13. marec 2022

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove

XXVI. číslo 5

ARCIDIECÉZA POMÁHA UTEČENCOM Z UKRAJINY
V rámci Košickej arcidiecézy sa stále viac farností zapája do
zbierok a materiálnej pomoci, ktorú prevážajú na hranicu
alebo priamo na Ukrajinu. Arcidiecézna charita tieto zbierky
koordinuje a aktívne pôsobí na hranici. V Pavlovciach nad
Uhom zriadila skladové priestory na pomoc. V Obišovciach
otvorili Pútnicky dom bl. A. Kolesárovej pre matky s deťmi.
Viacerí veriaci už ubytovali ukrajinské rodiny vo svojich
príbytkoch. Aj dobrovoľníci z Prešove pomáhajú na hranici.
V spolupráci s rehoľnými sestrami na hraniciach sa organizuje zbierka šatstva, hygienických
a ďalších potrieb. V Košiciach niektoré farnosti aj Kňazský seminár ubytovali študentov
i rodiny s deťmi. Bohoslovci pomáhajú ako dobrovoľníci na hraniciach aj v Domčeku vo
Vysokej n/U, ďalší v seminári pripravujú izby a stravu, prezliekajú postele, sprevádzajú
a rozprávajú sa s vystrašenými ľuďmi. Teologická fakulta ponúka odbornú psychologickú
a sociálnu pomoc. Domček vo Vysokej n/U je najväčším miestom prvého kontaktu v rámci
Košickej arcidiecézy pre utečencov z Ukrajiny. Kňazi spolu s mladými tam organizujú odvoz
ľudí z hranice a riešia ubytovanie. Na popolcovú stredu odslúžil o. arcibiskup Bernard sv.
omšu za mier na Ukrajine a pripojil sa ku dňu pôstu a modlitieb za Ukrajinu podľa iniciatívy
Sv. Otca Františka. Potom sám osobne navštívil slovensko-ukrajinskú hranicu a zaujímal sa
o dianie i formu poskytovania pomoci, ktorú zabezpečujú dobrovoľníci z rôznych inštitúcií
a organizácií. Na situáciu reagoval: „Oslovuje ma spontánnosť našich ľudí, vynaliezavosť
i ochota slúžiť a to je veľmi vzácne. Vidím tu Červený kríž, charitných dobrovoľníkov, či
pomocníkov od Maltézskych rytierov, ktorí prichádzajú s funkčnou logistikou, lebo je to
dôležitá vec – vedieť koordinovať pomoc. Ďakujem všetkým, ktorí tu stoja s vysielačkami,
prihovárajú sa, aby správne nasmerovali tých, čo prichádzajú. Ďakujem im, že sa takýmto
spôsobom starajú o ubiedených ľudí, ktorí si zachraňujú svoj holý život. Slovenskí biskupi
vyzývajú k modlitbe za Ukrajinu a úprimne ďakujú všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajincom
hľadajúcim útočisko a existenčné riešenie, mimo hraníc svojej krajiny. Vojna je realitou
a verte, že nešťastie je na Ukrajine.“ Na 2. pôstnu nedeľu 13. marca večer o 18.00 hod. sa
v Dóme sv. Alžbety uskutoční Koncert pre Ukrajinu. Záznam neskôr odvysiela aj RTVS.

