15 105 ľudí, 
ktorí sa denne modlia modlitbu ruženca za Slovensko, pápeža a jeho návštevu. V rámci PMD 
sa každý rok stretáme s pápežom. Pri poslednom stretnutí som pápežovi Františkovi povedal, 
že Slovensko sa denne za neho modlí. Povedal: „Ďakujem. Potrebujem to!“ A teraz prichádza 
k nám. Naša príprava nech je teda modlitbou, ale aj akciou alebo misiou, ku ktorej nás Pán 
volá v prostredí, kde žijeme. Silu radostnej Cirkvi, ktorá je vedená Duchom Svätým a silu 
jednoty Cirkvi, ktorá je zjednotená okolo pápeža Františka. Radostnú a jednotnú Cirkev 
najviac zažijeme počas jeho návštevy a po nej budeme posilnení. Želám vám veľa požehnania 
a pokoja, ktorý nám dáva modlitba ruženca.            o. Ivan Kňaze, riaditeľ PMD na Slovensku 
 

Do výzvy modliť sa každý deň ruženec za Slovensko a za pápeža Františka sa cez naše 
ružencové bratstvo prihlásilo 86 ľudí. Ďakujeme vám a povzbudzujeme vás vytrvať v tomto 
predsavzatí. Môžu sa zapojiť aj ďalší. Veď modlitba prináša požehnanie tým, za ktorých sa 
modlíme, aj tým, ktorí sa modlia. Každý „modliaci sa“ tvorí jeden kvet tejto duchovnej kytice. 
 

        MODLITBA ZA SLOVENSKO A PÁPEŽA FRANTIŠKA         

Pane Ježišu, ďakujeme za nášho svätého otca, pápeža Františka. Ďakujeme ti za to, že si 
mu vnukol, aby prišiel na Slovensko a povzbudil nás vo viere, nádeji a láske. Prosíme ťa, 
na príhovor Panny Márie i všetkých svätých, o plnosť milostí pre jeho život a o odvahu, 
aby svedčil o tebe všade, kam prichádza. Aby sa jeho otcovské požehnanie rozlialo na 
každého z nás a premieňalo naše životy. Prihováraj sa k nám skrze jeho slovo, aby sme 
stále viac spoznávali a prežívali Božiu lásku, radosť a milosrdenstvo. Daj, aby sme mali 
odvahu odpúšťať a milovať všade tam, kam nás posielaš. Nech nás posolstvo jeho 
návštevy znova otvorí pre život podľa evanjelia, aby sme sa čoraz viac podobali tebe  
a aby tvoje kráľovstvo bolo živé v našich farnostiach, spoločenstvách a rodinách. Amen. 
 

„Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, 
                                          daruje seba, daruje všetko”.                        pápež František 
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