
      

22. máj 2022          Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove         XXVI. číslo 10 
 
 

MÁJ, LÁSKY ČAS – a nie hocijakej lásky, ale tej pravej  
 

Môj otec so šibalským úsmevom hovorieval: „Vaša mama 
ma oklamala. Pred svadbou mi nepovedala, aká v 
skutočnosti je“. Krátko po svadbe som zistil, čo sa skrýva 
za slovami môjho otca. Hoci som bol pripravený na 
nezhody v manželstve, nepredpokladal som, že to bude 
niečo vážne. Myslel som si, že manželstvo je ťažké, len pre 
problémových ľudí. Moju budúcu manželku Kláru som 
miloval a veril som, že väčšina vecí zostane po svadbe 
rovnaká. Keď sa vezmeme, strávime večery spoločným 
čítaním, sledovaním starých filmov a potom spolu zaspíme na pohovke. Občas som rátal  
s nejakou romantikou, výletom alebo návštevou známych, ale bez narušenia môjho 
doterajšieho chodu života. Keď som bol slobodný, bol som zvyknutý čítať jednu knihu 
každý týždeň. V tom som pokračoval aj po svadbe. Nevenoval som pozornosť, keď sa ma 
Klára spýtala, či si chcem zahrať nejakú hru, alebo navrhla, aby sme išli spolu do nákupného 
centra. V skutočnosti ma to veľmi vyrušovalo. Zdalo sa mi, že si už nemôžem pokojne 
prečítať, ani len jednu kapitolu, lebo ona stále niečo chce. Neuvedomil som si, že očakáva 
od nášho manželstva viac. Neskôr mi povedala: „Chcela som vzťah, no namiesto toho mám 
len spolubývajúceho. Cítim sa strašne osamelá a nešťastná. Predstavovala som si, že po 
svadbe budeme spolu tráviť viac času“. Vedel som, že niečo nie je v poriadku, ale dúfal 
som, že sa to časom upraví. Niekoľkokrát, keď ma rušila svojimi požiadavkami, ignoroval 
som ju. Myslel som si, že požaduje príliš veľa. Moje mlčanie ešte viac zvyšovalo napätie. 
Na začiatku prvej veľkej hádky sa Klára nahnevala a presťahovala sa do obývačky. Rozhodol 
som sa úprimne jej povedať: „Mám pocit, že ma ani na chvíľu nenecháš na pokoji“. Klára 
sa rozzúrila a tresla dverami. Cítil som sa hrozne. Možno som sa nemal ženiť a asi som zlým 
manželom. No bol som presvedčený, že manželka to preháňa a má veľké očakávania. Bola 
to dlhá noc, ale nakoniec sme si všetko vyrozprávali. Vtedy som si uvedomil, že moja 
predstava o manželstve je iná, ako manželkina. H. N. Wright hovorí: „Keď sa ľudia vezmú, 
prinášajú si do manželstva svoje skryté očakávania. Ak sa nenaplnia, príde k bolestnému 
prekvapeniu.“ Musíme spolu veľa rozprávať, aby sa vyjasnili a skĺbili naše predstavy. Prečo 
nám nikto nepovedal, ako veľmi sa musíme v manželstve prispôsobovať? – čudovali sme 
sa neskôr. Mali sme predmanželskú prípravu, čítali knihy o manželstve, rozprávali sme sa 
so skúsenými manželmi, ale napriek tomu sme neboli pripravení. Pokračovanie na zadnej strane 
 

Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.                   Ježiš  
 

POZOR – ZMENA SV. OMŠÍ 
Birmovka – nedeľa 29. máj 

6:00 7:15 9:00 11:30 18:00 
 

 



SVIATOSŤ BIRMOVANIA                                                           oznam pre našich birmovancov  

Milí birmovanci. V nedeľu 29.5.2022 pri sv. omši o 9:00 hodine, vám otec arcibiskup udelí 
sviatosť birmovania. Dúfame, že ste všetci úspešne absolvovali záverečné skúšanie, a že sa 
s radosťou a úprimne pripravujete na túto slávnosť. Pozývame vás na sv. omšu v piatok 
27.5. o 18:00 hodine, po ktorej bude nácvik (bez birmovných rodičov). Vaša účasť je nutná. 
V týždni pred slávnosťou si vykonajte dobrú sv. spoveď, aby ste mohli s čistým srdcom 
prijať Ducha Svätého a jeho dary. K sviatosti zmierenia pozývame aj vaše rodiny, počas 
týždňa pred sv. omšami. Miesta v kostole budú rezervované pre vás a vašich birmovných 
rodičov. Nezabudnite na vhodné dôstojné oblečenie, ktoré zodpovedá tejto slávnosti.  

 

1. Zápis úmyslov na mesiace júl a august začne v pondelok 6.6. po sv. omšiach a v čase 
kancelárie. Životné jubileum a 1. výročie smrti môžete nahlasovať pred týmto dátumom.  

