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AVE CRUX, SPES UNICA – ZDRAV BUĎ, KRÍŽ, NÁDEJ JEDINÁ          motto Svätých misií 2022 
    Na začiatku misií o. arcibiskup v konkatedrále požehnal misijné kríže 
a misionárov, ktorí nás v tieto dni duchovne viedli i sprevádzali. Na konci 

misií misionári požehnajú veľké kostolné kríže, ktoré nám 
rokom 2022 budú pripomínať udalosť a posolstvo tohoročných 
misií. Ďakujeme Bohu za tento čas a otcom redemptoristom za 

ich pôsobenie v našej farnosti. Kríž strachu a neistoty nás za posledné 
mesiace uzavrel do seba, do svojich problémov. Neboli sme už schopní 
s dôverou hľadieť na Pána. No teraz sa v týchto dňoch veľa zmenilo. Slzy 
smútku a bolesti striedajú slzy nádeje a radosti z Božej blízkosti, z Božej 
lásky. Boh Otec nám v kríži svojho Syna opäť ukázal ako veľmi nás hľadá 
a miluje. Pripomenul nám to aj Sv. Otec František, keď pred rokom 
práve tu v Prešove osobne hovoril o Kríži Ježiša Krista. Pripomeňme si 

časť jeho slov: Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svätí učili, že kríž je ako 
kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť a vystaviť ju 
doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž. Neosoží nám množstvo krížov a krížikov, ak 
sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme 
očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme 
plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tak neurobíme, kríž pre nás zostane 
neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš 
život. Z nazerania na kríž sa rodí sila pre svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo 
tu na Slovensku kvôli menu Ježiš! Svedectvo naplnené z lásky k Tomu, na koho toľko 
hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať, dokonca aj v smrti. Svedok, ktorý má kríž v srdci a 
nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých 
Ježiš dal život. Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. 
Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc: nechce vnucovať sám seba, ale 
obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný: toto by 
bola pretvárka, nie vydávanie svedectva ukrižovaného Boha. Svedok kríža nasleduje svojho 
Majstra a jeho pokornú lásku. Nestará sa o prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova 
láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára, ale zvnútra ako semienko, ktoré 
padlo do zeme, zomrelo a prináša ovocie. Takto sa šíri viera: nie mocou sveta, ale 
múdrosťou kríža; nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes, v tichu kríža, sa nás všetkých 
Pán pýta: „Chceš byť mojím svedkom?“ Pápež sv. Ján Pavol II. povedal: „Epocha misií ešte 
neskončila, Kristus ešte stále potrebuje veľkorysých mužov a ženy, aby sa stali poslami 
radostnej zvesti až po kraj sveta.“ Prešov aj po skončení misií zostane naďalej našim 
misijným územím. Veď tu žijeme, uprostred mnohých, ktorí potrebujú počuť a zažiť 
radostnú zvesť o Božej láske. My sme radostnú zvesť prijali a chceme ju odovzdávať ďalej.                   

 



 

1. Podávanie prihlášok na birmovku prebieha od 16.8. do 16.9.2022. Prihláška (tlačivo) je 
na www.kralovnapokoja.sk. Stačí ju vytlačiť, čitateľne vypísať a odovzdať v kancelárii 
nášho farského úradu alebo po sv. omši v sakristii. Prihlásiť sa môžu mladí od 1. ročníka 
SŠ, SOU a starší, ktorí ešte neboli pobirmovaní. Každý pokrstený by mal prijať sviatosť 
birmovania. Nahlásených pozývame v piatok 16.9. na sv. omšu o 18.00 hodine, pri ktorej 
ich zadelíme do jednotlivých skupín. V prihláške sú uvedené podrobnejšie informácie. 

2. Prihlasovanie detí na 1. sv. prijímanie. Prihlášku rozdajú učitelia náboženstva na školách 
alebo si ju môžete stiahnuť z webstránky farnosti. Vyplnenú prihlášku prinesú rodičia 
dieťaťa do kancelárie v čase úradných hodín alebo po sv. omši do sakristie jednému z nás 
kňazov. Prihlasovanie je do 25.9.2022. Sv. omše pre deti začnú v stredu 21.9. a vo štvrtok 
22.9. o 16.30 hod. Tam sa dozviete ďalšie informácie o príprave na prijatie sviatosti. 

