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ĎAKUJEME 
všetkým spolupracovníkom  
za pomoc a obetavú službu 

v uplynulom roku 2022.  
Aj vám veriacim, ďakujeme za 

prejavy pozornosti, lásky a viery. 
Nech vás Boh za všetko požehná 
a odmení. Vďační Bohu končíme 
rok 2022 a s Jeho požehnaním  

i na orodovanie Kráľovnej pokoja 
chceme začať Nový rok 2023. 

BOH SI POKĽAKOL 
       Keď sa rodičia hrajú s dieťaťom, nezostanú stáť 
a prizerať sa zhora. Kľaknú si do výšky očí dieťaťa. 
Vydávajú zvuky a slová, ktorým ich dieťa rozumie. 
Prečo to vlastne robia? Veď je to smiešne... No keď 
sa dieťa šťastne hrá alebo v nešťastí plače, vtedy sa 
k nemu zohýname a vžijeme sa do jeho situácie. 
Chceme sa mu pozrieť do očí a byť mu nablízku. 
Staneme sa malými, aby sa dieťa stalo veľkým. Tak 
to s nami robí aj Boh. Skloní sa tam, kde sa práve 
nachádzame. Prežíva život z uhla nášho pohľadu, 
hovorí našou rečou. Vžije sa do našej situácie, zníži 
sa na našu rovinu a stane sa človekom – dieťaťom. 
Nikdy nám Boh nebol bližší ako v tomto sklonení. 
Neprišiel na svet ako hrdina, ale jednoducho ako 
dieťa. Boh sa nespráva povýšenecky, On si k nám 
prikľakne. Stretne sa s nami vo výške očí ako človek 
s človekom. Žil ako my, vo všetkom nám podobný 
okrem hriechu. Stratil niečo na svojej dôstojnosti? 
Vžil sa príliš do sveta a ľudí? Urobil to preto, že mu 
na nás záleží a nechce nikoho stratiť. My kresťania 
veríme v toto kľaknutie Boha. Boh sa k nám hlboko 
sklonil – preto slávime Vianoce.       biskup F. Kamphaus 

 

Dôležité dátumy 2023 Štatistika farnosti za rok 2022 

Popolcová streda – 22.02. 
Palmová (Kvetná) nedeľa – 02.04. 

Piatok utrpenia Pána – 07.04. 
Veľkonočná nedeľa – 09.04. 

Zoslanie Ducha Svätého – 28.05. 

         Pokrstených 97 (51 chlapcov + 46 dievčat) 
Birmovaných 56 (24 chlapcov M + 32 dievčat Ž) 

Prvoprijímajúcich 175 (98 chlapcov + 77 dievčat) 
      Sobášených párov 24 (v našom kostole) 

Zosnulých 85 (47 mužov + 38 žien) – nezaopetrení 33  
 

Plánované termíny slávností Prvého sv. prijímania a Birmovania v roku 2023  

07. máj 2023 1. sv. prijímanie o 10:00 – ZŠ Šmeralova, Matice slovenskej 

14. máj 2023 1. sv. prijímanie o 10:00 – ZŠ Prostějovská a Mirka Nešpora 

21. máj 2023 1. sv. prijímanie o 10:00 – ZŠ Mukačevská, Bajkalská a deti z iných škôl 

04. jún 2023 BIRMOVKA o 11:30 – udeľovanie sviatosti birmovania 

 



1. Niektorí navrhli zmeniť čas sv. omší v zimnom období napr. sobotnú zo 7.00 na 8.00, cez 
týždeň z 8.00 na 9.00, večer z 18.00 na 17.00 hod. Vyjadriť by sa mali hlavne tí, ktorí 
chodia na uvedené sv. omše. V blízkej dobe vám dáme možnosť vyjadriť sa v dotazníku. 

2. Betlehemské svetlo skauti ponúknu záujemcom k odpáleniu v predsieni nášho kostola 
v piatok 23.12. od 16.00 do 19.00 hodiny a na štedrý deň 24.12. od 8.00 do 20.00 hodiny.  

3. Jasličky: časť milodarov odošleme na podporu miest vo Sv. zemi a časť ostáva pre kostol.  
4. Požehnanie trojkráľovej vody bude na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) 6.1. pri sv. 

omšiach. Prineste si nádoby, aby ste si vodu mohli vziať domov. Vodu použijete na 
pokropenie príbytkov a prežehnávanie sa. Pre záujemcov sme objednali aj Trojkráľové 
nálepky (1ks 1,50 €) s textom požehnania domu. Oznámime, keď ich budeme mať. Text 
modlitby pri štedrovečernom stole, aj požehnania príbytku, uvedieme na webstránke. 

5. Požehnanie domu/bytu kňazom nahláste v kancelárii alebo po omši v sakristii najneskôr 
do stredy 4.1.2023. Ponúkame to hlavne tým, ktorí majú novostavbu alebo sa nedávno 
nasťahovali alebo rekonštruovali. Ostatní si môžu požehnať príbytok sami v kruhu rodiny.  

