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ČO DÁVA ZMYSEL ŽIVOTU, DÁVA ZMYSEL I SMRTI   Exupéry 
Moderný človek chce prekonať strach pred smrťou krásnymi 
pomníkmi, vencami a kvetmi, ktoré majú predstierať večnosť 
zomrelých. Akú večnosť? Nemuselo by to byť všetko zlé, keby 
to nebolo povrchné. Kedysi sa aj hrobár osobne modlil za 
zomrelého, ktorého poznal. Dnes je všetko anonymné, je to 
úradná záležitosť, ktorá stojí veľa vybavovania, času a peňazí. 
Duchovné chápanie smrti upadlo. Ľudia prichádzajú a 
odchádzajú. Každý deň zomiera veľké množstvo ľudí. Smrť sa 
preto mnohým zdá ako čosi všedné a každodenné. Keď 
čítame o smrti iných ľudí, s uľahčením si uvedomujeme azda 
len to, že smrť obišla nás, že my sami nie sme ešte ohrození. 

Smrť je často vnímaná ako niečo posledné, kedy už stráca všetko svoj význam. Ľudia 
hovoria o poslednom mieste odpočinku, dávajú posledné zbohom.... Sú však posledné 
veci, ktoré dávajú zmysel všetkému predchádzajúcemu úsiliu, napr. promócia študenta 
dáva zmysel rokom štúdia, víťazstvo športovca dáva zmysel náročnému tréningu. Ani smrť 
nie je bezvýznamná. Práve naopak. Je to posledná podstatná vec ľudského života. Zhŕňa 
všetko, čo bolo predtým a dáva definitívnu pečať všetkému, čo sme prežili. Buď celý náš 
život mal zmysel alebo sa stal nezmyselným. Hovoríme: Koniec dobrý, všetko dobré. V dob-
rom a správnom konci sa všetko akosi urovnáva a dostáva posledný význam. Dobrá smrť 
je ovocím dobrého života, v ktorom človek duchovne dozrieval. Samota zomierania je 
ťarchou i požehnaním. Chorý zostáva sám. Hodnotí svoj život z mnohých stránok, zamýšľa 
sa, stráca istotu. Ponára sa viac do svojho vnútra. Objavuje svoje „ja“, stáva sa vnímavejší 
na hlas svedomia. Čím viac cíti, že mu už niet pomoci, nastupuje pomalú cestu k Bohu. Ani 
dobré zariadenie nemocníc neuľahčuje chorému jeho samotu a smrť. Myšlienka na smrť 
je možno prvým schodíkom k uzdraveniu duše. V zamyslení nad chorobou a nad smrťou sa 
človek môže zvnútorniť, preporodiť a pochopiť sám seba skôr, než bude neskoro. Nijaká 
moc na tomto svete nemôže zadržať človeka na jeho ceste k smrti. Človek raz musí navždy 
opustiť dejiny tohto sveta, kruh svojej rodiny a svojich priateľov. Umieranie je znamením 
pokánia. V živote sme stále vystavení pokušeniu chcieť byť ako Boh, byť nezávislí od Boha. 
V tomto zmýšľaní „nepotrebnosti Boha“ sa dopúšťame mnohých hriechov. Nakoniec so 
smrťou prichádza poníženie, pokorenie a ukáže sa aj bolestná bezmocnosť človeka, ktorý 
chcel byť stále viac, než v skutočnosti bol. Možno až tu, v poslednom výdychu nakoniec 
pochopí: Som len človek – krehký, smrteľný, zraniteľný, ktorému už nič nepatrí, všetko 
definitívne stráca ... alebo je niečo, čo zostane? A tak v každom poslednom ľudskom 
výdychu sa ukrýva aj tajomný prvý nádych pre večnosť. Pane buď nám svetlom v tme 
umierania a smrti, veď kto verí v teba bude žiť, aj keď zomrie.             Meditácie: J. Ch. Korec 

 



KATECHÉZY 
Pozývame Ťa na katechézy plné nádeje v tejto dobe plnej neistoty.  Prvá katechéza začína  

v utorok 25.10. a aj ďalšie sa budú konať v nasledujúcom období v hale pod kostolom,  
každý utorok a štvrtok od 18.45 hod. "Príď počúvať radostnú zvesť pre Tvoj život!" 

Farár Anton a skupina katechistov neokatechumenátnej cesty 
 

 

1. Do mesačné zbierky na kostol sa v nedeľu 2.10. vyzbieralo 2 525 €. Ďakujeme za milodar. 

2. Zmena času z letného na zimný bude zo soboty na nedeľu 30.10. O hodinu dlhšie spíme. 

3. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo na budúci rok 2023 v našom 

kostole, nech sa informujú v kancelárii a rezervujú si termín svadby. V dostatočnom 

časovom predstihu by mali absolvovať Kurz prípravy snúbencov na manželstvo.  

