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MODLITBA PRE VŠETKÝCH 
Niektorí si myslia, že ruženec je „primitívna modlitba“, v ktorej majú 
zaľúbenie len „jednoduché duše“, ale že nie je vhodná pre tých, ktorí 
sú zrelí a majú hlbokú vieru. V skutočnosti však treba povedať, že túto 
modlitbu sa modlia deti, dospelí, laici aj učení teológovia, začiatočníci 
v modlitbe, ale aj veľkí učitelia duchovného života. Ruženec sa ľahko 
prispôsobuje rôznym ľuďom a situáciám. Existuje viacero spôsobov, 
ako sa modliť ruženec. Môžeme sa zamerať len na slová modlitby 
a sústredene ich prednášať Ježišovi a Márii. Opakujúcu sa modlitbu 
„Zdravas Mária“ tvoria tri časti. Prvé sú slová anjela: „Zdravas, Mária, 
milosti plná. Pán s tebou .....“. Nasledujú slová Alžbety: „Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod tvojho života ...“. Nakoniec sa Cirkev obracia na Máriu ako Božiu 
Matku, so žiadosťou, aby sa prihovárala za nás hriešnikov teraz i v hodine našej smrti. 
Cirkev nám pripomína, že prítomná chvíľa života a okamih našej smrti majú niečo 
spoločné. Iní dávajú prednosť rozjímaniu pri ruženci. Dvadsať tajomstiev znamená dvadsať 
udalostí evanjelia, ktoré odkrývajú, že Boh sa stal človekom a obetoval za nás svoj život. 
Keď sa modlíme ruženec, uvažujeme nad týmto zostúpením Boha, až po jeho vystúpenie 
do neba. Robíme to spolu s Máriou, v jej duchu a v jej postoji nasledovania. Preto sa 
ruženec často nazýva „evanjelium Ježiša Krista podľa Márie“. Pri rozjímavom spôsobe sa 
nesústreďujeme na slová, ale myseľ a srdce uvažujú nad jednotlivými udalosťami. Dušu 
preniká láska a vďačnosť za Božie konanie, aj za dar Matky. Moderná psychológia hovorí 
veľa o úlohe matky a význame skúsenosti s materskou láskou v detstve pre život človeka. 
Modlitba ruženca nás povzbudzuje dať v živote väčší priestor Márii, jej nežnej láske. Keď 
Ježiš povedal z kríža: „Hľa, tvoj syn“ zveril jej celé ľudstvo. Ruženec je často aj modlitbou 
príhovoru za druhých. Môžeme urobiť ešte niečo viac, ako ich zveriť náručiu Boha a srdcu 
Matky? Ruženec vyniká aj svojou jednoduchosťou. Ako často sa cítime unavení, vyčerpaní 
a zažívame nechuť k modlitbe! Sme príliš roztržití na to, aby sme vytrvali vo vnútornej 
modlitbe a príliš unavení na modlenie z knihy. Vtedy môžeme vziať ruženec, pohybovať 
zrnkami a opakovať: „Zdravas Mária“. Možno nám myšlienky utečú, možno nás budú rušiť 
rôzne veci, ale urobíme aspoň minimum, na ktoré nám sily stačia. Dávame Bohu kúsok 
nášho času a dovoľujeme ústam, aby vyriekli krásne slová, aj napriek všetkej únave. Tým, 
ktorí cítia svoju neschopnosť modliť sa, dáva ruženec príležitosť modliť sa napriek obavám. 
V katolíckych rodinách bolo kedysi zvykom spoločne sa večer modliť desiatok alebo celý 
ruženec. Každodenná modlitba ruženca dala veľa požehnania a síl rodinám, chránila ich 
pred rozpadom a bola tiež pri zrode mnohých kňazských a rehoľných povolaní. Zdá sa, že 
dnes je to ťažšie. Televízia a internet sa môžu zdať atraktívnejšie ako ruženec. No rodiny, 
ktoré túžia po živote s Bohom, nech robia čo je v ich silách, na oživenie spoločnej modlitby.  

 



V októbri sme pozvaní zapojiť sa do spoločnej modlitby posvätného ruženca v kostole, 
doma v rodine,... Panna Mária sľubuje tým, ktorí sa budú zbožne modliť ruženec, svoju 
zvláštnu pomoc a ochranu. Modlitba je pre dušu zdrojom vnútorného pokoja. V kostole 
počas týždňa sa budeme snažiť aj my kňazi, modliť sa s veriacimi pred sv. omšami o 7:30 
a 17:30. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa nábožne pomodlia ruženec v kostole, 
kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom alebo inom spoločenstve. Na ich získanie je potrebné 
pomodliť sa päť desiatkov ruženca denne a k tomu pripojiť rozjímanie nad tajomstvami.  

