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MÁRIA, MATKA EUCHARISTIE 
Ikona Matky Eucharistie vznikla v roku 
pandémie ako znak lásky k Eucharistii 
a k P. Márii, ktorá drží v rukách bielu 
hostiu a vinie ju k sebe. Počas týchto 
dní aj my prijímame Krista do rúk, aby 
sme ho zároveň prijali celým srdcom. 
Židovský konvertita Herman Cohen, 
ktorý sa neskôr stal karmelitánom, 
povedal: „Prešiel som svet, videl som 
svet, miloval som svet, iba jedno som 
sa vo svete naučil: že v ňom nenájdem 

šťastie. Potom mi Mária dala pochopiť tajomstvo Eucharistie. A ja 
som spoznal, že Eucharistia je život – je šťastie. Nemám už inú 
matku ako Matku Eucharistie. Ona mi dala Eucharistiu a Eucharistia 
si zobrala celé moje srdce.“ Sv. Ján Pavol II. zdôrazňoval hlboký 
vzťah Márie k Eucharistii a k Cirkvi. Prijímaním Ježiša, prijímame aj 
jeho dar – Máriu (Hľa, tvoja Matka). Mária je prítomná pri každom 
eucharistických slávení – sv. omši. Ten istý Ježiš, kedysi narodený v 
Betleheme, sa rodí na našich oltároch. Podobne ako sa pastieri 
prišli pokloniť dieťaťu Ježišovi, aj nám sa ponúka možnosť adorácie 
jeho živého tela v Eucharistii. Denne máme možnosť počúvať 
radostnú zvesť evanjelia, keď s úctou čítame Božie slovo. Môžeme 
byť spolu s Máriou pri Ježišovi v čase jeho obety na kríži, keď sa s 
pozorným srdcom zapájame do slávenia sv. omše. Dokonca sa 
môžeme stať i svedkami zmŕtvychvstania, keď žijeme úprimne  
z viery, v radostnej nádeji na večný život. Mária nás učí vytrvalému 
hľadaniu Ježišovej tváre, aby sme stále žili pod jeho milosrdným  
a odpúšťajúcim pohľadom. Chce, aby sa oči jej milovaného Syna 
stretali s našimi a vo chvíli svätého prijímania vzájomne splynuli. 
Chvíľa sv. prijímania je pre úprimne veriaceho, slávnosťou srdca. 
Matka Eucharistie usmerňuje pohľad viery svojich detí na bielu 
jednoduchú hostiu a s láskou pripomína: "To je skutočne môj Ježiš 
a náš Boh. Prichádzajte k nemu s dôverou a milujte ho zo všetkých 
svojich síl, lebo iba v ňom môžete nájsť plnosť života a pokoja". 

Tajomstvo Lásky 
 

Poznávam cestu 
skutočnej Lásky, 

cestu manny z neba 
Božieho daru seba... 

   
V tajomnom daždi, 

v ohnisku lásky 
spoznávam Teba 

Chlieb života! 
   

Prestretý stôl 
belie sa láskou, 

nebeský korporál 
pokrýva svet... 

   
„Toto je moje Telo“ 
kosť z mojich kostí 

„...a moja Krv“ 
telo z môjho tela 

   
...výkrik radosti 
z daru Chleba 

láskou zmáčaného, 
čo premení ma 

v Teba... 
   

...tak čistého 
tak krehkého... 
tak lámaného... 

Teba v ňom – pre 
mňa! 
   

...až rozum stojí! 
...srdce bije 

pred tajomstvom 
Eucharistie... 

 
Lucia, OSsR 

Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.   sv. Matka Tereza 
 



1. Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete je celosvetová iniciatíva, ktorá pozýva 
deti na celom svete k modlitbe ruženca. Tento rok to bude v pondelok 18.10. Pozývame 
rodičov, učiteľov, deti a žiakov, aby sa zapojili do tejto akcie. Info: www.acnslovensko.sk   

2. Zbierky: Blíži sa slávenie Misijnej nedele 24.10. a s ňou je spojená aj zbierka na misie. Do 
zbierky na pomoc núdznym na Kube sme prispeli sumou 2 435 €. Do mesačnej októbrovej 
zbierky na kostol sa vyzbieralo 3 005 €. Ďakujeme za štedrosť a podporu týchto cieľov.  