4. Sviečka za nenarodené deti: Fórum života organizuje už 20. ročník tejto akcie. Pozývame 

vás v čase okolo 2.11. na zapálenie sviečky doma, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch 

nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v sakristii kostola. Cena 

malej plastovej je 1 € a veľkej voňavej je 5 €. Sviečku je možné zapáliť aj online na stránke 

www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. 

5. Detský spevácky zbor "Angelus" začal svoju činnosť so spustením sv. omší pre deti. 

Pozývame deti, ktoré radi spievajú, aby prišli na nácvik každý štvrtok o 15.30, čiže hodinu 

pred detskou sv. omšou do miestnosti pod kostolom. Čakáme ich pred vchodom do fary. 

Rodičov v tejto veci prosíme o spoluprácu, aby povzbudili svoje deti k oslave Boha.  

6. Spovedať pred „dušičkovou oktávou“ budeme nasledujúci týždeň od 24. do 28.10., tak 

ako pred prvým piatkom, aby ste mohli získavať odpustky pre duše v očistci. Na slávnosť 

Všetkých svätých 1.11. a Spomienku na zosnulých veriacich 2.11. spovedať nebudeme. 

V dušičkovom období máme často navštevovať cintorín, a ešte častejšie prichádzať na 

sv. omše. Odpustky pre duše v očistci môžeme získať v deň spomienky na všetkých 

zosnulých 2.11., keď navštívime kostol a pomodlíme sa Modlitbu Pána i Vyznanie viery. 

Je zároveň potrebné splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel 

Svätého Otca. Odpustky môžeme získať aj na cintoríne, každý deň v oktáve od 1. do 8.11. 

Osobitná pobožnosť za duše zomrelých veriacich bude 2.11. pri všetkých sv. omšiach. 

Duše nás prosia, aby sme im v tomto milostivom čase pomáhali modlitbami a obetou.   

7. Prvopiatkárov kvôli „dušičkovej oktáve“ navštívime tiež skôr a to v piatok 28.10. od 8.30. 

8. UPeCe – Univerzitné pastoračné centrum v Prešove pozýva: na evanjelizačnú výstavu 

Prešovského fotografa Petra Sedláka, ktorá sa uskutoční 26.10. (streda) o 16.30 v Múzeu 

skladu soli v Solivare. Otvorenie výstavy je spojené s prehliadkou múzea, na ktorú je 

potrebné sa prihlásiť. Viac o autorovi výstavy: www.petersedlak.sk  

Ďalšou ponukou sú Biblické stretká od 3.11. každý štvrtok o 19.00 na Metodovej 2. 

9. Akcie vo Františkánskom kostole: Taizé dňa 25.10. o 19.00 – ekumenické modlitby 

v duchu bratov z Taizé pred sviatkom Všetkých svätých. O 18.30 je verejný nácvik piesní. 

Vysokoškolákom patrí pozvánka na Vysokoškolské sv. omše, každý pondelok o 19.30. 

10. Pozvánka pre mladých na Godzone tour 2022 v Prešove 27.10. - Tatran Handball aréna 

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

 

http://www.petersedlak.sk/
http://www.tour.godzone.sk/


PO 
24.10. 

 

6:15 + Alžbeta, Bernard, Alžbeta, Ondrej 

8:00 + František 

18:00 + František, Emil, Helena, Andrej, Margita 

UT 
25.10. 

 

6:15  pohrebná  + Alojz  (pohreb 21.10.) 

8:00 + Matilda, Pavol, Veronika, Ján, Emília 

18:00 +  Marta, Milan 

ST 
26.10. 

 

6:15  pohrebná  + Anton  (pohreb 21.10.)   

8:00 + Anton, Helena, Štefan, Regina, Júlia, Peter 

18:00 + Juraj 

ŠT 
27.10. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Barbora s rodinou 

18:00 + Rudolf, Mária, Ľudovít, Anna 

PIA 
28.10. 

sv. Šimon a Júda 
apoštoli - sviatok 

6:15 ZBP Emília – 50 r. života 

8:00 ZBP Lukáš, Matúš a Tomáš s rodinami 

18:00 Dary D.SV. pre novomanželov Lukáša a Lauru 

SO 
29.10. 

 
7:00 ZBP František a Monika – 10 r. manželstva 

18:00 + Martin, Anna, Vojtech, Mária, Anna, Miloslav 

ZMENA ČASU z 03.00 na 02.00 

NE 
30.10. 