Ubytovanie pre utečencov zasiahnutých vojnou
Kvôli vojne na Ukrajine ľudia utekajú a prichádzajú aj na Slovensko. Katolícka cirkev im chce
poskytnúť pomoc, tak ako nás učí Ježiš v evanjeliu. Ak máte možnosť poskytnúť dlhodobé
ubytovanie utečencom, dajte nám vedieť. Vašu registráciu spracuje sekretariát Slovenskej
katolíckej charity, odkiaľ vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za ochotu pomôcť
našim bratom a sestrám v núdzi. Zaregistrovaných prosíme o trpezlivosť. Najprv sa snažíme
využívať kapacity štátu, následne kapacity farností, reholí, spoločenstiev, no a nakoniec
jednotlivcov ponúkajúcich ubytovanie. Registrácia: www.tkkbs.sk/registraciaubytovania
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Krížová cesta počas pôstu je každý piatok pred večernou sv. omšou o 17.15 a v nedeľu
o 14.30 hod. Vo farskej záhrade sú nové vyobrazenia zastavení Krížovej cesty, ktoré nás
pozývajú k tichému uvažovaniu nad utrpením Pána a modlitbe. Využime túto možnosť.
Deti Materskej školy Kráľovnej pokoja vás pozývajú do nášho kostola na Krížovú cestu,
ktorá sa uskutoční 24. marca o 15.15 h. Pozývajúci plagát nájdete na kostolnej výveske.
V piatok 25. marca na sviatok Zvestovania Pána bude Krížová cesta za Nenarodené deti.
Zbierky: Do mesačnej zbierky na kostol (Popolcovú stredu) sa vyzbieralo 2 729 € a na
Charitu (6. marca) 3 589 €. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí zareagovali na urýchlenú
výzvu zbierky trvanlivých potravín, karimatiek a spacákov pre ľudí na Ukrajine. Finančná
zbierka na pomoc Ukrajine bude v nedeľu 13. marca po sv. omšiach. Vopred ďakujeme.
Zmena času – zimného na letný, bude zo soboty na nedeľu 27. marca z 2.00 na 3.00 hod.
Výročie sobáša: Na deň rodiny 26.6. o 15.00 h. si v košickej katedrále manželské páry
pripomenú svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Pozývame jubilujúcich
manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Manželia nech sa nahlásia v našej kancelárii
najneskôr do 27. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko a dátum sobáša.
Oznam pre členov Miestnej skupiny SSV: Výdaj podielov bude v našom kostole v nedeľu
20. a 27. marca po každej sv. omši. Členský príspevok je 8 €. Viac na kostolnej výveske.
Celomestské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia bude v piatok 25. marca o 16.30
hod. pri mariánskom súsoší v Prešove s príležitosti 34. výročia spomienky na Bratislavský
veľký piatok. Program stretnutia: príhovor, večeradlo, sviečkový sprievod a sv. omša.
Spoločenstvo na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré
sa uskutoční dňa 15. marca o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu na ul. Jarková 77 v Prešove.
Stretnutiu povedie: o. Michal Škulka, kaplán farnosti sv. Mikuláša v Prešove.
PRAKTICKÉ: Počas pôstu sa spovedajte priebežne. Nevieme, či bude tzv. veľké-hromadné
spovedanie tesne pred sviatkami alebo budú nejaké obmedzenia. Ak pripadne na všedný
deň významný sviatok, treba rátať s tým, že aj pri sv. omši o 6.15 môže byť homília/kázeň.
Odvolanie dišpenzu: Veriacim pripomíname, že od 1. marca už neplatí dišpenz, ktorý nás
oslobodzoval od povinnosti zúčastniť sa na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky.
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a na
Teologickú fakultu (TU). Prihlášky sa podávajú do 31. marca elektronicky na stránke TU
a tiež poštou. K podmienkam patrí: bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára
trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Podrobné informácie sú
na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. www.kske.sk
Teologická fakulta v Košiciach (TF) poskytuje vzdelávanie v programoch: Sociálna práca,
Teológia, Učiteľstvo. Prihlasovanie na štúdium je do 30. apríla. Viac www.tf.ku.sk, v časti
Uchádzači o štúdium. Ďalej ponúka aj dvojročný program Master v teológii manželstva a
rodiny pre budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach. Viac informácii je na
stránke fakulty www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.
Ukončenie misie nuncia: Pápež František prijal zrieknutie sa úradu apoštolského nuncia
na Slovensku J. Ex. Mons. Giacoma Guida Ottonella z dôvodu dosiahnutia veku (75 r.).
Prosíme veriacich, aby nám dali vedieť, ak ubytujú vo svojich domácnostiach utečencov
z Ukrajiny. My túto informáciu o počte ubytovaných posielame na Arcibiskupský úrad.
Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha. sv. Augustín
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+ Dušan
+ Pavol
2. + Marián (1. výročie)
+ Ján, Alžbeta, Helena, Ján, Mária, Vasil

UT
15.3.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Anna – 80 r. života
+ Marián (1. výročie)

ST
16.3.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Anna, Ján, Pavol, Jozef a ostatní z rodiny
ZBP rodina Novotná

ŠT
17.3.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Mária s rodinou
+ Viktor a jeho rodičia

sv. Jozef

6:15
8:00
18:00
7:00

ZBP Helena – 80 r. života
+ František
+ Jozef a ostatní + z rodiny
+ Jozef, Anna, Eduard, Peter

ženích Panny Márie

18:00

ZBP Jozef – 40 r. života s rodinou

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00
6:15
8:00
18:00

ZBP Mária – 70 r. života s rodinou
+ Vincent, Mária, Štefan
ZBP Jozef, Marián
ZBP Vlastimil – 50 r. života s manželkou
ZBP Andrej – 50 r. života s rodinou
+ Mikuláš
+ Jozef, Mária, Veronika
+ Helena, Jozef
+ Margita (2. výročie)

UT
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18:00

 pohrebná
ZBP Jozef s rodinou
+ Zoltán

ST
23.3.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Vincent
ZBP Katarína s rodinou

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Jozef, Radoslav, Jozef, Pavol
ZBP Eva s rodinou

6:15
8:00
18:00
7:00

+ Anna, Martin, Milan, Terézia, Mária
+ Jozef, Imrich, Maxim, Helena
ZBP Peter – 50 r. života s rodinou
+ Mária, Anna, Michal, Alžbeta

18:00

ZBP Adriana

PI
18.3.
SO
19.3.