3. Úmysly na mesiac október zapisujeme od pondelka 12.9. po omšiach a v čase kancelárie. 
4. Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu (od 21.9.). Obsahom je „Poďakovanie 

Bohu za úrodu“. V našom kostole sa poďakujeme v sobotu 24.9. pri sv. omši o 7.00 hod.  
5. Do septembrovej mesačnej zbierky na kostol sa vyzbieralo 2 965 € a pri odpustovej 

slávnosti našej patrónky Kráľovnej pokoja 2 740 €. Ďakujeme za všetky vaše milodary. 
6. Zbierka na Rádio LUMEN sa uskutoční v nedeľu 18.9.2022 po všetkých sv. omšiach. 
7. Snúbenci, ktorí plánujú cirkevný sobáš, zvlášť v prvej polovici roka 2023 v našej farnosti, 

nech dopredu absolvujú Kurz pre snúbencov. Viac informácii im poskytneme v kancelárii. 
8. Dňa 1.9.2022 uplynuli štyri roky od blahorečenia Anny Kolesárovej, mučenice. Modlitby, 

materiály, články a informácie o aktivitách nájdete na stránke: www.annakolesarova.sk 
9. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné 

mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13.9. o 17.00 v Katolíckom kruhu, Jarkova 77, 
Prešov. Stretnutie povedie o. Peter Majerník – misionár v Tanzánii. Pre viac informácii 
môžete kontaktovať p. Slávku Kolesárovú na čísle 0905 288 845. 

PODVODY NA SENIOROCH - upozornenie 
Odbor Kriminálnej polície v Prešove upozorňuje seniorov, na množiace sa prípady podvodov. 
Páchatelia za účelom vylákania finančných prostriedkov, oslovia seniorov a to napr. páchateľ 
vystupuje ako lekár, ktorý telefonicky oznamuje osobe, že jej vnuk mal autonehodu, kde aby 
vec neriešila polícia, potrebuje dať zranenej osobe peniaze, a že vnuk kvôli menším zraneniam 
nemôže komunikovať. Následne požaduje zaslanie peňazí na účet. Ďalšie prípady sú, keď sa 
napr. páchateľ vydáva za riaditeľa banky alebo policajta a zisťuje finančné údaje. Prosíme 
hlavne seniorov, aby nekomunikovali s neznámymi osobami, nezasielali finančné prostriedky  
a neposkytovali žiadne osobné ani platobné údaje. V prípade podozrenia volajte linku 158. 



PO 
12.9. 

Najsvätejšie meno 
Mária 

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

8:00 ZBP Mária, Magdaléna, Helena, Timea, Ľudmila,Radoslava 

18:00 + Agnesa, Vincent 

UT 
13.9. 

sv. Ján Zlatoústy  
biskup a učiteľ Cirkvi 

6:15  pohrebná  + Jozef 

8:00 + z rodiny Jurkovej 

18:00 + Tomáš, Mária a ich deti 

ST 
14.9. 

Povýšenie sv. Kríža 
sviatok 

6:15 ZBP Ladislav 85 r.ž., Mária 80 r.ž., Matúš 30 r.ž. 

8:00 ZBP Peter, Katarína, Beáta, Mária, Ľubica 

18:00 Za bohuznámu rodinu a uzdravenie vzťahov 

ŠT 
15.9. 

SEDEMBOLESTNÁ 
PANNA MÁRIA 
Patrónka Slovenska 
       
národná slávnosť 

6:00 ZBP Adam 
7:15 + Jozef, Marta, Viktória, Ondrej 

8:30 + Jolana 

10:00 ZBP Katarína 

11:30 Poďakovanie Bohu; Peter a Helena – 45 r. manž.  

18:00 + Jaroslav  

PI 
16.9. 

sv. Kornel a Cyprián  
mučeníci 

6:15 + Marta, Mária, Marta, Anna 

8:00 + Ladislav 

18:00 ZBP Katarína, Jana s rodinami 

SO 
17.9. 

 
7:00 ZBP Mária – 80 r. života 

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

NE 
18.9. 

25. NEDEĽA  

6:00 ZBP Irena, Jarmila, Štefan, Slavomír s rodinami 

7:15 ZBP Marcela – 80 r. života a rodina 

8:30 + František (1. výročie) ZBIERKA  
NA RÁDIO  

LUMEN 

10:00 ZBP Ján a Veronika 

11:30 ZBP Mária a Dušan s rodinou 

18:00 ZBP Andrea a dary Ducha Svätého 

PO 
19.9. 

