
      

29. august 2021     Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove      XXV. číslo 7 
 

MÁRIA, KTORÁ ROZVÄZUJE UZLY 
       Pápež František je ctiteľ Panny Márie. V roku 1986 bol 
ešte ako kňaz na štúdiách v Nemecku, kde objavil obraz z 
18. storočia s názvom Panna Mária, ktorá rozväzuje uzly. 
Budúceho pápeža sa táto úcta hlboko dotkla, preto ju 
začal po návrate do Argentíny šíriť a jednoduchí ľudia si ju 
hneď obľúbili. Keď sa stal pomocným biskupom v Buenos 
Aires, snažil sa, aby Panna Mária, ktorá rozväzuje uzly, 
mala nejakú svätyňu. Miestny umelec urobil kópiu obrazu 
a 8.12.1996 za účasti tisícov veriacich umiestnili obraz v 
kostole. Keď sa Bergoglio stal arcibiskupom, naďalej šíril 
jej úctu, posväcoval jej kaplnky. Jej obrázok používal ako 
osobnú vizitku. Kto prvý raz vidí obraz, toho prekvapí 
nezvyčajné zobrazenie. Panna Mária je zobrazená ako 
nanebovzatá, nohou drví hlavu hada a rukami pozorne 
rozväzuje početné malé i veľké uzly na stuhe, ktorú 

posúvajú dvaja anjeli. Do rúk druhého anjela už kĺže rovná stuha, ktorá značí, že modlitba 
veriaceho bola vypočutá a uzol bol na príhovor Panny Márie rozviazaný. Máriino gesto má 
veľký význam, hovoril Bergoglio: „Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; 
čo zviazala panna Eva svojou neverou, to rozviazala Panna Mária vierou.“ Preto sa Mária 
predstavuje ako tá, ktorá rozväzuje uzly viny a zla. Jorge Mario Bergoglio často hovorieval: 
„Všetci máme v srdci uzly, nedostatky, všetci máme nejaké ťažkosti. Náš dobrý Otec, ktorý 
dáva milosť všetkým svojim deťom chcel, aby sme dôverovali Márii, aby sme jej zverili uzly 
nášho zla, spletitosť našich bied, ktoré nám bránia spojiť sa s Bohom, nech ich ona rozviaže 
a priblíži nás k svojmu synovi Ježišovi.“ Modlitbu k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly, šírili 
s povolením vtedajšieho arcibiskupa J. Bergoglia: Svätá Mária, plná Božej prítomnosti, 
počas svojho života si pokorne prijímala Otcovu vôľu a zlý duch ťa nikdy nedokázal oklamať. 
Spolu so svojím Synom si sa prihovárala za naše ťažkosti a svojou jednoduchosťou a 
trpezlivosťou si nám dala príklad, ako rozmotať spletitosti nášho života. Zostávajúc stále 
našou matkou, usporadúvaš a objasňuješ zväzky, ktoré nás spájajú s Pánom. Svätá Mária, 
Matka Božia a matka naša, ktorá materským srdcom rozväzuješ uzly v našom živote, 
prosíme ťa, vezmi do svojich rúk... a osloboď nás od zmätkov, ktorými nás trápi náš 
nepriateľ. Skrze tvoju milosť, skrze tvoj príhovor nás svojím príkladom osloboď od každého 
zla, Pani naša a rozviaž uzly, ktoré nám bránia spojiť sa s Bohom, aby sme sa oslobodení 
od každého zmätku a všetkých chýb mohli s ním stretnúť všade, aby naše srdcia našli v ňom 
pokoj a aby sme mu vždy mohli slúžiť v našich bratoch. Amen. 
 

 

Modliť sa - znamená nájsť si každý deň čas na odpočívanie v Pánovi. pápež František 
 



1. PÁPEŽ NA SLOVENSKU: Aktuálne informácie o príprave a návšteve Sv. Otca sú dostupné 
na www.navstevapapeza.sk, na kostolnej výveske a webstránke farnosti i Arcidiecézy.  

