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   SLOVENSKO    BOLA TO PÚŤ MODLITBY, NÁDEJE, PÚŤ KU KOREŇOM     
             Pápež František 22.9.2021 na Generálnej audiencii v Ríme hovoril o svojej ceste 
do Budapešti a návšteve Slovenska. V Budapešti, kde vrcholil Medzinárodný eucharistický 
kongres, vyzdvihol veľké tajomstvo Eucharistie, vďaka ktorému sa Boží ľud neustále rodí 
a obnovuje. Potom Svätý Otec povedal, že jeho cesta sa zavŕšila na Slovensku na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde podľa jeho slov prišlo veľké množstvo synov a 
dcér na sviatok Matky, ktorý je zároveň národným sviatkom. Ďalej už z myšlienok pápeža:  

         Bola to púť modlitby v srdci Európy, ktorá začala adoráciou a skončila ľudovou 
zbožnosťou. K tomu sme povolaní: klaňať sa, modliť sa, kráčať, konať pokánie a pri tom 
cítiť pokoj a radosť, ktorú dáva Pán. Je to zvlášť dôležité v Európe, kde prítomnosť Boha 
oslabujeme konzumizmom a zmiešaninou ideológií. Čo som videl na svojej púti? Veriaci 
ľud, ktorý trpel ateistickým prenasledovaním. Videl som to aj v tvárach židovských bratov 
a sestier, s ktorými sme si pripomenuli holokaust. Pretože bez pamäti niet modlitby. Keď 
sa modlíme, hľadíme na svoj život, život národa, na životy ľudí, ktorí sú okolo nás. Jeden 
zo slovenských biskupov mi povedal: „Robil som vodiča električky, aby som sa skryl pred 
komunistami.“ Je skvelý; tajne vykonával svoje kňazské povolanie a nikto o tom nevedel.  

         Bola to púť ku koreňom. Ako v Budapešti, tak i na Slovensku som vnímal korene 
živej viery, v príklade svedkov, akými boli kardináli Mindszenty a Korec, či blahoslavený 
biskup Gojdič. Tieto korene siahajú až k sv. Cyrilovi a Metodovi. Ich silu som prežíval pri 
slávení liturgie v Prešove na sviatok Sv. kríža. V piesňach som cítil, ako sa rozochvieva srdce 
veriaceho ľudu, zoceleného toľkým utrpením pre vieru. Korene stále živé, plné miazgy – 
Ducha Svätého treba zachovať. Každý má svoje korene: rodičov, starých rodičov... Ak 
odrežeš korene, všetko nové, aj ideológie, nikde ťa neprivedú, nemôžeš rásť: skončíš zle.  

         Moja cesta bola aj púťou nádeje. Videl som toľko nádeje v očiach mladých ľudí na 
nezabudnuteľnom stretnutí na štadióne v Košiciach. Napriek demografickej zime bola táto 
chvíľa silným a povzbudzujúcim znamením, aj vďaka prítomnosti mnohých mladých párov 
a ich detí. Rovnako silné a prorocké je svedectvo bl. Anny Kolesárovej, dievčaťa, ktoré 
bránilo svoju dôstojnosť pred násilím za cenu života: svedectvo, ktoré je, žiaľ, aktuálne aj 
dnes, pretože násilie páchané na ženách je otvorenou ranou. Myslím na Misionárky Božej 
lásky v Bratislave, skvelé sestričky, ktoré prijímajú odvrhnutých ľudí, modlia sa, slúžia a 
pomáhajú. Sú to hrdinky tejto civilizácie. Myslím na komunitu Rómov. Bolo dojímavé 
zdieľať s rómskou komunitou jednoduchú oslavu, preniknutú evanjeliom. Rómovia sú naši 
bratia: musíme ich prijímať, byť im nablízku, ako to robia otcovia saleziáni v Košiciach. Toto 
je cesta plná budúcej nádeje, ak budeme kráčať spolu, nie osamote. V srdci mi zaznieva 
jedno veľké „ďakujem“. Ďakujem biskupom, občianskym autoritám, organizátorom, 
dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa modlili. Prosím, pridajte ešte modlitbu, aby semienka 
zasiate počas tejto cesty, priniesli dobré ovocie. Modlime sa za to. Ďakujem.      (upravené) 
 

 



Mimoriadne sv. omše pre prvoprijímajúce deti – tretiakov ZŠ 
streda 16:30 ZŠ Mukačevská, Mirka Nešpora, Bajkalská, sv. Mikuláša 

štvrtok 16:30 ZŠ Šmeralova, Matice slovenskej, Prostejovská a deti z iných škôl 
 

1. Do zbierky na Rádio LUMEN sa v nedeľu 19.9. vyzbieralo 2 515 €. Ďakujeme za podporu.  
2. Mesačná zbierka na kostol bude na prvú októbrovú nedeľu 3.10. po každej sv. omši.  
3. Služba miništranta: Pozývame chlapcov, ktorí by chceli asistovať a pomáhať kňazom pri 

sv. omšiach do miništrantskej služby. Prihlásiť sa môžu nám kňazom alebo u starších 
miništrantov. Zároveň ďakujeme za službu terajším miništrantom a mimoriadnym 
rozdávateľom eucharistie, ktorí ak niet miništranta, ochotne pomáhajú pri oltári. Je to 
nielen služba Bohu, ale aj milosť byť vo svätyni, kde Kristus sprítomňuje svoju obetu. 

