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MANŽELSKÝ TROJUHOLNÍK? Národný týždeň manželstva NTM 2022
Slovné spojenie “manželský trojuholník“ sa najčastejšie spája s tým,
keď sa do vzťahu pripletie tretia osoba… a je jasné, že toto manželstvu
nepomáha, práve naopak. Existujú však aj trojuholníky, ktoré sú pre
manželstvo prospešné a NTM 2022 chce poukázať práve na takéto.
Napríklad tzv. triangulárny model lásky stojí na troch aspektoch
vzťahu: oddanosť, blízkosť a vášeň. Podľa psychológa R. Sternberga môžeme vybudovať
spokojné manželstvo, keď urobíme záväzok, že s tým druhým zostaneme v dobrom i zlom,
keď sa usilujeme o blízkosť a prepojenie, keď roznecujeme vášeň a pestujeme atmosféru
romantiky a túžby. Tieto aspekty lásky môžu budovať vzťah, či sme v manželstve mesiac,
rok alebo 20 rokov. Len ich potrebujeme živiť. Nie vždy sa nám to však darí, niekedy sa
zasekneme, nevieme sa pohnúť z miesta, sami nedokážeme vyriešiť opakujúci sa problém,
prekonať sklamanie alebo zranenie… a vtedy môže pomôcť iný druh manželského
trojuholníka – keď požiadame o pomoc niekoho tretieho, kto príde zvonku, s inou
perspektívou a nadhľadom. Požiadať o pomoc nie je hanba, naopak priznať svoju slabosť
je odvážne. Niekedy stačí pozorné ucho a dobrá rada priateľa alebo skúsenosti iného
manželského páru, inokedy potrebujeme pohľad odborníka alebo poradcu. Nový pohľad,
ako svoj vzťah posunúť, uzdraviť alebo občerstviť, môže priniesť aj dobrý program pre
manželstvo alebo užitočná kniha – aj toto môže byť tretia podporná strana v manželstve.
MODLITBA ZA 10. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN
Nebeský Otče stojíme tu pred Tebou, aby sme ťa chválili
a ďakovali ti za veľký dar rodiny. Prosíme ťa za rodiny
posvätené sviatosťou manželstva. Nech každý deň nanovo
objavujú milosti, ktoré prijali a nech ako malé domáce
cirkvi dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti a láske, ktorou
Kristus miluje Cirkev. Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré
čelia ťažkostiam a utrpeniu kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš. Buď
im oporou a daj im spoznať cestu posväcovania, na ktorú ich voláš, aby tak mohli zakúsiť
tvoje nekonečné milosrdenstvo a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske. Prosíme Ťa
za deti a mládež. Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre
nich pripravuješ. Prosíme za ich rodičov a starých rodičov. Nech si uvedomia, že sú
znamením Božieho otcovstva a materstva, keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im
zveruješ, ako aj cez skúsenosť bratstva, ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu. Pane,
daj, aby každá rodina mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi ako
volanie zapojiť sa do evanjelizácie, v službe života a pokoja, v spoločenstve s kňazmi a
každým životným stavom. Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme. Amen.

Rodinu si nevyberáte. Tá je Božím darom pre vás, ako ste vy pre ňu.