2. V deň odpustovej slávnosti Kráľovnej pokoja sa na kostol vyzberalo 3 615 €. Fotografie 
zo slávnosti sú na našej webstránke. Najbližšia mesačná zbierka bude v nedeľu 5.9.2021.  

3. Prihlasovanie na prijatie sviatostí (Birmovania, Prvého sv. prijímania) bude prebiehať od 
začiatku septembra do nedele 26.9.2021. Prihláška na Birmovku bude k dispozícii od 2.9. 
v sakristii kostola alebo k stiahnutiu na webstránke farnosti. Záujemca ju vyplnenú 
prinesie v čase úradných hodín do kancelárie. Prosím, aby sa záujemcovia o prijatie 
sviatostí prihlasovali vo farnostiach, kde majú trvalé bydlisko. Prihlášku na Prvé sv. 
prijímanie  ponúknu tretiakom ZŠ učitelia náboženstva v školách na Sídlisku III. Rodičia ju 
vyplnenú prinesú v čase kancelárie na faru. Prihláška bude tiež k stiahnutiu na farskej 
webstránke pre rodičov detí, ktoré nenavštevujú ZŠ školy na Sídlisku III v Prešove.  

4. Sv. omše pre deti začnú od stredy 22.9. tak ako bolo zvykom, so začiatkom o 17:00 hod. 
5. Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS na Volgogradskej ulici si 30.8.2021 pripomenie 

50. výročie vzniku zariadenia na pomoc ľuďom s hendikepom, zvlášť vozičkárom. V roku 
1994 tu bola zriadená kaplnka sv. Kamila z Lellisu a odvtedy je akoby našou filiálkou. 
Vďačnosť Bohu za toto dielo lásky a služby vyjadríme v daný deň slávnostnou sv. omšou. 

6. Prvopiatkárov navštívime v ich domoch a bytoch 3.9.2021 na prvý piatok od 8:30 hod. 
7. Celodenná Farská adorácia podľa rozpisu farností v Arcidiecéze bude v našom kostole 

vo štvrtok 9.9.2021. Začne po rannej sv. omši a ukončená bude pred večernou sv. omšou. 
Prosíme Ružencové bratstvo a ďalšie spoločenstvá, aby si dvojice podelili čas adorácie.  

8. Farská kancelária bude po prázdninách otvorená hodinu a pol denne, od pondelka do 
piatku, okrem dní, na ktoré pripadne štátny sviatok alebo veľký cirkevný sviatok. Pohreb 
blízkeho môže rodina nahlásiť kedykoľvek, aj mimo času kancelárie. Úradné hodiny 
v jednotlivých dňoch prispôsobujeme programu, ktorý máme v danom školskom roku. 

9. Septembrová krstná náuka bude v piatok 10.9. a 24.9. o 17:00 hod. Absolvovať náuku 
môžete aj skôr, ešte pred narodením dieťaťa. Krstíme hlavne v soboty o 10:00 hodine. 

10. Zbierka na Rádio LUMEN bude v nedeľu 19.9. po sv. omšiach. Podporme naše rádio, aby 
aj naďalej prinášalo Dobrú zvesť do rodín a útechu našim chorým, starým a opusteným. 

11. Seniorom pripomíname, že v nedeľu 12.9. o 14:00 bude stretnutie členov vo farskej hale. 
V sobotu 18.9. pripravujeme púť na horu Butkov. Autobus odchádza o 5:00 od Tesca. 
Poplatok je 15 €. Prihlásiť sa je potrebné u pána Hradila 0918 267 647 do 7.9.2021. 

12. Kniha na predaj: V sakristii kostola si môžete zakúpiť knihu 365 zamyslení s pohľadom 
upretým na kríž za 14 €. Knihu si môžete prezrieť v predsieni kostola pri Kat. novinách. 