31. NEDEĽA 

6:00 + Jozef, Mária, Helena, Anna 

7:15 ZBP Peter a Simona 

8:30 Poďakovanie a ZBP Daniely s rodinou 

10:00 Za posilu vo viere pre Olivera a Ivanu 

11:30 + Mária, Ondrej, Alžbeta, Štefan, Jozef, Anna, Štefan 

18:00 ZBP Ema 

PO 
31.10. 

 

6:15 ZBP Margita – 87 r. života 

8:00 + Ján, Jozef, Mária, Jozef 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
1.11. 

VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH 

slávnosť 
prikázaný sviatok 

 

Deň pracovného pokoja 

6:00 + Juraj, Mária, Andrej, Anna 

 

7:15 + Jozef, Helena, Miroslav 

8:30 + Anna (1. výročie) 

10:00 + Bernarda (ž.) a + rodičia 

11:30 + Mária (1. výročie) 

18:00 + Štefan, Anna, Viktor, Anna, Jozef 

ST 
2.11. 

SPOMIENKA  
NA VŠETKÝCH 

ZOSNULÝCH VERIACICH 

6:15 + Anna (1. výročie), Mikuláš 
POBOŽNOSŤ  
za zosnulých 

veriacich 

8:00 + Eva (1. výročie) 

16:00 Za duše v očistci 

18:00 + Alena 

ŠT 
3.11. 

prvý štvrtok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Agnesa, František, Imrich 

18:00 + Pavol (1. výročie) 



PI 
4.11. 

sv. Karol Boromejský 
biskup 

prvý piatok 

6:15 + Juraj a ostatní + z rodiny 

8:00 + z rodín Vyhonskej a Hvizdošovej 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

SO 
5.11. 

prvá sobota 
7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 + Imrich (15. výročie) 

NE 
6.11. 

32. NEDEĽA  
 

prvá nedeľa 

6:00 + Ján, Margita, Marián, Marta 

7:15 ZBP Jozef 

8:30 ZBP Jaroslavy – 60 r. života 

10:00 + Pavel (1. výročie) 
Mesačná zbierka 

na kostol 
11:30 + Jozef 

18:00 + Ján 
 

Dňa 10.10.2022 na zasadnutí  KBS v Badíne bol košický arcibiskup Mons. 
Bernard Bober zvolený za nového predsedu KBS na obdobie štyroch 
rokov. Pomocný biskup Marek Forgáč pri gratulácii povedal: „Otcovi 
arcibiskupovi Bernardovi srdečne blahoželám k zvoleniu za predsedu 

Konferencie biskupov Slovenska a keďže už nejaký čas mám možnosť vnímať náročnosť 
služby biskupa na diecéznej či národnej úrovni, o to viac mu prajem síl, zdravia a hlavne 
požehnania. Zároveň ho uisťujem o mojej pomoci, v čomkoľvek to bude potrebné.“  

 

PROJEKT PODPORENÝ Z ROZPOČTU PSK 

 

V septembri boli vo farskej záhrade inštalované nové prvky detského 

ihriska (trojhojdačka, zetko s lanami, hrazda, 2x pružinová hojdačka). 

Tým sa doplnilo existujúce ihrisko o prvky, ktoré navrhli rodičia detí. 
Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) ďakujeme za dotáciu 5 000 
€. Celková suma bola 7 154,16 €. Naša spoluúčasť je teda 2 154,16 €. 

 

Ďakujeme 
za 

milodar 

Bohuznámy – 1 000 € 
Dr. Tatiana Rohaľová – 500 € 

Anna Kurucová – 100 € 
Peter a Eva – 100 € 

Marta – 100 € 

z krstu * Malvíny Dlugošovej – 100 € 
z pohrebu + Štefana Námešpetra – 100 € 

z pohrebu + Jozefa Machatu – 50 € 
rodina Vasková – 50 € 

bohuznáma – 50 € 

 

Vo voľbách za poslanca mesta kandiduje pod číslom 29. Mgr. Peter Mocák (KDH), žijúci 
spolu s manželkou a troma deťmi na našom sídlisku. Aktívne pôsobí ako člen Rady školy  
a predseda občianskeho združenia rodičov pri Materskej škole Kráľovnej Pokoja. Bol 
súčasťou synodálneho farského tímu a v súčasnosti je členom našej farskej ekonomickej 
rady. Poznám ho ako aktívneho človeka, ktorý sa vie rýchlo zhostiť náročných tém. Cením 
si jeho záujem i ochotu rozvíjať život vo farnosti. Verím, že svojimi skúsenosťami môže 
pomôcť zveľadiť a rozvíjať aj naše sídlisko ako poslanec mesta.              Anton Janič, farár 

 

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