3. Reflexné prvky sú dôležité, aby sme boli v tme lepšie viditeľní pre druhých napr: autá, 
cyklistov, kolobežkárov... Nezabúdajme ich nosiť a takto chrániť seba i druhých. Letný čas 
sa zmení na zimný koncom tohto mesiaca, v nedeľu 31.10.2021 medzi 2. a 3. hodinou.  

4. Krstná náuka je najbližšie plánovaná na piatok 22.10. o 17:00 hodine vo farskej knižnici. 
5. Birmovanci sú v našej farnosti rozdelení do štyroch malých skupín a stretávajú sa raz za 

týždeň po večerných sv. omšiach. Povzbudzujeme ich k účasti aj na sv. omšiach, zvlášť 
v nedele, aby sa okrem vedomostí a spoločenstva, posilňovali pravidelnou spoveďou, 
svätým prijímaním a počúvaním Božieho slova. Doteraz je prihlásených 55 birmovancov.  

6. Snúbenci, ktorí plánujú na budúci rok uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, 
nech sa čím skôr prihlásia v kancelárii farského úradu, kde im dáme prvé informácie 
a rezervujeme im termín svadby. Kurz prípravy na manželstvo majú snúbenci absolvovať 
v dostatočnom predstihu. Prihlasovanie prebieha u manželov Zacharovcov 0907 459 236. 

7. Sviatosť zmierenia: Situácia s Covid-om sa zhoršuje, preto odporúčame dobrú prípravu 
k spovedi, stručné a jasné vyznanie hriechov. Priestor spovednice je malý, nie je vhodné 
sa v ňom dlho zdržiavať. Ak je potrebný dlhší rozhovor, dohodnite si s kňazom iný čas.  

8. Godzone tour 2021 je evanjelizačné turné v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré chce 
povzbudiť mladých veriacich, ale pozvať i neveriacich. Tento rok sa uskutoční už 13. 
ročník v rôznych mestách. V Prešove 15.11.2021 – Tatran Handball arena. Vstup zdarma 
o 16:30 pre OTP a o 19:30 pre očkovaných. Motto: „Boh nie je mŕtvy!“ www.godzone.sk 

9. Praktické pripomienky: Pri umývadlách vo WC sú v zásobníkoch papierové utierky. 
Buďme šetrní v ich používaní (aj mydlo a vodu), aby sa zbytočne nevyhadzovali dlhé 
metre papiera. Ak je problém v odtrhnutí papiera, pridržte ho druhou rukou.  
V poslednom čase čoraz častejšie vyzváňajú mobily pri sv. omšiach. Je to rušivé, aj keď 
neúmyselné. Pestujme si zvyk pred vstupom do kostola vypnúť zvuk alebo aj celý mobil.   

  

 
Boh k nám hovorí cez Sväté písmo a my s ním hovoríme cez modlitbu. 

 

http://www.godzone.sk/


PO 
11.10. 

 

6:15 + Ondrej, Anna, Magdaléna, Juraj, Alexander, Anna 

8:00 + Elena 

18:00 + Martin, Štefánia 

UT 
12.10. 

 

6:15 ZBP Martin s rodinou    

8:00 + Dušan (1. výročie) 

18:00 + Martin                          + Mária 

ST 
13.10. 

 

6:15 + Pavla (1. výročie)    Detská sv. 
omša o 17:00 

nebude 
8:00 + Anna, Milan, Imrich, Irena, Milan 

18:00 ZBP Ján, Veronika, Marta 

ŠT 
14.10. 

 

6:15  pohrebná   + Mikuláš 

8:00 ZBP Filip s rodinou 

18:00 ZBP Milan, Jana 

PI 
15.10. 

sv. Terézia z Avily 
panna a učiteľka Cirkvi 

6:15 + Dominik, Anna, Ján 

8:00 + Jozef, Veronika, Pavel, Mária, Daniel 

18:00 + Jakub, Helena, Magdaléna, Milan 

SO 
16.10. 

sv. Margita Mária 
Alacoque, panna 

7:00 + Karol (2. výročie) 

18:00 + Anna, Vincent, Anna, Štefan, Alžbeta, František 

NE 
17.10. 

