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ČAS NA HĽADANIE POKOJA 
       Boh je Bohom pokoja. Hovorí a koná v pokoji, nie v nepokoji  
a rozorvanosti. Spomeňme si na skúsenosť proroka Eliáša na vrchu: 
Boh nebol ani vo víchrici, ani v zemetrasení, ani v ohni, ale v šepote 
tichého vánku. Apoštol sv. Pavol nás povzbudzuje: „... žite v pokoji  
a Boh lásky a pokoja bude s vami.” (2Kor 13). Možno málo venujeme 
pozornosť našej duši a vnútornému pokoju, ktorý tak veľmi chýba  
v našich srdciach a vzťahoch. V dnešnej uponáhľanej dobe žijeme vo 
veľkom nepokoji, strese, hluku, nervozite,... Preto je dôležité nájsť 
si čas pre seba, na stíšenie, modlitbu, byť sám so sebou aj s Bohom. 
Boh je oceánom pokoja a keď sme v modlitbe v intímnom spojení  
s ním, naše srdce opäť nachádza pokoj. Niekedy je nutné modliť sa dovtedy, kým sa k nám 
pokoj nevráti. Môžeme prosiť slovami: Pane, prosím ťa, daj mi milosť prinášať pokoj všade 
tam, kde sa stretnem s ľuďmi a nech mi nič nevezme tvoj pokoj z môjho srdca. Nie je to 
ľahké. Jeden z duchovných učiteľov 16. storočia povedal: „Diabol robí všetko možné, aby 
vyhnal pokoj z nášho srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a práve tam, kde je pokoj, 
koná veľké veci.“ Zlý duch chce ľudí znepokojiť, rozhádať, zasiať nenávisť, závisť, hnev, zlé 
myšlienky, klamstvá, strach, zloprajnosť, túžbu po pomste… V tomto duchovnom zápase 
nebojujeme vlastnou silou, ale silou Pána, ktorý apoštolovi hovorí: „Stačí ti moja milosť, 
lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2Kor 12) Zostaňme v jeho láske a On zostane  
v nás. Ak si chceme uchovať pokoj a prinášať ho druhým, musíme si dávať pozor na svoje 
slová. Pozorujme koľko nepokoja je v našich slovách. Často sa stáva že povieme o druhých 
to, čo sme ani nechceli povedať. Potrebujeme sa naučiť hovoriť jazykom pokoja, na zlé 
slová reagovať dobrým slovom, priať druhému dobro. Apoštol Pavol napomína: „Z vašich 
úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo 
milosť tým, čo počúvajú. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj 
každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, 
navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4). Okrem dobrých slov je 
potrebné aj odpustenie. Odpustiť znamená neprechovávať v srdci hnev, nenávisť, pomstu. 
Bez odpustenia nenájdeme pokoj a zahojenie rán. Učme sa zmýšľať o druhých dobre, 
žehnať im, želať im dobro, úspech a zdravie. K tomu potrebujeme pokoru a jednoduchosť 
dieťaťa. Len pokorní ľudia dokážu žiť v pokoji sami zo sebou aj s druhými. Budovať pokoj 
je náročná cesta. Vyžaduje vnútornú zmenu, trpezlivosť a lásku. Prijmime Ježišov dar: 
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ (Jn 14). Verme, že Ježišov pokoj nás 
môže uzdraviť a naplniť radosťou! Kráľovná pokoja, oroduj za nás.   upravené: Denník Postoj 

„Nadobudni vnútorný pokoj a mnohí ľudia nájdu pri tebe spásu.“ sv. Serafim Sarovský 

 



1. Zápis úmyslov na január a február začne od pondelka 5.12. po sv. omšiach a v čase 
kancelárie. Okrúhle životné jubileá a prvé výročie smrti môžete nahlásiť týždeň dopredu 
od 28.11. Na jeden mesiac môžete zapísať len jeden úmysel, aby sa ušlo čím viacerým. 
Do zošita môžete dať zapísať ľubovoľný počet, ale nebudete vedieť deň ich odslúženia. 

2. Krstná náuka v novembri bude v piatok 11.11. a 25.11. o 17.00 hod. vo farskej knižnici. 
3. Katechézy pokračujú každý utorok a štvrtok po večernej sv. omši o 18.45 hod. v hale pod 

kostolom. "Príďte počúvať radostnú zvesť pre život!" Všetci ste srdečne pozvaní. 
4. Sviečka za nenarodené deti: V našom kostole sa z predaja sviečky spolu získalo 505 €. 