13. Prešovská kalvária: Program odpustovej slávnosti Povýšenia sv. Kríža od 10.9. do 12.9. 
nájdete na výveske kostola a farskej webstránke. Vrcholí v nedeľu sv. omšou o 10:00. 

14. Arcidiecézna slávnosť sv. Košických mučeníkov bude v sobotu 4.9. o 9:30 v Katedrále sv. 
Alžbety v Košiciach. Kňazi sú v tento deň pozvaní na spoločné celodiecézne rekolekcie. 

15. Evanjelizačná škola sv. Ondreja (EŠO) ponúka štúdium pre mladých zamerané na 
získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom organizovania evanjelizačných 
aktivít. Formácia prebieha počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice, jednu sobotu 
v mesiaci. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, webovej stránke a facebooku. 

16. Farnosť sv. Mikuláša organizuje autobusovú púť do Šaštína v čase návštevy Sv. Otca 
Františka na Slovensku na slávnosť Sedembolestnej P. Márie dňa 15.9.2021. Záujemcovia 
hláste sa čím skôr v sakristii konkatedrály alebo v kancelárii tamojšieho farského úradu. 

http://www.navstevapapeza.sk/


PO 
30.8. 

 

6:15 + Eugen, Veronika, Ján 

8:00 ZBP Viera – 70 r. života 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
31.8. 

 

6:15  pohrebná   + Jozef  (pohreb 25.8.) 

8:00 + Anna, Ondrej, Anna, Ján 

18:00 + Jozef, Emil, Bernard 

ST 
1.9. 

7. Svetový deň 
modlitieb za ochranu 

stvorenstva 

6:15  pohrebná   + Michaela  (pohreb 27.8.) 

8:00 + Anna 

18:00 + Ján, Mária 

ŠT 
2.9. 

prvý štvrtok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Róbert (2. výročie) 

18:00 Za + rodičov a starých rodičov Gállových 

PI 
3.9. 

sv. Gregor Veľký 
pápež a učiteľ Cirkvi 

prvý piatok 

6:15 + Rudolf, Mikuláš, Štefan 

8:00 + Veronika, Andrej, Margita, Andrej, Mária, František  

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

SO 
4.9. 

prvá sobota 
7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 + Ján (1. výročie) 

NE 
5.9. 

23. NEDEĽA 
 

mesačná zbierka  
na kostol  

 

prvá nedeľa 

6:00 + Jozef a + z rodiny Cicoňovej 

7:15 + Anna, Dezider 

8:30 + Anna, Ondrej, Peter, Ondrej 

10:00 + Jozef, Alžbeta, Jozef, Mária, Ladislav, Bartolomej 

11:30 ZBP Mária, Jozef 

18:00 ZBP Dalibor, Jolana, Matúš, Jolana, Michaela, Jozef s r. 

PO 
6.9. 

VÝROČIE POSVIACKY 

KATEDRÁLY V KOŠICIACH 

6:15 + z rod: Tomášová, Miklušová, Fabianová, Capaková 

8:00 + Štefan 

18:00 Za Božiu pomoc pre Zuzanu 

UT 
7.9. 

sv. Košických 
mučeníkov 

6:15  pohrebná   + Michal 

8:00 ZBP Romana, Dominik, Daniel a ich rodičia 

18:00 + Ján 

ST 
8.9. 

Narodenie 
Panny Márie 

sviatok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Filoména 

18:00 + Viktor, Anton, Anna, Ľuboš, Eugen, Ladislav 

ŠT 
9.9. 

 

Celodenná 
farská 
adorácia 

6:15  pohrebná    

8:00 + Ľubomír, Peter 

18:00 ZBP Filip, Alexander 

PI 
10.9. 

 

6:15 ZBP Mária – 70 r. života s rodinou 

8:00 + Andrej, Mária, Štefan, Helena, Anna, František 

18:00 + Matej (6. výročie) 

SO 
11.9. 