 

6:15 + Anna, Miloslav, Marta 

8:00 ZBP Konštantín 

18:00 + František 

UT 
20.9. 

sv. Kórejskí mučeníci 

6:15  pohrebná   + Juraj (pohreb 6.9.) 

8:00 + Mária, Ján (1. výročie) 

18:00 + Juraj, Anna, Andrej, Helena, Jozef 

ST 
21.9. 

sv. Matúš  
apoštol a evanjelista 

sviatok  

6:15  pohrebná   + Ján (pohreb 7.9.) 

8:00 Poďakovanie a BP pre Máriu – 80 r. života 

18:00 ZBP Martiny, Petry 

ŠT 
22.9. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Štefan 

18:00 + Elena, Jozef, Mária 

PI 
23.9. 

sv. Pio z Pietrelciny 
kňaz 

6:15 ZBP Helena – 70 r. života 

8:00 ZBP Terézia s rodinou 

18:00 ZBP Silvia – 50 r. života, Ondrej, Alžbeta, Oliver 



SO 
24.9. 

kántrový deň 
7:00 ZBP Mária – 70 r. života 

18:00 + Ján (5. výročie) 

NE 
25.9. 

 
 

26. NEDEĽA  
 

108. svetový deň 
migrantov a utečencov 

6:00 + Rudolf, Štefan, Mikuláš 

7:15 ZBP Anna s rodinou 

8:30 + Ladislav, Anna 

10:00 ZBP Vanesa a rodičia 

11:30 ZBP Martina 

18:00 + František, Jozef 

PO 
26.9. 

 

6:15 + Vincent 

8:00 ZBP Kristián, Timea 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
27.9. 

sv. Vincent de Paul  
kňaz 

6:15  pohrebná    

8:00 + František (1. výročie) 

18:00 +  Milan 

ST 
28.9. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Michal, Jozef, Mária 

18:00 + Július 

ŠT 
29.9. 

sv. Michal, Gabriel  
a Rafael 

archanjeli - sviatok 

6:15 + Anton 

8:00 ZBP Ján, Gabriela s rodinou 

18:00 + Martin, Michal, Anna, Božena 

PI 
30.9. 

sv. Hieronym  
kňaz a učiteľ Cirkvi 

6:15 + Pavol, Anton, Ján, Agnesa 

8:00 + Marián 

18:00 + Albín, Vincent, Helena, Júlia 
 

PRÁCE: V miestnosti pre matky s deťmi je inštalovaná nová presklená fasáda s izolačným 
trojsklom. Vonku je ešte potrebné urobiť murárske práce okolo fasády. V miestnosti 
vymeníme poškodenú podlahu za novú. 2. Problematické potrubie, ktoré spôsobovalo 
upchávanie odtoku z kostolných WC je už vymenené, aj keď sme museli rozbiť podlahu 
a betón, aby sme sa k nemu dostali. Dúfame, že sa už tento problém opravou vyriešil.  
3. Problémom ostávajú strešné zvody, ktoré sú v zlom stave, čo spôsobuje, že dažďová voda 
sa dostáva k základom a dochádza k moknutiu stien v podzemných priestoroch. 
 

Ďakujeme 
za osobný 
milodar 

na kostol 

novomanželia Juraj a Tonka Tothovci – 350 € 
bohuznámi spolu – 200 € 

novomanželia Peter a Ivana – 100 € 
Mária Zelomkajová – 100 € 

novomanželia Komarovci – 50 € 
               
z pohrebu + Márie Ferencovej – 80 € 

z pohrebu + Zuzany Ježkovej – 50 € 
z pohrebu + Marty Bandurovej – 50 € 

z pohrebu + Jána Goča – 50 € 

Renáta – 100 € 
z krstu * Samuela – 100 € 

z krstu * Tobiasa – 50 € 
z krstu * Michaela – 50 € 

z krstu * Ľubomíry – 50 € 
z krstu * Michaely – 50 € 

z krstu * Elišky – 50 € 
z krstu * Dávida – 50 € 
z krstu * Emmy – 50 € 

Mária – 50 € 
                             milodary jednotlivcov na účet farnosti za jún – august 2022 spolu – 445 € 

dar bohuznámej M. – 400 € 

        Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.        Tlačiareň www.kusnir.sk 


