
 

 

 
 
  

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V LISABONE 2023 
 Drahí mladí! Nestavajte pred svojimi životmi múr, ktorý ich uzatvára, 

zatiaľ čo horizont vám dáva rásť! Otvorte srdce! 
(pápež František) 

Bližšie informácie a prihlasovanie - www.svetovednimladeze.sk. 
 

Drahí mladí priatelia, tento list                     

je adresovaný obzvlášť vám.  

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa‟ 

(Lk 1, 39) tak znie ústredná téma, ktorú vybral 

pápež František na stretnutie s mladými                 

v Lisabone.  

V čase, keď je svet zmietaný rôznymi 

krízami, nás Božie Slovo vyzýva, aby sme vstali 

a ponáhľali sa k svojim blížnym, tak ako to 

urobila Panna z Nazaretu. 

  Ako hovorí pápež František v posolstve          

k Svetovým dňom mládeže v Lisabone:                

„Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na 

seba, na svoje starosti a obavy vyplývajúce z jej 

nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje 

Bohu. Myslí skôr na Alžbetu. Vstane a vychádza 

na slnečné svetlo, kde je život a pohyb‟.               

Vy mladí ste zvlášť povolaní vykročiť na cestu, 

kde pulzuje život – vy ste jeho nositeľmi. 

V tomto duchu vás mladých, vo veku od 15 

do 30 rokov, chceme pozvať na Svetové dni 

mládeže,   

ktoré sa uskutočnia 30. júla - 7. augusta       

v portugalskom Lisabone. Je to príležitosť, 

ako vykročiť na cestu života a deklarovať 

radosť, nadšenie a nádej v spoločnosti, ktorá 

má toľko trápení. A táto misia je aj na vás, 

mladých z celého Slovenska.  

Sprevádzame vás teraz počas príprav. 

Budeme s vami počas stretnutí v diecéze 

Porto a spoločne sa budeme modliť aj v 

Lisabone. Prosme našu a Ježišovu Matku, aby 

nás naučila, ako žiť v odovzdanosti Bohu.  

A vyzývame aj vás drahí rodičia, duchovní 

otcovia a pracovníci s mládežou, pomôžte 

mladým, aby sa mohli zúčastniť na tomto 

neopakovateľnom stretnutí. Ďakujeme za 

Vašu doterajšiu službu.  

Nech vás mocne požehnáva a na vašich 

cestách ochraňuje všemohúci 

Boh + Otec + Syn a + Duch Svätý! 
 

(Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a 

univerzity Konferencie biskupov Slovenska) 

 

 

 

 

Úradné hodiny v kancelárii: 
Pondelok – Piatok 15:30 – 17:00 

okrem prikázaných a štátnych sviatkov. 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia: 

Pondelok – Piatok 17:30 – 17:55 
Utorok a Štvrtok 8:30 – 8:55 

 

Farnosť Krista Kráľa Prešov – Sekčov 
Nám. Krista Kráľa 1, 08001 Prešov 

Kancelária: 051/7701822 
Služobný telefón: 0948 078 023 

po.sekcov@abuke.sk 
www.kristuskral.sk 

Farský účet Krista Kráľa:  
SK74 0900 0000 0005 0004 4923 

 



 

VERAICON 
 

 
 

 Infolist Rímskokatolíckej farnosti KRISTA KRÁĽA  Prešov – Sekčov MÁJ 2023 

PRÍKLAD RODIČOV 

Ako som sa stal tým,  
kým som? 

Je viacero odpovedí na túto 

zložitú otázku počnúc 

poznatkami neurovedy cez 

psycho-analytické zistenia až 

po literárne spracovanie v 

románe. Otázka o nás samých 

je prirodzeným teritóriom pre 

spoločnú úvahu. Čo tvorí 

základ charakteru?      

Naše detstvo sa tu ukazuje 

ako posvätný priestor nielen 

preto, že predstavuje 

nevinnosť, ale detstvo je 

jedným z dôležitých kľúčov 

k dekódovaniu nás samých, 

nášho dospelého veku a 

správania. Starogrécky filozof 

Demokritos radil: Vytvor 

svojmu dieťaťu radostnú 

a oslnenú mladosť – a taký 

bude potom i jeho život … Biješ 

svoje dieťa? Bude ho ubíjať celý 

svet! Nectíš si v ňom človeka? 

Nedožije sa cti ani v dospelom 

veku.   

Veľmi záleží na spôsobe 

života, na názoroch a správaní 

tej, ktorej meno je v každej 

ľudskej reči prvé 

a sväté: mama. Ona má 

najväčší vplyv na dieťa 

a následne aj na jeho  

 

 

 

 

 

 

 

dospelosť, lebo duša dieťaťa 

je nerozbitný kus mramoru,        

z ktorého rovnako možno 

vytesať tvár satana alebo tvár 

anjela (L. Perlaky).  