 

1. Zápis úmyslov na mesiac november a december začne v pondelok 10.10. po sv. omšiach 

a v čase kancelárie. Okrúhle životné jubileá a prvé výročie smrti môžete nahlásiť týždeň 

dopredu od 3.10. Úmysly bez dátumu, zapísané do zošita, sú už skoro všetky odslúžené.  

2. Požehnanie sochy sv. Anjela vo farskej záhrade bude v sobotu 1.10. po rannej sv. omši.  

3. Do zbierky na Rádio Lumen (18.9.) sa v  kostole vyzbieralo 2 280 €. Ďakujeme za milodar.  

4. Krstná náuka má pomôcť rodičom dieťaťa pochopiť význam sviatosti krstu a uvedomiť si 

aj dôležitosť života podľa viery. V mesiaci október bude 14.10. a 28.10. o 17:00 na fare.  

5. Prvopiatkárov navštívime doma a vyslúžime im sviatosti na prvý piatok 7.10. od 8:30 h. 

6. Miestna skupina SSV v Prešove oznamuje členom, že si môžu prevziať kalendáre na rok 

2023 a podielové knihy v kostole Kráľovnej Pokoja po sv. omšiach v nedeľu 16.10. a 

23.10. Podiely si môžu vyzdvihnúť aj v predajni SSV, Hlavná 80 od 10.10.2022. Prosíme 

členov, aby si podielové knihy prevzali čo najskôr. Výška členského príspevku ostáva 8 €. 

7. Celomestské večeradlo + sv. omša pri príležitosti zavŕšenia Fatimských posolstiev sa 

bude konať vo štvrtok 13.10.2022 o 16:30 na Prešovskej kalvárii. Ste srdečne pozvaní.  

8. Godzone tour 2022 je evanjelizačné turné pre mladých, ktoré sa uskutoční v šiestich 

mestách Slovenska i Českej republiky. Je to podujatie novej evanjelizácie s cieľom 

povzbudiť vo viere a pozvať aj hľadajúcich. V Prešove 27.10.2022 - Tatran Handball aréna 

od 18:00 do 21:00. Vstup zdarma. Motto: „Nevzdávaj to!“ Viac na: www.tour.godzone.sk 

9. Kurz Samuel je určený mladým a slobodným ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne 

hľadajú svoje životné povolanie. Kurz trvá rok (9 stretnutí) + duchovné cvičenia a 

spoločná púť. Registrácia končí 7.10.2022. Viac info na stránke www.kurzsamuel.sk  

10. Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme oslávilo 25. výročie založenia 

na sviatok Sedembolestnej P. Márie. Kolégium poskytuje kňazom slovenských diecéz 

možnosť bývať v Ríme a študovať na tamojších univerzitách. Je súčasťou Ústavu sv. Cyrila 

a Metoda, ktorý začal fungovať v roku 1963 a na budúci rok oslávi 60. výročie existencie. 

11. Apoštolský nuncius: Sv. Otec František vymenoval za nového nuncia na Slovensku 
arcibiskupa Mons. Nicolu Girasoliho. Narodil sa 21.7.1957 v Ruvo di Puglia (Bari – 
Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 15.6.1980. Má doktorát z kánonického práva. Za 
biskupa bol vysvätený 11.3.2006. V diplomatických službách Apoštolského stolca je od 
1.5.1985. Naposledy bol apoštolským nunciom v Peru. Na Slovensku je od 22.8.2022. 

 

MISIJNÁ NEDEĽA (Svetový deň misií) – je najväčšou akciou solidarity na svete. Je to slávenie 
Cirkvi na celom svete, ktorá si preukazuje vzájomnú duchovnú a hmotnú pomoc. Pripojme sa  
v nedeľu 23.10. k miliónom katolíkov modlitbou jeden za druhého. Nechajme sa obohatiť 
životom kresťanov iných národov a podporme tých, ktorí žijú oveľa ťažšie ako my. Tohoročná 
zbierka na misie pomôže Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o chorých a zmrzačených ľudí.  
 

http://www.tour.godzone.sk/
http://www.kurzsamuel.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADm


OKTÓBER – mesiac posvätného ruženca 
SO 

1.10. 
prvá sobota 

7:00 Za + členov Ruž. bratstva OBIŠOVCE 
Celodiecézna púť 18:00 ZBP Brigita 

NE 
2.10. 

27. NEDEĽA  
 

prvá nedeľa 

6:00 + František, Alžbeta, Ján, Anna, Helena 

7:15 ZBP Miroslava 

8:30 + Ján, Oľga, Jozef Mesačná zbierka 
na náš kostol 10:00 + Jozef, Helena, Mária 

11:30 ZBP Jozef 

18:00 ZBP Anna, Veronika, Katka, Jakub, Bella, Sára 

PO 
3.10. 