6. Sviatosť zmierenia: Počas sviatkov nespovedáme. Pravidelné spovedanie pokračuje od 
pondelka 9.1.2023 pred sv. omšami. Individuálne môžete požiadať o sv. spoveď v sakristii 
kostola. Našich prvopiatkárov navštívime až v mesiaci február na prvý piatok 3.2.2023.    

7. Sviatok Svätej Rodiny budeme sláviť v piatok 30.12. Pri svätých omšiach o 8.00 a 18.00 
hodine bude požehnanie rodín o obnova manželských sľubov. Po večernej svätej omši 
(o 19.00) vás pozývame na vystúpenie folkloristov z Dubovice a Brezovice s programom 
"Radosnu novinu ňešeme vam". Ide o trojgeneračnu koledu „Betlehemci“, ktorá nám 
priblíži atmosféru, ako anjel zvestoval pastierom príchod Mesiáša (v šarišskom nárečí).  

8. Na sviatok sv. Štefana 26.12. o 16.00 vás pozývame na jasličkovú pobožnosť s názvom 
"Hľadanie nocľahu", ktorú pripravili mladí z našej farnosti a deti zo speváckeho zboru 
Angelus. Spoločne sa zamyslime nad tým, čo všetko museli Jozef s Máriou podstúpiť, aby 
sa Ježiš mohol narodiť do tohto sveta, ako sa aj dnes rodí v srdciach moderných ľudí. 
Započúvame sa aj do tónov fujary ladenia G Dur prostredníctvom vianočných kolied.  

9. Farská kancelária je počas sviatkov zatvorená. Čas kancelárie uvádzame na výveske 
a webstránke v oznamoch na daný týždeň. Pohreb blízkeho môžete nahlásiť kedykoľvek.  

10. Na Silvestra otvoríme kostol (nielen predsieň) od 22.00 do 24.00 hodiny na osobnú 
modlitbu. V tento deň bude spoločná ďakovná pobožnosť na konci roka pri sv. omšiach. 

11. Stretnutia birmovancov počas sviatkov nebudú. Budú pokračovať až po nedeli 8.1.2023 
na fare. Povzbudzujeme ich k účasti na sv. omšiach počas sviatkov, aj rodičov s deťmi. 

12. Zbierky: Ďakujeme za milodar do zbierky na Charitu 2 365 € a na náš kostol 2 705 €.  
13. Ekonomickú správu o hospodárení farnosti prečítame pri oznamoch v nedeľu 8.1.2023. 
14. PRE SENIOROV: V utorok 20.12. sa uskutoční Duchovná obnova pre našich seniorov. 

Začne sv. omšou o 8.00 hodine a bude pokračovať po sv. omši v hale pod kostolom. 
Obnovu bude viesť Mons. Jozef Dugas. Po stretnutí bude malé Agapé. Tešíme sa na vás.  

15. Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva záujemcov na decembrové adventné 
modlitbové stretnutie v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove dňa 20.12.2022 o 17.00 
hodine. V novom roku 15.1. spoločenstvo zároveň oslávi 10. výročie svojho založenia.  

16. Katolícke noviny budú od 1.1.2023 drahšie. Cena sa navýši z 1 eura na 1,50 euro za kus.  
17. PONUKA: V sakristii si môžete zakúpiť vianočné CD „Posolstvo tichej noci“ (5 €), ktoré 

naspievali dve organistky a dvaja kňazi (kňaz Lukáš Mohler, hrával na organe aj u nás). 
Ponúkame aj knihu pekných zamyslení „Prvá a posledná“ od kňaza Jozefa Kozáka za 8 €.  



PO 
19.12. 

 

6.15 + z rod. Verčimákovej, Mihokovej 

8.00 + Anna, Ján 

18.00 + František, Katarína, Michal 

UT 
20.12. 

 

6.15  pohrebná   + Miroslav (pohreb 1.12.) 

8.00 + Tomáš, Žofia, Ján, Zuzana, Jozef 

18.00 ZBP Ján – 85 r. života a rodina 

ST 
21.12. 

 

6.15  pohrebná   + Oľga (pohreb 2.12.)     

8.00 ZBP Silvia – 50 r. života a rodina 

18.00 ZBP Miriam, Ján, Boris 

ŠT 
22.12. 

 

6.15  pohrebná   + Štefan (pohreb 5.12.) 

8.00 ZBP bohuznámej rodiny 

18.00 ZBP Emil s rodinou 

PIA 
23.12. 

 

6.15 + Andrej 

 

8.00 ZBP Anna – 70 r. života a rodina 

18.00 ZBP Vladimír – 70 r. života a rodina 

SO 
24.12. 