Dodnes v školskom                  

a výchovnom systéme chýba 

predmet, kde by učili ako byť 

dobrou matkou a ako byť 

správnym otcom; ako 

vychovávať s nežnosťou a nie 

so slabosťou; ako zladiť 

disciplínu s láskou.  

Osvedčenou cestou 

výchovy zostáva osobný 

príklad. Naplno sa tak 

uplatňuje pedagogická zásada, 

podľa ktorej otec nie je krotiteľ 

zvierat, ani strážnik, ale kňaz 

(J.B. Foerster).  

Zbožní rodičia majú veriace 

deti. Ale ak rodičia nejdú         

do kostola, deti tam asi samé 

nepôjdu.  

Ak sa matka nemodlí, deti 

sa nemodlia tiež. Je dávno 

prekonaná zvrátená teória, že 

nech sa dieťa rozhodne pre 

vieru, keď bude dospelé. 

Skúsme tento princíp 

aplikovať aj na poslušnosť a 

úctu, a nikdy sa ich 

nedožijeme.  

Domov je miesto a detstvo 

je časom, kedy si osvojujeme 

začiatky viery, kedy cítime 

lásku a učíme sa z matkinho 

príkladu. Múdro konajú tí 

rodičia, ktorí od malička svoje 

deti vzdelávajú, vychovávajú, 

venujú sa im a vedú ich k Pánu 

Bohu. Bez viery a bez Boha 

nemožno pochopiť život, ani 

správne žiť. 

Abrahám Lincoln povedal: 

„Pamätám si na modlitby mojej 

mamy, vždy ma sprevádzali. 

Držali ma po celý život. Za 

všetko, čo som, alebo dúfam, že 

budem, vďačím môjmu anjelovi 

– mame.“ 

V máji slávime deň matiek 

a v tom istom mesiaci tretiaci 

začínajú sviatostný život. 

Drahé mamy, ako to bude 

ďalej? Nie s deťmi, ale s vami?  

Jeden dobrý príklad 

rodičov, je účinnejší ako sto 

kázní.                  



        LITURGICKÝ PREHĽAD A OZNAMY 
  

1.5. Sv. Jozefa, robotníka; ľubovoľná spomienka 
2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka 
3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok 
5.5. Prvý piatok v mesiaci  
6.5. Prvá sobota v mesiaci – modlitba sv. ruženca 6:15 
16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka 
18.5. Nanebovystúpenie Pána, slávnosť; prikázaný sviatok   

  

SVÄTÁ SPOVEĎ (prvý piatok) - utorok a štvrtok 

8:30; pondelok až štvrtok 17:30 

VÝMENA RUŽENCOVÝCH TAJOMSTIEV – 

7.5.2023 (nedeľa) o 14:30. 

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – Loretánske litánie sa 

modlíme spoločne na začiatku sv. omše počas 

týždňa o 9:00, 18:00 a v sobotu o 7:00. 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – prikázaný sviatok 

Sv. omše (18.5.) – 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30 

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 

14.5.2023 – 9:00; 11:00 

21.5.2023 – 9:00; 11:00 

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA - 7.5.2022 o 11:00 

 

ŠALGOVÍK –  

Prvé sv. prijímanie – 7.5.2023 o 9:00. 

Sv. spoveď na prvý piatok o 17:15.   

Prvá sobota – 7:00.  

Nanebovstúpenie Pána 18:00. 

Loretánske litánie sa modlíme s kňazom                      

na začiatku sv. omše v týždni. 

KRÁĽ SEKČOVA 

Ďakujeme všetkým, ktorí 2% prispeli a podporili 

občianske združenie.  

 

VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 

V sobotu 27.5.2023 o 18:00. Predĺžená vigília má ráz 

vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov 

a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na 

modlitbách spolu s Máriou a očakávali Ducha Sv. 

 

DEŇ RODINY 

Pozývame rodiny na spoločné stretnutie v nedeľu 

28.5.2023. Bližšie informácie počas mesiaca a na 

nástenke. 

 
ZBIERKY   
14.5. – kostol 

21.5. – katolícke masmédia 

Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

DETSKÝ TÁBOR 

Uskutoční sa v dňoch od 10.7. do 14.7.2023 v Kysaku 

ŠVP, pre deti našej farnosti od 7 do 14 rokov.  

Cena: 120€  

Prihlasovanie: osobne rodič s kartičkou poistenca 

dieťaťa od 29.5.2023 v kancelárii farského úradu, 

v úradných hodinách. 

Platba: v hotovosti pri prihlásení dieťaťa.  

 

STRETNUTIE MANŽELOV 

V tomto mesiaci pozývame manželov našej farnosti 

na spoločnú adoráciu, ktorá bude 5.5.2023 po 

večernej sv. omši v kostole na Šalgovíku. 