2. Do diecéznej zbierky na náš kňazský seminár sme prispeli sumou 2 165 €. Ďakujeme. 
3. Najbližšie zbierky: Zbierka na podporu kresťanských masmédií – zvlášť Rádia LUMEN 

a TV LUX bude v nedeľu 29.5. Mesačná zbierka na kostol bude 5.6. na slávnosť Turíc.  
4. Novénu k Duchu Svätému začneme v piatok 27.5. po slávnosti Nanebovstúpenia Pána.  
5. Objednávame knihu BÁSEŇ PRE FRANTIŠKA: Katolícke pedagogické a katechetické 

centrum vydalo knihu z príspevkov (obrázky, texty, básne) detí základných a stredných 
škôl, rodín a jednotlivcov na tému slov pápeža Františka „Slovensko je jedná báseň“. Je 
to pekná pamiatka na návštevu sv. Otca na Slovensku. Knihu si môžete pozrieť, a zároveň 
aj objednať do pondelka 30.5. v sakristii nášho kostola. Cena knihy je 11 eur s poštovným. 

6. Oznam pre členov klubu seniorov: V štvrtok 26. mája, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, 
bude o 10:00 hodine sv. omša z príležitosti založenia nášho kresťanského klubu, ktorú 
celebruje zakladateľ klubu o. biskup Mons. Stanislav Stolárik. Po sv. omši sa v hale pod 
kostolom uskutoční posedenie členov klubu. Potom bude pre prihlásených slávnostný 
obed (okolo 12:30). Stretnutie je určené len pre členov klubu, ktorých týmto srdečne 
pozývame. Poplatok 5 eur je potrebné vyplatiť u pani Köverovej alebo pani Chomovej. 

7. Júnové predkrstné náuky sú plánované na piatok 10.6. a 24.6. o 17:00 hodine na fare.  
8. Náučnú výstavu o vývoji dieťaťa pred narodením si môžete pozrieť v hale pod našim 

kostolom. Na pätnástich tabuliach uvidíte jedinečné fotografie nášho tajuplného zrodu 
pod srdcom mamy. Žalmista pripomína, že to bol Boh, ktorý nás utkal v živote matky. 
Výstava bude v našej hale od 21.5. do 3.6.2022. Je vhodná pre všetky vekové kategórie.  

9. Prosebné dni sú v pondelok (23.5.), utorok a stredu, kedy prosíme Boha za dobrú úrodu. 
Letné kántrové dni sú v stredu (31.5.), piatok a sobotu, v ktorých prosíme za jednotu 
kresťanov alebo za duchovné povolania. Jún je zároveň mesiacom vysviacok kňazov 
a diakonov. V košickej katedrále bude v piatok 14.6. diakonská vysviacka a v sobotu 15.6. 
kňazská vysviacka. Slávnosti začnú o 10:00 hodine. Ďakujme Bohu za dar nových kňazov.  

10. Prvopiatkárov navštívime doma a vyslúžime im sviatosti na prvý piatok 3.6. od 8:30 hod. 
11. FOTOGRAFIE zo slávností 1. sv. prijímania nájdete na našej webstránke vo Fotogalérii. 
 

Pozývame prvoprijímajúce deťmi s rodičmi na Mariánsku púť do Levoče 18.6.2022. 
Ak bude dostatočný počet ľudí pôjdeme autobusom o 9:00 hodine. Záujemcovia 

(rodičia s deťmi) nech sa čím skôr zapíšu v sakristii nášho kostola po sv. omši. 

 



PO 
23.5. 

 

6:15 + z rodín: Kovaľovej a Kočanovej 

8:00 + Gizela, Ján 

18:00 ZBP Stanislav 

UT 
24.5. 

Prosebný deň  
za úrodu 

6:15  pohrebná   + Július (pohreb 2.5.) 

8:00 + Anna, Ján, Helena a ostatní + z rodiny 

18:00 + Zoltán 

ST 
25.5. 

 
večerná sv. omša 

 je zo slávnosti 

6:15  pohrebná   + Jozef (pohreb 19.5.) 

8:00 + Andrej (2. výročie) 

18:00 + Dušan 

ŠT 
26.5. 

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA 

slávnosť 
prikázaný sviatok 

6:15 + Ján, Alžbeta 
10:00 sv. omša  

pre členov  
klubu seniorov 

8:00 + Jozef, Mária, Margita 

16:00 + Jozef (1. výročie) 

18:00 + Milan 

PI 
27.5. 

Začína novéna  
k Duchu Svätému 

6:15 + Jozef, Mária, Lýdia, Miroslav 

8:00 ZBP Agnesa s rodinou 

16:00 + Jozef 

SO 
28.5. 

 
7:00 + Lenka 

18:00 ZBP Viera a Zuzana s rodinou 

NE 
29.5. 

7. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

6:00 + Michal, Veronika, Ján 
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7:15 + Vincent, Valent, Viktor 

9:00 
UDEĽOVANIE SV. BIRMOVANIA 
za birmovancov, ich rodiny, farnosť 

11:30 + Martin, Michal, Anna, Božena 

18:00 ZBP Ingrid s rodinou 

PO 
30.5. 