Tutu

Termíny slávností Prvého sv. prijímania a Birmovania v roku 2022
08. máj 2022
1. sv. prijímanie o 10:00 – ZŠ Prostějovská a Mirka Nešpora
15. máj 2022
1. sv. prijímanie o 10:00 – ZŠ Mukačevská, Bajkalská a deti z iných škôl
22. máj 2022
1. sv. prijímanie o 10:00 – ZŠ Šmeralova, Matice slovenskej
29. máj 2022
BIRMOVKA o 9:00 – udeľovanie sviatosti birmovania
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Členov nášho seniorského klubu pozývame v nedeľu 27.2. na stretnutie, ktoré začne sv.
omšou o 14:00 za živých členov a bude pokračovať v hale pod kostolom hodnotiacou
schôdzou za rok 2021 spojenou s fašiangovým posedením pri káve, čaji atď. Účasť členov
je vítaná. Prineste si členský poplatok 5 € na r. 2022. Všetko bude prebiehať v režime OP.
Do mesačnej zbierky na podporu kostola a farnosti ste prispeli sumou 2 315 €. Ďakujeme
Spoločenstvo na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva záujemcov na stretnutie, ktoré
bude 15.2. o 17:00 v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Je to možnosť pre ľudí,
ktorí chcú v osobnom rozhovore riešiť svoju situáciu po rozvode a konzultovať ju
s odborníkmi kánonického práva, pracujúcich na cirkevnom súde. Pripravuje sa aj
Duchovná obnova pre rozvedených 27. – 29.5.2022 v pútnickom dome A. Kolesárovej
v Obišovciach na tému: Tajomstvo Ježišovho kalicha v mojom živote. Exercitátorom bude
páter Juraj Pigula, augustinián. Cena 51 €. Plagát je na farskej webstránke a výveske.
Ďakovná púť do Ríma: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej
chcú ďakovať za návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských
pútnikov u Sv. Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30.4. Košická arcidiecéza ponúka možnosť
zúčastniť sa púte letecky v termíne 28. – 30.4. V cene 550 € je zahrnutá letenka, poplatky,
transfer z letiska, 2 x ubytovanie s raňajkami, lístky na metro, doprovod, sprievodca. Na
púť je možné ísť aj autobusom 27.4. – 2.5. Cena 315 €. Viac na www.soltestravel.sk
p. Šoltés (Tulčík) 0902 819 392, 0903 604 488, info@soltestravel.sk Aktuálne podmienky
vstupu do Talianska sú uvedené na stránke ministerstva zahraničných vecí SR.
Púť zaľúbených: Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených,
ktorá sa uskutoční online v sobotu 19.2.2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených
(chodiacich spolu, snúbencov, manželov) aj pre jednotlivcov. Púť vrcholí streamovanou
sv. omšou z Baziliky Sedembolestnej P. Márie, počas ktorej si „chodiaci“ a snúbenci dajú
predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia si obnovia manželský sľub. Viac: www.zalubeni.sk
Národný týždeň manželstva NTM 2022 - Prešov (14.2. – 20.2. 2022). Pre manželov a ich
rodiny sú pripravené podujatia a aktivity nielen na území Prešova, či kraja, ale časť
programu sa vie dostať ku každému na Slovensku cez nové možnosti, vďaka ktorým vie
program osloviť ešte viac manželov. Informácie na stránke www.ntmpo.sk. Pokračuje aj
tradičná fotosúťaž na tohtoročnú tému „Manželský trojuholník“. Prosíme o modlitbu.
Aj v našom kostole budú v čase NTM zamerané príhovory na manželstvo a rodinu.
Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach vyhlasuje pri príležitosti Roka sv. Edity
Steinovej výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ Košickej arcidiecézy. Zadanie: vytvoriť
výtvarné dielo zamerané na život sv. Edity Steinovej, spolupatrónky Európy, v šk. roku,
kedy si pripomíname 130 rokov od jej narodenia, 100 rokov od jej krstu a 80 rokov od jej
smrti. Práce je potrebné doručiť do 15.3.2022. Viac na našej farskej webstránke.
Najbližšia predkrstná náuka je plánovaná na piatok 25.2.2022 o 17:00 vo farskej knižnici.

PO
14.2.

Začína národný
týždeň manželstva

UT
15.2.
ST
16.2.
ŠT
17.2.
PI
18.2.

6:15
8:00
18:00

+ Ján, Laura
+ Jozef, Elena, Mária
+ Pavol

6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Miroslav
+ Štefan (1. výročie)
ZBP Jana, Gabriela, Eniko

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Jozef – 80 r. života s rodinou
+ Radoslav, Mária, Jozef
 pohrebná
+ Mária, Imrich
+ Alžbeta, Ján, Anna

6:15
8:00
18:00

+ z rodiny Macháčkovej
+ František
+ z rodiny Jurkovej

7:00

SO
19.2.

+ Ľudovít, Margita

18:00

+ Dušan

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00
6:15
8:00
18:00

ZBP Magdaléna, Stanislava, Monika
+ Silvia, Ivan, Irena, Apolónia
ZBP Adriana
ZBP Jozef, Romana, Petra a ich rodiny
+ Juraj, Mária
ZBP Lívia – 45 r. života s rodinou
+ Ján
+ Jozef, Pavol, Mária, František, Juraj, Renáta
+ Štefan, Irena, Imrich, Benjamín

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Matej, Mária a ich + rodičia
+ Žofia (R 13)
 pohrebná
+ Jozef, Anton, Ladislav, Ján
ZBP Zuzana

ŠT
24.2.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná

PI
25.2.