29. NEDEĽA 

6:00 ZBP Vladimír, Mária – 40 r. manželstva s rodinou 

7:15 + Ján, Zuzana, Juraj, Anna 

8:30 + Anna, Ján, Mária, Anton 

10:00 ZBP Michal a Brigita – 60 r. manželstva s rodinou 

11:30 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

18:00 ZBP Lucia – 50 r. života 

PO 
18.10. 

sv. Lukáš, evanjelista 

sviatok 

6:15 + Mária, Marta, Jozef, František 

8:00 + František, Jozef 

18:00 + Eva, Dušan, Júlia, Anna, Karol 

UT 
19.10. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Mária, Andrej, Marta, Martin 

18:00 + Milan, Margita, Štefan 

ST 
20.10. 

 

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

8:00 ZBP Kristián, Timea 

18:00 + Anton 

ŠT 
21.10. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP René s rodinou 

18:00 ZBP Antónia, Jozef 

PI 
22.10. 

sv. Ján Pavol II. 
pápež 

6:15 + Margita, Jozef, Milan, Zuzana 

8:00 + Ján, Paulína, Ján, Anna, Július, Margita 

18:00 ZBP František, Alžbeta s rodinou 

SO 
23.10. 

 
7:00 + Jaromír, Ivan, Anna a + rodičia 

18:00 ZBP Šimon a rodina Mocáková 

 



NE 
24.10. 

MISIJNÁ 
nedeľa 

6:00 ZBP Renáta s rodinou 

ZBIERKA 
na misie 

7:15 + Vincent 

8:30 ZBP Zuzana a František 

10:00 + František, Emil, Helena, Anna, Juraj 

11:30 + Martin 

18:00 + Ladislav 
 

ČLENSTVO V RUŽENCOVOM BRATSTVE   
Ružencové bratstvo (RB) je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť 
a osobitne uctievať Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby 
ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov je Rehoľa dominikánov. Činnosť RB sa riadi 
Stanovami a evidenciu zabezpečuje Dominikánske mariánske centrum, ktoré poskytuje aj 
podporu a duchovnú starostlivosť. Veriaci sa stáva členom RB dňom prijatia cez horliteľa 
bratstva a to spôsobom predpísaným pre Živý, Svätý alebo Večný ruženec. Členom môže byť 
pokrstený katolík, ktorý má aspoň 9 rokov a slobodne sa rozhodol, že na seba vezme práva i 
povinnosti vyplývajúce z členstva. Vyberie si jednu z foriem ruženca a dostane preukaz člena.  
 

Záväzky a práva člena ŽIVÉHO ruženca:  

• je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel: za 
obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov RB, za Rehoľu dominikánov, za svoju 
farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov); 

• je povinný raz za mesiac zúčastniť sa spoločného stretnutia – modlitby, po ktorom sa 
uskutoční výmena tajomstiev (z povinnosti sú oslobodení dlhodobo chorí a nevládni);  

• má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak má 
Živý ruženec jednu alebo dve ruže) a má tiež právo byť volený, ak dovŕšil 18 rokov. 

 

Záväzky a práva člena SVÄTÉHO ruženca:   

• je povinný pomodliť sa každý týždeň celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, 
bolestné, slávnostné) na ten istý úmysel ako pri Živom ruženci; 

• modlitbu ruženca si môže ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr.  
v jeden deň dva desiatky, v ďalší tri, atď. alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je 
zachovať postupnosť (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné a slávnostné); 

• člen Svätého ruženca nie je viazaný stretnutiami členov Živého ruženca, ale je vítaný. 
 

Záväzky a práva člena VEČNÉHO ruženca:   

• zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa 
pomodlí celý posvätný ruženec s nasledovnými úmyslami: najprv radostné tajomstvá - za 
obrátenie hriešnikov, potom svetla – za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia, bolestné 
– za večnú spásu umierajúcich a nakoniec slávnostné – za vyslobodenie duší z očistca; 

• je povinný oznámiť dátum bdenia a začiatok času svojho bdenia, ktorý si zvolil (vyplniť v 
prihláške); pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia; 

• člen Večného ruženca nie je viazaný stretnutiami členov Živého ruženca, ale je vítaný. 
 
 

Milodary 
na kostol 

rodina Gállová – 500 € 
bohuznáma – 100 € 

z krstu Vanesy – 30 € 

z pohrebu + František Baran – 100 € 
z pohrebu + Ignác – 50 € 

Ďakujeme 
 

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

 