 

6:15 ZBP Helena 

8:00 ZBP Silvia – 80 r. života 

18:00 + Vincent 

UT 
4.10. 

sv. František z Assisi 

6:15  pohrebná    

8:00 + Ladislav, Marta, Vladimír 

18:00 + František, Mária 

ST 
5.10. 

sv. Faustína Kowalská 
panna 

6:15  pohrebná    

8:00 + Ján 

18:00 + Mikuláš, Štefánia, Tomáš 

ŠT 
6.10. 

prvý štvrtok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Marián, Viktor a + z rod; Mitrovej, Chovanovej 

18:00 ZBP František, Martin, Vincent, Marta, Jana s rod. 

PI 
7.10. 

Ružencová P. Mária  
prvý piatok 

6:15 ZBP Viera – 60 r. života 

 

8:00 ZBP Marianna, Magdaléna, Šimon 

18:00 Za živých členov Ruženc. bratstva 

SO 
8.10. 

 
7:00 + Stanislav (1. výročie) 

18:00 + Helena (1. výročie) 

NE 
9.10. 

 

28. NEDEĽA 
 

6:00 + Jozef, Anna, Štefan, Anna, Pavol, Milan 

7:15 ZBP Jozef – 60 r. života s rodinou 

8:30 + Štefan, Helena, Mária 

10:00 + Anna, Pavel (20. výročie), Peter 

11:30 + Danuša, Alfréd 

18:00 + Magdaléna (1. výročie) 

PO 
10.10. 

 

6:15 + Helena, Anna, Helena, Jozef 

8:00 + Igor 

18:00 ZBP Antónia a rodičia 

UT 
11.10. 

sv. Ján XXIII.  
pápež 

6:15  pohrebná   

8:00 + Antónia 

18:00 ZBP Juraj – 80 r. života 

ST 
12.10. 

 

6:15  pohrebná   

8:00 ZBP rodiny Cicoňovej, Halasovej 

18:00 + Dušan (2. výročie) 

 



ŠT 
13.10. 

 

6:15  pohrebná   

8:00 + Mária, Ján 

18:00 + Pavol (1. výročie) 

PI 
14.10. 

 

6:15 + Jozef, Agnesa, Ján, Barbora, Martin, Anton 

8:00 ZBP Anton – 70 r. života s rodinou 

18:00 ZBP Anna – 80 r. života s rodinou 

SO 
15.10. 

sv. Terézia od Ježiša 
panna a učiteľka Cirkvi 

7:00 + Dominik, Anna, Ján 

18:00 ZBP Marián a Katarína – 45 r. manželstva 

NE 
16.10. 

29. NEDEĽA 

6:00 + Anna, Valentín 

7:15 ZBP rodiny Macejovej 

8:30 ZBP a dary D.SV. Marcela – 50 r. života s rodinou 

10:00 ZBP Valéria a Peter – 20 r. manželstva 

11:30 + Helena 

18:00 + Anton 

PO 
17.10. 

sv. Ignác Antiochijský 
biskup a mučeník 

6:15 + Helena, Ján 

8:00 ZBP Ján a Gabriela s rodinou 

18:00 + Štefan,Veronika,Juraj,Margita,Jozef,Štefan,Marta 

UT 
18.10. 

sv. Lukáš 
evanjelista - sviatok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Jozef a ostatní + z rodiny 

18:00 + Rudolf 

ST 
19.10. 

  

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Pavol s rodinou 

18:00 + František, Slavomír, Viktor 

ŠT 
20.10. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Mária – 40 r. života s rodinou 

18:00 + František, Helena, Ondrej, Mária 

PI 
21.10. 

 

6:15 + Ľuboš, Alžbeta, Mária, Anna 

8:00 + Mária, Michal, Emília, Anton 

18:00 Za + z rodiny Pončákovej 

SO 
22.10. 

sv. Ján Pavol II. 
pápež 

7:00 + Emil 

18:00 ZBP Blanka – 40 r. života 

NE 
23.10. 

30. NEDEĽA  
 

MISIJNÁ NEDEĽA 

6:00 ZBP Martina a Renáta s rodinami 

7:15 + Pavlína, Vincent, Jozef, Verona, Jozef 

8:30 ZBP Šimon, rodičia a súrodenci 
ZBIERKA 
NA MISIE 

10:00 + František 

11:30 ZBP Mária – 75 r. života s rodinou 

18:00 ZBP Viktória, Richard, Jozef s rodinami 
 

V
ď

a
k

a
 Neokatechumenátne spoločenstvo – 600 € 

novomanželia Redajoví– 50 € 
               

z pohrebu + Juraja – 100 € 

z krstu * Lukáša Komloša – 100 € 
z krstu * Samuela Kušníra – 50 € 
z krstu * Adely Djačovskej – 50 € 
z krstu * Karola Sedlačka – 40 € 

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