 
7:00 ZBP Martina s rodinou 

18:00 + Mária, Marta, Karol, Igor 

 



NE 
12.9. 

24. NEDEĽA 
 

Najsvätejšie  
meno Panny Márie 

6:00 + Marián 

7:15 ZBP Mária – 84 r. života 

8:30 ZBP pre rodinu Koľovú 
10:00 ZBP Mária, Magdaléna, Helena, Ľudmila, Timea 

11:30 + Juliana (3. výročie) 

18:00 + Mária, Juraj 
    

ĎAKUJEME za milodar 
z pohrebu + Ján Leško – 250 € 

z pohrebu + Margita Hovančáková – 200 € 
z pohrebu + Jozef S. – 100 € 
bohuznáma Mária – 100 € 

Ďakujeme aj za milodary poslané na účet   €  

Ján s rodinou – 100 € 
zo svadby Marek a Kristína – 50 € 

zo svadby Jurášek - Spišáková – 50 € 
z krstu * Róbert Žak – 50 € 

z krstu * Tobiáš Petruš – 20 € 
bohuznámi spolu – 40 € 

 

52. MEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES V BUDAPEŠTI          5. – 12.9.2021 

 

Symbol Eucharistie ako prameň živej vody je logo podujatia v duchu 
motta kongresu „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87). Prameň sa 
delí na štyri vetvy, ktoré symbolizujú štyri rajské rieky a šírenie 
Dobrej zvesti do sveta prostredníctvom štyroch evanjelistov. Jeho 
voda sa vlieva do veľkej rieky, znázornenej ako vlna, pripomínajúca 
neustálu evanjelizačnú činnosť Cirkvi. Tak ako Dunaj preteká a spája 
rôzne krajiny a národy, tak aj Eucharistia spája kresťanov rôznych 
kultúr a jazykov európskeho kontinentu v bratstve Božích detí. 

Na Slovensku prežívame čas prípravy na návštevu Sv. Otca, ktorá bude jeho 34. zahraničnou 
apoštolskou cestou. Podobne sa pripravuje na prijatie pápeža aj Maďarsko, konkrétne 
Budapešť, kde sa bude sláviť Medzinárodný eucharistický kongres od 5.9. do 12.9. Na kongres 
sa chystajú aj slovenskí biskupi. KBS bude mať oficiálneho delegáta biskupa Jozefa Haľka. 
Košický arcibiskup Bernard Bober bude v stredu 8.9. sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jozefa v 
Budapešti. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský bude na kongrese viesť modlitbu 
ranných chvál vo štvrtok 9.9. Prešovský arcibiskup Ján Babjak a košický eparcha Cyril Vasiľ sa 
v čase kongresu zúčastnia v Maďarsku aj na stretnutí východných katolíckych biskupov. 
V sobotu 11.9., večer pred príchodom Sv. Otca, bude na Kossuthovom námestí v centre 
Budapešti predsedať sv. omši maďarský prímas kardinál Péter Erdő. Po nej bude nasledovať 
eucharistický sprievod so sviečkami. Vyvrcholením eucharistického kongresu bude v nedeľu 
12.9. o 11:30 záverečná omša so Sv. Otcom. Popoludní priletí Sv. Otec na Slovensko.  
 

MODLITBA EUCHARISTCKÉHO KONGRESU        Nebeský Otče, prameň všetkého života!  
Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby sme spoznali a čím viac milovali Krista prítomného  
v Oltárnej Sviatosti, ktorý sa za nás obetoval. On je náš Pán a Majster, priateľ a pokrm, lekár  
a pokoj. Daj nám odvahu, aby sme jeho silu a radosť zaniesli každému človeku! Daj, aby čas 
prípravy a slávenie Eucharistického kongresu poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu, 
mestám a národu, Európe a celému svetu na duchovnú obnovu! Amen. 
 

Eucharistia nám nesmie zovšednieť, nech je zakaždým  
                              akoby naším prvým svätým prijímaním.              pápež František 
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