Štedrý deň 
   

Vigília Narodenia Pána 

16.00 + Júlia, Vojtech, Agnesa, Zuzana, Andrej 

22.00 + z rod. Valenčinová, Huďová 

24.00 ZBP Ján a Gabriela s rodinou 

NE 
25.12. 

NARODENIE 
PÁNA 
slávnosť 

 

prvý vianočný sviatok 

6.00 + Elena 
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7.15 + Karol, Jozef 

8.30 + Ondrej, Anna a + z rodiny 

10.00 ZBP Štefan 

11.30 ZBP Lucia – 30 r.ž. a rodina 

18.00 ZBP Štefan s rodinou 

PO 
26.12. 

sv. Štefan  
prvý mučeník 

 

druhý vianočný sviatok 

6.00 Za veriacich farnosti 

7.15 + Elena, Ľudovít, Ľubomír 

8.30 ZBP Štefan – 70 r. života a rodina 

10.00 + Štefan JASLIČKOVÁ 
Hľadanie nocľahu 

o 16.00 
11.30 ZBP Eva s rodinou 

18.00 + Juliana (2. výročie) 

UT 
27.12. 

sv. Ján 
apoštol a evanjelista 

6.15 ZBP Július – 70 r. života 

8.00 + Milan, Ján, Františka, Jozef, Žofia 

18.00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

ST 
28.12. 

sv. Neviniatka 
mučeníci 

6.15 + z rod. Matejová, Palková, + Ján 

8.00 ZBP Štefan a Štefan s rodinou 

18.00 + Martin, Michal, Anna, Božena 

ŠT 
29.12. 

 

6.15 + Margita, Jozef, Ján, Anna, Ján 

8.00 ZBP Andrej s rodinou 

18.00 + Ján, Mária, Ján, Alžbeta, Jozef, Mária 



PIA 
30.12. 

SVÄTÁ RODINA 
Ježiš, Mária a Jozef 

6.15 + Anna, Jozef, Pavol, Róbert 
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8.00 ZBP Anna – 70 r. života a rodina obnova 
sľubov 18.00 + z rod. Barlovej a Bednárovej 

SO 
31.12. 

SILVESTER 
Koniec roka 2022 

6.15 + Oľga (ruža 2), Mária, Jozef (ruža 5) 

8.00 Poďakovanie Bohu za rok 2022 

16.00 + Albína (1.výročie) 

Požehnaný nový rok 2023 

NE 
1.1. 

2023 

PANNA MÁRIA 
BOHORODIČKA 

6.00 Za zdravie a BP Anna 

 7.15 ZBP Štefan s rodinou 

8.30 ZBP Antónia a jej rodičia 

 

slávnosť 
prvá 
nedeľa 

10.00 Za veriacich farnosti a obyvateľov  Mesačná 
zbierka 

na kostol 
11.30 ZBP Daniely – 60 r. života a rodiny 

18.00 + Oľga 

PO 
2.1. 

sv. Bazil Veľký 
a Gregor Naziánsky 
biskupi a učitelia Cirkvi 

6.15 + Pavol, Mária, Margita 

8.00 + Veronika, Andrej a ich rodičia 

18.00 + Štefan, Helena, Milan 

UT 
3.1. 

Najsvätejšie 
meno Ježiš 

6.15 + Bartolomej, Jozef, Margita 

8.00 ZBP František – 70 r. života a rodina 

18.00 ZBP Jozef – 40 r. života s rodinou 

ST 
4.1. 

 

6.15 ZBP Ingrid – 50 r. života 

8.00 + Milan (1. výročie) 

18.00 ZBP Filip, súrodenci a rodičia 

ŠT 
5.1. 

prvý štvrtok 
 

večerná omša zo slávnosti 

6.15 + Adam, Katarína, Peter 

8.00 + Ján, Agnesa a ostatní z rodiny 

18.00 Za uzdravenie a BP pre Andreu 

PI 
6.1. 

ZJAVENIE PÁNA 
slávnosť 

 

 
 

prikázaný sviatok 

6.00 + František (30. výročie) 
Misijný 
deň detí 

7.15 Za živých členov Ruž. bratstva 

8.30 + Vojtech 

10.00 SV. OMŠA S BISKUPOM MAREKOM – Za farnosť 

11.30 Poďakovanie a ZBP Mária 

18.00 + Mikuláš, Ladislav, Marta, Ladislav, Katarína 

SO 
7.1. 

prvá sobota 
7.00 Za + členov Ružencového bratstva 

18.00 + Oľga, Jaroslav 

NE 
8.1. 

KRST  
KRISTA PÁNA 

slávnosť 

6.00 ZBP Jozef s rodinou 

 
 

končí vianočné 
obdobie  

7.15 + Vincent, Valentín, Anna 

8.30 + Štefan 

10.00 ZBP rodiny Jozefa a Márie 

11.30 ZBP Anton s rodinou 

18.00 + Filoména 
 

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