6:15
8:00
18:00

+ Imricha a spolupracovníkov
+ Eduard a + z rodín Žecovej a Olejníkovej
ZBP rodiny Petra a Adriany

SO
26.2.

7:00
18:00

+ Helena
+ Silvia (1. výročie)

NE
20.2.

7. NEDEĽA

PO
21.2.
UT
22.2.
ST
23.2.

Katedra sv. Petra
apoštola - sviatok

sv. Polykarp
biskup a mučeník

+ z r. Márie - Helena, Andrej, Regina, Tibor, Mária, Oxana, Alena

+ Barbora, Anton, Leonard

NE
27.2.

8. NEDEĽA

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

ZBP Pavol s rodinou
+ Vincent a + z rodín Štofanková a Rapavá
+ z rodiny Magdalény
+ Martin, Michal, Anna, Božena, Mária
ZBP Gabriela, Žaneta
+ Matej, Mária

Z HISTÓRIE NÁRODNÝCH STRETNUTÍ MLÁDEŽE
Stretnutia mladých sa skoro každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré navštevujú
stovky ľudí. Podnetom pre ne sú Svetové dni mládeže (SDM) vyhlásené pápežmi. Prvé
celosvetové stretnutie mladých sa konalo v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II.,
ktorý sa usiloval o nadviazanie bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V tejto
tradícii pokračuje aj súčasný pápež František, ktorý sa naposledy stretol s mladými v januári
2019 v Paname. Najbližšie SDM sa uskutočnia na budúci rok 2023 v Lisabone, hlavnom meste
Portugalska. Preto už v tomto roku sa uskutoční v Trenčíne Národné stretnutie mladých T22.
Mladí sa takto V Slovenských mestách stretli už viackrát. Najprv to bol Ružomberok v roku
2013 (R13). Toto stretnutie prebiehalo súčasne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Rio de
Janeiro. O dva roky to bolo stretnutie v Poprade (P15), ktoré predchádzalo SDM 2016 v
Krakove. Posledné Národné stretnutie mládeže sa konalo v roku 2018 v Prešove (P18). Bola
to pozvánka pre mladých na Svetové dni mládeže v Paname (2019). Myšlienku, aby sa pred
svetovými dňami mládeže konalo národné stretnutie podporujú biskupi Slovenska. Stretnutia
sú určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom cca 15 - 30 rokov). Cieľom Národných stretnutí
mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo
mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo
seba" a prinášať evanjelium do sveta. Cieľom je odovzdať mládeži na Slovensku morálne
hodnoty a nadčasové ideály, ktoré im môžu pomôcť pri presadzovaní kladných hodnôt na
Slovensku a zároveň rozvíjať osobný rozvoj mladých ľudí, pomocou dobrovoľníckej aktivity
priamo počas podujatia. Účastníci bývajú ubytovaní na školách a dobrovoľníci na internátoch.
Národné stretnutie mládeže T22 sa uskutoční v dňoch 28. – 31.7.2022 v Trenčíne. Všetky
informácie na www.narodnestretnutiemladeze.sk Prihlasovanie začína 22.2.2022, kedy cena
pre mladých bude najnižšia 22 €/osoba pre prvých 222 prihlásených.
Po tomto termíne už bude vyššia. Povzbudzujeme mladých k účasti.
T22 je vzdialenou prípravou na Svetové dni mládeže v Lisabone 2023.
Pandemické opatrenia sa budú aktualizovať v lete pred samotným
stretnutím.
Sviatosť zmierenia nie je miestom na neužitočné rozhovory.
Hlavnou vecou sú moje hriechy, moja ľútosť a odpustenie; ako premáhať pokušenia,
ako sa zdokonaľovať v čnosti a ako rásť v láske k Bohu. sv. Matka Tereza
Len obrátenie srdca môže zaistiť zmenu štruktúr a viesť k novému, lepšiemu svetu.
sv. Ján Pavol II.
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