NE
20.3.

Krížová cesta 17:15

3. PÔSTNA
NEDEĽA
Krížová cesta 14:30

PO
21.3.

ŠT
24.3.
PI
25.3.
SO
26.3.

Deň modlitieb a pôstu
za mučeníkov misií

ZVESTOVANIE PÁNA
Slávnosť

Krížová cesta 17:15
Zmena času na letný
z 2.00 na 3.00 hod.

NE
27.3.

4. PÔSTNA
NEDEĽA
Laetare – Radostná

Krížová cesta 14:30

6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Jolana, Jozef, Ladislav, Anna
ZBP Anna – 70 r. života s rodinou
+ Jozef, Mária, Pavol
ZBP Juraj – 5 r. života s rodinou
+ Dorota (1. výročie)
+ Adam, Katarína, Peter

PRIJÍMANIE EUCHARISTIE DO ÚST je vďaka uvoľneným opatreniam možné vo väčšej miere,
ako tomu bolo doteraz. Každý sa môže rozhodnúť. Pandémia ešte neskončila, preto je na
mieste opatrnosť. Z praktického dôvodu si rozdávateľ (kňaz) nemôže za každým, kto prijíma
do úst, dezinfikovať prsty, ale má tak urobiť, keď sa dotkol úst prijímajúceho. Arcibiskupský
úrad odporúča vytvoriť samostatné rady na prijímanie do rúk a prijímanie do úst. Preto
budeme v strednej uličke kostola podávať sv. prijímanie všetkým, ktorí chcú prijať do úst. Tí,
ktorí chcú do rúk, nech využijú bočné uličky alebo môžu aj v strednej, ak im nevadí, že tí pred
nimi prijímajú do úst. Ak chcem prijať do rúk, vystriem prekrížené dlane, ak nevystriem dlane,
znamená to, že chcem do úst. Podľa záujmu dodatočne upravíme pravidlá pre náš kostol.
EURÓPSKE KATOLÍCKE SOCIÁLNE DNI sa budú konať od 17. do 20. marca 2022 v Bratislave.
Toto podujatie organizuje Komisia biskupských konferencií Európskej únie, Rada biskupských
konferencií Európy a Konferencia biskupov Slovenska. Cieľom je predstaviť Sociálne učenie
Cirkvi v kontexte dnešnej Európy. Veď súdržnosť našich krajín nebuduje len silná ekonomika,
politická, či vedecko-technická spolupráca, ale dôležitý je aj rozvoj ducha, sociálneho citu a
nezištnej pomoci blížnemu. Je to príležitosť pre Cirkev, aby „zrozumiteľnou rečou“ ohlasovala
európskemu kontinentu evanjelium Ježiša Krista. Podujatie sa bude venovať aktuálnym
sociálnym problémom v Európe, najmä v súvislosti s pandémiou Covid-19 ako aj narušeným
mierom – vojnou na Ukrajine. Program podujatia na https://www.catholicsocialdays.eu/sk
60. rokov od úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho
Jozef Čársky sa narodil 9. mája 1886 v Gbeloch. Študoval na gymnáziu
v Skalici, Bratislave, aj v Ostrihome, kde i maturoval. Teológiu študoval
na univerzite vo Viedni a Innsbrucku. Pôsobil v Monoku /Maďarsko/
a v Širokom. Bol profesorom seminára v Košiciach. V roku 1925 bol
rožňavským administrátorom. Od roku 1940 bol predsedom Spolku sv.
Vojtecha. Pre Košičanov má meno biskupa Čárskeho charizmatický
význam. Neskrýval svoju dobročinnosť a podporoval chudobných.
Hovorí sa aj o jeho záchrane židov počas II. svetovej vojny. V roku 1925
sa stal apoštolským administrátorom v Košiciach. Tam zotrval do roku
1939, keď sa stal košickým biskupom Stefan Madarasz a on sa stal
apoštolským administrátorom košickým, rožňavským a satmárskym
so sídlom v Prešove. V roku 1946 sa vrátil znova do Košíc a spravoval
Košickú diecézu až do svojej smrti. Zomrel 11. marca 1962 v Košiciach.
Ďakujeme
za osobný
milodar
na kostol

z pohrebu + Tibor Matis – 200 €
z krstu Martiny – 100 €
Elena s rodinou – 100 €
z krstu Noemi – 100 €
Mária – 50 €
bohuznámi z krstu – 100 €
milodary jednotlivcov na účet farnosti za február 2022 * spolu – 130 €