4. Októbrové náuky pred krstom budú v piatky 8.10. a 22.10 o 17:00 hod. Viac v kancelárii.  
5. Pre seniorov: V stredu 13.10. sa v hale pod kostolom uskutoční stretnutie členov klubu 

pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Začiatok je o 14:00. Poplatok 5 € môžete zaplatiť 
u p. Baranovej do 3.10. (0917 387 674) alebo v sakristii u p. Hradila (0917 267 647). 

6. Program AMORIS pre manželov je cyklus troch motivačných prednášok pre manželov, 
zameraných na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. 
Prvé stretnutie bude v nedeľu 10.10. o 16:00 vo farnosti sv. Mikuláša. O deti sa počas 
programu postarajú animátori. Viac informácii na www.amoris.sk a výveske kostola.  

 

ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ  RUŽENCOVEJ  P. MÁRIE  V  SANKTUÁRIU – OBIŠOVCE 2021 

SOBOTA  
2.10. 

 
spovedanie  

15:00 – 21:00 

15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu  
15:30 – Fatimská pobožnosť a sv. omša (o. biskup Marek Forgáč)  
17:30 – Bolestný ruženec spojený s modlitbou chvály  
18:00 – Sv. omša + modlitby za oslobodenie, za chorých  
19:30 – Krížová cesta za rodiny  
21:00 – Sv. omša za mladých a pre mladých   
22:00 – Eucharistická adorácia (v kostole) 

NEDEĽA  
3.10. 

 
spovedanie  
8:00 – 12:00 

05:30 – Ranné chvály ku cti Ružencovej P. Márie + Ruženec svetla  
06:30 – Sv. omša  
08:00 – Sv. omša za rodiny a za rozpadnuté manželstvá  
09:15 – Fatimská pobožnosť (o. arcibiskup Bernard Bober) 
10:30 – Slávnostná sv. omša  (pražský kardinál Dominik Duka)  
* * * po sv. omši – požehnanie náboženských predmetov * * *  

Na púti budú vyhradené sektory pre očkovaných a neočkovaných s platným testom. 
 

OKTÓBER – MESIAC SV. RUŽENCA nás pozýva objavovať krásu tejto jednoduchej modlitby, 
v ktorej je ukrytá veľká duchovná sila. Je to dar Matky Márie pre jej deti, ktoré sa ružencom 
zjednocujú a získavajú mnohé milosti na jej príhovor. Svätý Páter Pio povedal: „Ruženec je 
modlitba, ktorá prináša triumf nad všetkým a nad všetkými. Vždy sa modlite ruženec.“ Keď 
zakusoval diablove útoky, obrátil sa na spolubrata slovami: „Podaj mi moju zbraň, lebo inak 
nezvíťazím.“ Myslel tým ruženec. A ďalej: „Milujte Máriu a snažte sa, aby bola milovaná. Vždy 
sa modlite ruženec a konajte dobro, lebo vďaka tejto modlitbe nebude satan úspešný vo 
svojich útokoch a zostane porazený raz a navždy.“ Panna Mária už viackrát vyzvala ku 
každodennej modlitbe ruženca, a to individuálne alebo spoločne v rodinách a spoločenstvách.  
Čas modlitby ruženca pred sv. omšami sa prispôsobí opatreniam a sv. omšiam pre tretiakov. 

http://www.amoris.sk/


PO 
27.9. 

sv. Vincent de Paul 
kňaz 

6:15 + Vincent 

8:00 + Jozef, Alojz a ostatní z rodiny 

18:00 k väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
28.9. 

 

6:15 ZBP Kristína 

8:00 + Margita, Jozef, Ján, Anna, Ján 

18:00 ZBP Mária, Jozef, Renáta a ostatní z rodiny 

ST 
29.9. 

sv. Michal, Gabriel 
a Rafael archanjeli 

6:15  pohrebná    COVID opatrenia  
Detská sv. omša 
o 17:00 nebude 

8:00 + Jozef, Margita, Jozef, Ladislav 

18:00 + Anton (4. výročie) 

ŠT 
30.9. 

sv. Hieronym  
kňaz a učiteľ Cirkvi 

6:15  pohrebná    

8:00 + Anton 

18:00 + Ján, Mária, Ján 

PI 
1.10. 

sv. Terézia od Ježiša 
panna a učiteľka Cirkvi 

prvý piatok 

6:15 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mikuláša s rodinou 

8:00 ZBP Anton a Eva 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

SO 
2.10. 

Sv. anjelov strážcov 
prvá sobota 

7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

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

NE 
3.10. 