Ďakujeme vám, že ste sa aj takouto formou zapojili do podpory projektov Fóra života.  
5. Nedeľa Krista Kráľa: Na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme sa vo 

všetkých farských kostoloch počas osobitnej pobožnosti koná pred vyloženou Oltárnou 
sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 
V našom kostole to bude v rámci krátkej poklony na konci omše. Kto sa zúčastní na 
recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. V túto nedeľu slávime aj 37. Svetový deň mládeže (SDM) 
s mottom: „Mária vstala a ponáhľala sa.“ SDM ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v r. 1985.  

6. ZBIERKY: Na Misijnú nedeľu sa konala zbierka na Svetové misie a Pápežské misijné diela. 
Spolu s darmi jednotlivcov sa vyzbieralo 4 465 €. Ďakujeme za podporu misií. Dňa 17.11. 
slávime spomienku sv. Alžbety Uhorskej, patrónky katedrálneho chrámu v Košiciach. Pri 
tejto príležitosti bude v nedeľu 13.11. v kostoloch arcidiecézy „Zbierka na dobročinné 
diela sv. Alžbety“. Posledná zbierka v kalendárnom roku 2022 bude patriť Charite, dňa 
27.11. na prvú adventnú nedeľu. Okrem nich budú ešte dve mesačné zbierky na kostol. 

7. Pred hlavným vchodom do kostola sme umiestnili na stenu ďalšiu informačnú vitrínu, 
pretože niekedy je veľa pozývajúcich plagátov, ale nemali sme miesto na ich zavesenie.   

8. Púť do Libanonu 2023: Cestovná kancelária AwerTravel organizuje Arcidiecéznu púť do 
Libanonu po stopách Pána Ježiša, sv. Charbela a sv. Pavla s o. arcibiskupom Bernardom 
Boberom v termíne od 20.3. – 26.3.2023 (21.3.-27.3.). Cena púte je 1 130 €. Podrobný 
program púte a ďalšie informácie nájdete na kostolnej výveske a farskej webstránke. 

9. Víkendový kurz Začíname pre mladých ľudí od 15 rokov, ktorí môžu byť nápomocní pri 
práci s deťmi sa uskutoční sa 11. až 13.11. na Sigorde. Prihlasovanie a informácie sú na 
webstránke https://erko.sk/zaciname2022-jesen (Územie Východ). Kurz organizuje eRko 
a je ponukou pre nádejných animátorov vo farnostiach. Úlohou eRka je vytvárať a 
podporovať detské spoločenstvá, aby deti radostne prežívali svoju kresťanskú vieru.  

10. Komisia pre cirkevnú hudbu bola zriadená o. arcibiskupom 1.9.2022. Jej úlohou je 
podporovať cirkevných hudobníkov v našej arcidiecéze, vzdelávať súčasných a získavať 
nových, strážiť starobylé dedičstvo cirkevnej hudby a podporovať rozvoj cirkevnej hudby 
v našich kostoloch. Komisia pozýva chrámových hudobníkov (organistov, žalmistov, 
kantorov, dirigentov) na Arcidiecézne stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 12.11.2022 
v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na Hlavnej 89. Program 
stretnutia a prihlasovací formulár je dostupný na stránke: https://hudba.abuke.sk/ 

11. Stúpajúce ceny energií: Farnosti platia za plyn a elektrinu ako právnické osoby (firmy) 
a zatiaľ nemáme informáciu o koľko percent budeme platiť viac ako doteraz. Preto sa už 
teraz snažíme šetriť s energiami aj vodou. Budeme menej svietiť a menej vykurovať 
priestory fary a kostola. Na sväté omše sa teplejšie oblečte, aby vám nebola zima.  

https://hudba.abuke.sk/


PO 
7.11. 

 

6:15 + František, Eva a + z rod. Šoltýsovej, Žebrovej 

8:00 + Jozef 

18:00 + Ján, Žofia 

UT 
8.11. 

 

6:15 ZBP Anna a jej rodina  

8:00 + Dušan (1. výročie) 

18:00 + Anna (1. výročie) 

ST 
9.11. 

Výročie posviacky 
Lateránskej baziliky  

sviatok 

6:15  pohrebná    

8:00 + bohuznámy 

18:00 + Jozef (1. výročie) 

ŠT 
10.11. 

sv. Lev Veľký 
pápež a učiteľ Cirkvi 

6:15  pohrebná    

8:00 + Eduard, Kornélia, Konštantín, Helena 

18:00 ZBP Dominiky, rodičov, súrodencov 

PI 
11.11. 

sv. Martin z Tours 
biskup 

6:15 + z rod. Koľovej, Polomskej, + Mária 

8:00 + Milan (10. výročie) 

18:00 + Františka (1. výročie) 

SO 
12.11. 

sv. Jozafát 
biskup a mučeník 

7:00 ZBP Jolana – 70 r. života 

18:00 + Radoslav (10 výročie) 

NE 
13.11. 

