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XXVI. číslo 11

ŽIVÁ VODA DUCHA SVÄTÉHO
„Daj sa mi napiť!“ Týmito slovami sa Pán Ježiš prihovoril Samaritánke, ktorá prišla nabrať
vodu zo studne. Je smädný, chce sa napiť, ale v žene vidí oveľa väčší smäd – nenaplneného
života. Preto začne hovoriť o tajomnej živej vode slovami: „Voda, ktorú mu dám, stane sa
v ňom prameňom živej vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4) Nový druh vody, ktorá žije
a prúdi. Prúdi však na tých, čo sú jej hodni. Ale prečo nazval milosť Ducha – vodou? Preto,
že od vody všetko závisí; je tvorkyňou rastlín i živočíchov; padá z neba v podobe dažďa,
padá vždy tým istým spôsobom a v tej istej podobe, ale má mnohotvárne účinky: iný je
v palme, iný vo viniči a iný v ostatných veciach... Veď dážď sa nemení, či padá tu alebo tam,
ale prispôsobuje sa tým, čo ho prijímajú, a v každom vytvára to, čo potrebuje. Takisto aj
Duch Svätý. Je jeden, má jednu podobu, je nerozdielny, a predsa rozdeľuje milosť každému,
ako chce. A ako keď vyprahnutý strom dostane vodu, vyháňa mládniky, tak aj hriešna duša,
ktorá sa pokáním stala hodnou daru Ducha Svätého, prináša ovocie spravodlivosti. A hoci
Duch je jeden ... robí rozmanité zázraky. Lebo jazyk jedného používa na hlásanie múdrosti,
myseľ iného osvecuje proroctvom, ďalšiemu dáva moc vyháňať zlých duchov, inému
uštedruje dar vysvetľovať božské Písma. U jedného posilňuje zdržanlivosť, iného učí
milosrdenstvu. Jedného učí postiť sa ..., ďalšieho pohŕdať tým, čo je telesné, iného zasa
pripravuje na mučeníctvo. V každom je iný, sám v sebe však ostáva ten istý, ako je
napísané: „Každý dostáva prejavy Ducha na to, čo je užitočné.“ (por. 1Kor 12,7) Tichý a
lahodný je jeho príchod, príjemný a vonný je jeho dotyk a jeho jarmo je ľahké. Jeho príchod
predchádzajú žiarivé lúče svetla a poznania. Prichádza so srdcom dôverného priateľa. Veď
prichádza spasiť, uzdravovať, učiť, napomínať, posilňovať, utešovať, osvecovať myseľ
najprv u toho, kto ho prijíma, a potom skrze neho aj u ostatných. A tak ako ten, kto bol
predtým vo tme, a potom zrazu uzrie slnko, vníma svojím telesným okom svetlo a jasne
rozlišuje, čo predtým nevidel, aj ten, kto je hoden daru Ducha Svätého, dostáva duchovné
svetlo a nad svoje ľudské možnosti vidí, čo doteraz nepoznal. Katechéza: sv. Cyril Jeruzalemský
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naši birmovanci s otcom arcibiskupom

1.

Blíži sa čas prázdnin a dovoleniek: Cez prázdniny bude kancelária otvorená kratšie.
Farský list Kráľovnej pokoja bude do prázdnin vytlačený ešte jeden 19.6. a potom ďalší
až v závere prázdnin 21.8. pred našim odpustom. Júlové a čiastočne aj augustové úmysly
sv. omší si skontrolujete na kostolnej výveske a farskej webstránke.
2. Do zbierky na katolícke masmédia sa v našom kostole vyzbieralo 2 281 eur. Ďakujeme.
3. Sviatok Kristovho Tela a Krvi bude vo štvrtok 16.6. Je to prikázaný sviatok, čo nás
zaväzuje primerane zasvätiť tento deň a zúčastniť sa na sv. omši. Po večernej omši
(štvrtok) bude eucharistická procesia k štyrom oltárikom vo farskej záhrade. Pri nábožnej
účasti na procesii, môžeme získať úplné odpustky. Prosíme, aby si výzdobu oltárikov vzali
na starosti spoločenstvá, ktoré pôsobia v našej farnosti. V prípade nepriaznivého počasia
bude poklona pred eucharistickým Kristom v kostole. Ďakujem za vzácny dar Eucharistie.
4. Materská škola Kráľovnej pokoja pripravuje „Deň rodiny“ v našej záhrade 17.6. so
začiatkom o 15:00 hodine. Pozývame deti našej materskej školy a rodičov na program.
5. Prihlasovanie na birmovku a prvé sv. prijímanie začne v septembri 2022 po letných
prázdninách. Sviatosti by mali deti a mladí prijať vo farnosti, kde majú trvalé bydlisko.
K prijatiu sviatosti birmovania sa prihlasujú študenti od prvého ročníka strednej školy
alebo učňovky. Túto sviatosť môžu a majú prijať aj starší, ktorí ju doteraz ešte neprijali.
6. Deň otcov: Na našich otcov si s vďačnosťou spomenieme na tretiu júnovú nedeľu 19.6.
7. Odpust Panny Márie Kráľovnej budeme v našej farnosti sláviť v nedeľu 28.8.2022. Od
pondelka 22.8. (deň slávnosti) počas celého týždňa bude prebiehať duchovná príprava.
8. Fotografie z birmovky a slávností prvých sv. prijímaní si môžete pozrieť na farskej
webstránke v priečinku – fotogaléria. V kancelárii máme pre prvoprijímajúce deti
pripravené aj pamiatky (pamätné listy) z týchto slávností a USB-kľúče s videozáznamom.
9. Noc kostolov je každoročné podujatie, ktoré vo večerných a nočných hodinách, cez
hudbu, slovo a duchovný program ukazuje na krásu a dôležitosť chrámov. V prešovskej
konkatedrále sa uskutoční v piatok 10.6. so začiatkom o 18:00. Program je na výveske.
10. Dar kňazstva: V košickej katedrále je kňazská vysviacka 18.6. a diakonská 17.6. o 10:00.
11. Púť Prešov – Gaboltov: Bratia augustiniáni pozývajú mladých od 15 do 30 rokov na pešiu
púť od 11.7. do 17.7. s duchovným programom. Prihlasovanie a info na: www.aug.sk