27. NEDEĽA 
 

mesačná zbierka  
na kostol 

 

prvá nedeľa 

6:00 + Mária 

7:15 ZBP Oľga – 70 r. života s rodinou 

8:30 + Ján (1. výročie) 

10:00 + Agnesa, Ján, Mária, Vojtech, Daniela, Mária 

11:30 + František (1. výročie) 

18:00 ZBP Cecília, Slávka, Ľubomír s rodinami 

PO 
4.10. 

sv. František Assiský 

6:15 + František, Juraj, Júlia, Ján, Viliam 

8:00 + Margita, Ján, Jozef, František, Mária, Anna 

18:00 ZBP Monika, Jozef, Anna 

UT 
5.10. 

sv. Faustína Kowalská 
panna 

6:15  pohrebná    

8:00 + Mária, Veronika, Katarína, Anna, Mária 

18:00 + Ľuboš, Alžbeta, Anna, Mária 

ST 
6.10. 

 

6:15  pohrebná    COVID opatrenia  
Detská sv. omša 
o 17:00 nebude 

8:00 + František (3. výročie) 

18:00 ZBP Teodor a rodičia 

ŠT 
7.10. 

Ružencová P. Mária 
 

prvý štvrtok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Anton, Filoména 

18:00 + Ladislav, Ján, Anna, Mária, Ondrej 

PI 
8.10. 

 

6:15 + Mária 

8:00 + Jozef, Anna, Ján, Terézia 

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

SO 
9.10. 

 
7:00 + Margita, Ľudovít, Tomáš, Anton, Štefan 

18:00 + Marián (1. výročie) 



NE 
10.10. 

28. NEDEĽA 

6:00 + František, Mária, Martin 

7:15 + Anna, Štefan, Anna, Katarína 

8:30 ZBP Zuzana – 40 r. života s rodinou 

10:00 ZBP Irena – 70 r. života s rodinou 

11:30 ZBP Antónia a jej rodičia 

18:00 ZBP a obrátenie – Michal 
 

ĎAKUJEME                                                            aj za milodary poslané na účet farnosti  
Neokatechumenátne spol. – 500 € 
zo svadby – Patrik a Lívia – 130 € 

zo svadby – Patrik a Katarína – 100 € 
zo svadby – Tomáš a Lucia – 100 € 

Eva a Peter – 200 € 
bohuznámy – 100 € 

bohuznáma Mária – 50 € 
bohuznáma Irena – 50 € 

 

Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši 
Nedeľa je v najplnšom zmysle slova dňom liturgického zhromaždenia, dňom, keď sa veriaci 
zhromažďujú, aby počúvali Božie slovo a zúčastnili sa na Eucharistii, a tak slávili pamiatku 
umučenia, zmŕtvychvstania a slávy Pána Ježiša a vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením 
Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. Nedeľa sa má v celej Cirkvi zachovávať ako 
prvotný prikázaný sviatok (Katechizmus KC 1167, 2177). Vzhľadom na platné obmedzenia kvôli 
narastajúcemu počtu infikovaných koronavírusom v našich mestách a dedinách, pre 
zabránenie šíreniu pandémie a pre náležitú ochranu zdravia jednotlivcov zvlášť tých, ktorí sú 
najzraniteľnejší, a tiež tých, ktorí sa starajú o chorých, pre všetkých veriacich nachádzajúcich 
sa na území Košickej arcidiecézy s platnosťou od 18.9.2021 až do odvolania udeľujem dišpenz 
od povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich vo farnostiach 
Košickej arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni 
ohrozenia a účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na 
bohoslužbe. Tento dišpenz sa vzťahuje na veriacich danej farnosti ako aj na tých, ktorí v 
nedeľu alebo vo sviatok sa tam zdržujú z dôvodu práce, návštevy príbuzných či starostlivosti 
o rodinných príslušníkov. Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje 
povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe 
osobne alebo v rodine (porov. kán. 1248 § 2). Vysielanie sv. omše Online, v televízii alebo v 
rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie aspoň duchovného eucharistického spoločenstva. 
Súčasná situácia nás pobáda, aby sme nezabúdali ani na skutky pokánia, pôstu a almužny. 
Keď sa zjednotíme pre spoločné dobro, dokážeme prekonať strach a s Božou pomocou 
odvážne čeliť výzvam nasledujúcich dní.                       Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita 
 

 

ORGANOVÝ FESTIVAL 
Konkatedrála  

sv. Mikuláša v Prešove 

 streda 6.10. 18:45 Michal Markuszewski – Poľsko 

nedeľa 10.10.  19:00 Václav Uhlíř – Česko 

piatok 15.10.  18:45 Péter Kővári – Maďarsko 
 

Rádio Mária: toto katolícke modlitebné rádio si môžete naladiť v Prešove na frekvencii 107,5 
MHz a v Košiciach na frekvencii 107,7 MHz. Zaodejte sa do modlitby, spoznajte vieru Cirkvi 
prostredníctvom katechéz a odpovede na otázky osobného rozvoja. Rádio Mária môžete 
počúvať aj cez internet a digitálne vysielanie. Viac informácii nájdete na www.radiomaria.sk 
 

Vydané pre vnútornú potrebu Rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove.       www.kralovnapokoja.sk 

 

http://www.radiomaria.sk/