33. NEDEĽA  

6:00 + z rod. Durkáčová, Chovanová, Kalapírová 

7:15 ZBP Stanislav s rodinou Dobročinná 
zbierka 

sv. Alžbety 

8:30 + František     + Stanislav 

10:00 ZBP Katarína 

11:30 ZBP Jozef a Mária – 50 r. manželstva a rodina 

18:00 ZBP Róbert, René, Jozef s rodinami 

PO 
14.11. 

 

6:15 + Michal, Veronika, Ján 

8:00 + Viera 

18:00 + Jozef, Anna, Ján, Helena, Štefan, Anna 

UT 
15.11. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Anton, Filoména 

18:00 + Pavol (1. výročie) 

ST 
16.11. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Agnesa 

18:00 + Anna, Michal, Martin, Božena 

ŠT 
17.11. 

sv. Alžbeta Uhorská 
rehoľníčka 

 

štátny sviatok 

6:15 + Viliam 

8:00 ZBP Jozef – 70 r. života 

18:00 + Anton (1. výročie) 

PI 
18.11. 

 

6:15 + Ondrej, Žofia 

8:00 + Ján, Zuzana, Ján, Peter, Mária 

18:00 ZBP Veronika – 80 r. života a rodina 

SO 
19.11. 

 
7:00 + Alžbeta, Ján, Juraj 

18:00 ZBP Miloslav s rodinou 

 



NE 
20.11. 

KRISTA KRÁĽA  
34. NEDEĽA 

 
 

37. Svetový deň mládeže 

6:00 + Mária, Andrej, Marta, Martin 

7:15 ZBP Elena s rodinou 
Zasvätenie 

Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu 

8:30 + Bartolomej 

10:00 + Boris (1. výročie) 

11:30 + Alžbeta, Andrej 

18:00 + Jozef, Veronika, Vincent, Mária, František 

PO 
21.11. 

Obetovanie  
Panny Márie 

6:15 + Mária, Ján, Viktor, Imrich 

8:00 + Jaroslava 

18:00 + Helena (1. výročie), + Matej 

UT 
22.10. 

sv. Cecília  
panna a mučenica 

6:15 + Jaroslava (1. výročie)    

8:00 + Elena, Jozef, Mária 

18:00 ZBP Adriana – životné jubileum 

ST 
23.11. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Eva s rodinou 

18:00 + z rod. Samselyovej a Mydlárovej 

ŠT 
24.11. 

sv. Vietnamskí 
mučeníci  

6:15  pohrebná    

8:00 + Viktor (10. výročie) 

18:00 + Mária (1. výročie) 

PI 
25.11. 

sv. Katarína 
Alexandrijská  

panna a mučenica 

6:15 + Peter, Mária, Anna, Jozef 

8:00 + Jozef, Hedviga 

18:00 + Ivan (1. výročie) 

SO 
26.11. 

 
7:00 ZBP Mária s rodinou 

18:00 ZBP Silvia – 50 r. života a rodina 

Začiatok nového liturgického roka – cyklus  * A * 

NE 
27.11. 

PRVÁ 
ADVENTNÁ 

NEDEĽA 
 

požehnanie adventných 
vencov a sviec 

6:00 + Vincent (1. výročie) 

7:15 + Stanislavu a ďalších + členov speváckeho zboru 

8:30 ZBP Františka – 70 r. ž., Slavomír – 50 r. ž. s rod. 

10:00 ZBP Peter – 50 r.ž. a rodina 
ZBIERKA 

NA CHARITU 
11:30 ZBP Emília – 65 r.ž. a rodina 

18:00 + Štefan, Jozef 
 

Použitá poštová známka nemusí skončiť v odpadkovom koši. Každá 
známka má svoju históriu. Bola navrhnutá, vytlačená, prešla predajom, 
kúpou, a na záver bola odoslaná konkrétnej osobe. Svedectvom tejto 
cesty je poštová pečiatka. Pre zberateľov – filatelistov je každá známka 

výnimočná. Zbieranie známok na účel podpory misií má vo svete viac ako storočnú 
tradíciu. Zapojte sa do akcie zbierania použitých poštových známok pre africké misie. 
Peniaze získané predajom známok sú určené na podporu misijných projektov. Čo treba 
urobiť? Vystrihnite z obálky známku nepoškodenú a s papierovým okrajom 0,5 až 1 cm 
širokým. Známky neodlepujte! Potom ich prineste na faru a my ich budeme odosielať.  

 

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

 