Klub kresťanských seniorov pri farnosti Kráľovnej pokoja si pripomenul 25. výročie svojej
existencie. Pozvanie prijal aj o. biskup Stanislav Stolárik, ktorý stál pri založení klubu.

PO
6.6.

Preblahoslavenej
P. Márie, Matky Cirkvi

UT
7.6.
ST
8.6.
ŠT
9.6.

Nášho Pána Ježiša
Krista, Najvyššieho
a Večného Kňaza

PI
10.6.

6:15

ZBP Peter, Marek, Žofia

8:00

+ Anton

Zapisovanie
úmyslov na
Júl a August

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

ZBP Antónia a jej rodičia
 pohrebná
ZBP Zuzana a Peter
ZBP Patrícia, Helena s rodinou

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Konštantín, Helena, Eduard, Kornélia
ZBP Anna s rodinou

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Anna, Andrej
+ Ján, Veronika, a ich + deti

6:15
8:00
18:00

+ Ján, Mária, Imrich, Ladislav, Jozef, Mária
+ Katarína, Michal, Slavomír, Viktor
+ Margita (1. výročie)

sv. Barnabáš

7:00

apoštol

18:00

ZBP Mária

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

+ Mária, Vojtech, Miloslav, Anna, Martin, Anna
ZBP Erika – 50 r. života a rodina
+ Patricius, Radoslav, Mária, Peter, Miroslav,
ZBP Mária a Jozef – 45 r. manželstva a rodina
ZBP Mária s rodinou
ZBP Róbert, Peter, Jozef, Peter s rodinami
+ František, Ján, Štefan
ZBP Viera
ZBP Mária s rodinou

UT
14.6.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Viliam (pohreb 25.5.)
+ Marián, Margita, Juraj, Viktor
+ Jozef, Pavol, Radoslav, Jozef

ST
15.6.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ František, Štefan, Anna
+ Július (1. výročie)

SO
11.6.

NE
12.6.

NAJSVÄTEJŠIA
TROJICA
Slávnosť

PO
13.6.

ŠT
16.6.

sv. Anton Paduánsky
kňaz a učiteľ Cirkvi

večerná omša zo slávnosti

NAJSV. KRISTOVO
TELO A KRV
Slávnosť

prikázaný sviatok

PI
17.6.

Deň rodiny MŠKP
akcia v záhrade

6:15
8:00

+ Anna, Regina, Irena, Pavlína

ZBP Margita a Štefan s rodinou
+ Anton, Ladislav, Ján, Anton

16:00
18:00

+ Jozef, + z r. Hamborská, Bobeničová, Funkerová
ZBP Veronika
OLTÁRIKY v záhrade

6:15
8:00
18:00

+ Helena
+ Michal
+ František

7:00

SO
18.6.

NE
19.6.

12. NEDEĽA
v cezročnom období

Deň otcov

ZBP Dominika, Tomáš

18:00

+ Zoltán

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

ZBP rodina Šimoňáková
+ Vincent, Mária, Štefan
ZBP Leóna, Viera, Mária, Ľudmila s rodinami
ZBP Viera – 60 r. života s rodinou
+ Helena
+ Dušan