  

6:15 + Ján, Margita, Marián 

8:00 ZBP Katarína s rodinou 

18:00 K väčšej úcte Ducha Svätého 

UT 
31.5. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Imrich 

18:00 + Anton, Zlatica a ostatných + z rodiny 

ST 
1.6. 

sv. Justín 
mučeník 

6:15  pohrebná    

8:00 ZBP Lucia, Juraj, Matej, Jakub 

18:00 + Benjamína, Štefan, Oľga, Irena, Imrich, Patrik 

ŠT 
2.6. 

prvý štvrtok 

6:15  pohrebná    

8:00 + Štefan, a + z rodín: Koľová, Polomská 

18:00 ZBP Petronela – 70 r. života 

PI 
3.6. 

prvý piatok 

6:15 ZBP Elena s rodinou 

8:00 ZBP Gabriela s rodinou 

18:00 Za živých členov Ružencového bratstva 

 



SO 
4.6. 

prvá sobota 
7:00 Za + členov Ružencového bratstva 

18:00 ZBP Valentín a Elena – 60 r. manželstva a rodina 

NE 
5.6. 

ZOSLANIE 
DUCHA SVÄTÉHO 

„TURÍCE“ 
 

prvá nedeľa 

6:00 + Anton, Filoména 
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L 7:15 ZBP rodina Stašková 

8:30 + Helena, Ján a ostatní + z rodiny 

10:00 ZBP Jozef – 70 r. života a rodina 

11:30 + Júlia, Vojtech, Zuzana, Andrej 

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

Končí sa veľkonočné obdobie 

 
Pokračovanie z prvej strany 

Zabudli sme, že máme dokonalý obraz pravej lásky – Krista. Boh nás učí schopnosti milovať 
toho druhého viac ako seba. V knihe Tajomstvo manželstva sa píše: „Kresťanská viera nám 
pomáha naučiť sa, že okamih, v ktorom sme najviac sami sebou, je paradoxne ten, v ktorom 
sa vzdávame seba pre toho druhého. Manželstvo vydrží napriek všetkým ťažkostiam, keď je 
obom manželom jasné, že nič iné, iba čistá obetavá láska ich môže udržať spolu.“ Až vtedy, 
keď som odložil svoje knihy, záujmy a predstavy, keď som sa naučil dávať svoju manželku na 
prvé miesto, potom už nebolo ťažké prinášať obety, ktoré ma predtým vytáčali. Začal som 
zakúšať pravú radosť z manželstva. Zvykol som si, že sa nebudem venovať svojim veciam, kým 
spolu nestrávime nejaký čas. Až po spoločne prežitej chvíli sa manželka pokojne venovala 
svojim veciam a ja som si mohol pokojne čítať. Hľadali sme veci, ktoré máme radi obaja a 
začali sme chodiť každý večer na prechádzky. Tie sa napokon stali pre mňa zaujímavejšie ako 
čítanie a zistil som, že by som prišiel o veľa, keby som ponorený, len do kníh. Moji rodičia mali 
veľa vtipných príbehov z prvých rokov ich manželstva. Teraz už chápem, prečo sa môj otec 
usmieval, keď hovoril o mame. On vie – a ja sa to učím – že si beriete niekoho, do koho ste 
zamilovaní, ale skutočnú manželskú lásku môžete žiť až vtedy, keď nasledujete Kristov príklad 
každodennej, vytrvalej a obetavej lásky pre dobro toho druhého.  Upravené z časopisu Rodinný život 
 

OBNOVA SRDCA – duchovný reštart pre mladých je názov letného tábora resp. prázdninovej 
duchovnej obnovy pre mladých nad 14 rokov. Od 4.7. do 8.7.2022 v Pútnickom dome bl. Anny 
Kolesárovej v Obišovciach. Cena 80 € (študenti), 90 € (pracujúci). Viac na www.acmko.sk 
 

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu 
v Košiciach pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených – žijúcich sami, v nesviatostnom 
manželstve, manželov v kríze, aj ich rodinných príslušníkov s názvom „Tajomstvo Ježišovho 
kalicha v mojom živote“ od 27.5. do 29.5.2022 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej 
v Obišovciach. Exercitátor P. Juraj Pigula, predstavený kláštora sv. Augustína v Košiciach. 
Cena 51 € a prihlasovanie: Slávka Kolesárová: 0905 288 845 slavka.kolesarova1@gmail.com 
 

Posledná možnosť prihlasovania do 27.5.2022: Jubilujúci manželia, ktorí v tomto roku slávia 
25. výročie manželstva majú poslednú možnosť prihlásiť sa na farskom úrade, ak chcú ísť na 
sv. omšu a stretnutie s o. arcibiskupom v košickej katedrále, dňa 26.6.2022 o 15:00 hodine.  
 

Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove 
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