 

OHLÁŠKY PRED DIAKONÁTOM  

Bohoslovec Ing. Jaroslav Grocký, patriaci do tejto 

farnosti, má byť vysvätený za diakona. Kto by vedel 

o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to 

v priebehu týždňa (1.5. – 5.5.2023) ohlási na farskom 

úrade. Myslime v modlitbe na nášho bohoslovca ako 

aj na budúcich diakonov i kňazov. 

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

V nedeľu 28.5.2023. Úplné odpustky sa udeľujú 

veriacemu, ktorý sa v kostole alebo kaplnke 

zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve 

hymnu Príď Duchu Svätý, tvorivý... 

 

DETSKÉ SV. OMŠE – streda o 18:00 

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE – piatok o 18:00   

OMŠE PRE RODINY S DEŤMI- každú nedeľu 

o 9:00, príhovor je zameraný pre rodiny a deti.  

 

 
 

„Ja viem rovnako ako ty, že srdce 
bolí, keď ostane samo. Nezabudni 
však, tvoje srdce nie je nikdy 
osamelé. Matka bdie. Matka 
nezabúda. Matka odpúšťa 
a miluje.“ 

(Vladimír Štefanič - Pustovník) 



ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ NA MESIAC MÁJ 

1 po 6:00 Požehnanie Janka  18:00 ZBP Lucia  

2 ut 9:00 + Imrich 18:00 ZBP Jarmila     

3 st 6:00 ZBP Vivien  
18:00 + Imrich, Aurélia, Jozef  

18:00 (Šalg.) + Jozef   

4 št 9:00 + Ján, Mária, Jozef  18:00 + Margita, Pavol, Mária, Jakub, Milan  

5 pi 6:00 + Milan  
18:00 + Anna, Imrich, Bartolomej, Konštantín  

18:00 (Šalg.) + Jozef 

6 so 7:00 + Juraj, Anna  
18:00 + Vladimír, Anna, Vasiľ  

7:00 (Šalg.) ZBP rodiny Polák  

 
Nedeľa  

6:00 Pož. rodiny Harčarik, Tešinský 

7:00 Za ružencové bratstvo 

9:00 + Imrich, František, Martin  

11:00 Birmovka 

18:00 + Vladimír    

9:00 (Šalg.) Prvé sv. prijímanie 

8 po 6:00 + Anna, Jozef  18:00 + Juraj, Anna    

9 ut 9:00 + Regina, Ján, Magdaléna, Ondrej  18:00 Požehnanie Mária  

10 st 6:00 + Peter  
18:00 + Mária, Ján, Matúš, Vladimír  

18:00 (Šalg.) + Anna, Bartolomej  

11 št 9:00 Požehnanie Janka, Mária   18:00 Požehnanie pre farskú charitu  

12 pi 6:00 + Terézia  
18:00 Požehnanie Miloš a Mária 30. rokov manž.  

18:00 (Šalg.) + Andrej, Mária 

13 so 7:00 + Pavol 18:00 + Bartolomej 1. výročie  

 
Nedeľa  

6:00 + Paulína, Štefan, Anton 

7:00 + František  

9:00 Prvé sv. prijímanie 

11:00 Prvé sv. prijímanie 

18:00 + Anton, Mária, Alžbeta, Ján 

8:00 (Šalg.) ZBP Mária a František s rodinou 

15 po 6:00 + Žofia, Metod  18:00 + Michal 1. výročie   

16 ut 9:00 + z rod. Krajňák, Kivadar 18:00 + Ľudmila   

17 st 6:00 + Alžbeta, Eva, Ján, Ján  18:00 + Anna, Jozef  

Nanebov 

Pána 

6:00 + Peter   

9:00 Požehnanie Dávid, Mária, Martin  

16:00 + Agáta 1. výročie    

18:00 Požehnanie Peter a Marta 40 rokov manž.  

18:00 (Šalg.) ZBP Alena s rodinou 

19:30 Za farnosť 

19 pi 6:00 + Irena, Jozef  
18:00 + Milan 1. výročie 

18:00 (Šalg.) + Marko, Milan   

20 so 7:00 + Ján, Zuzana, František, Mária  18:00 + Michaela 

 
Nedeľa  

6:00 Požehnanie Andrej 70. rokov života 

7:00 Požehnanie rod. Sumilas  

9:00 Prvé sv. prijímanie 

11:00 Prvé sv. prijímanie 

18:00 Požehnanie Patrik, Martina 

8:00 (Šalg.) + Jozef, Anna 

22 po 6:00 + Mária, Štefan, Gabriela, Anton   18:00 + Ján, Margita  

23 ut 9:00 + František  18:00 + z rod. Arvajovič  

24 st 6:00 + Filoména 
18:00 + Helena, Anna, Michal 

18:00 (Šalg.) ZBP Ján  

25 št 9:00 + Mária, Anton, Jozef   18:00 Požehnanie Marta V.  

26 pi 6:00 + Mária, Jozef, František, Alžbeta  
18:00 + Magdaléna  

18:00 (Šalg.) + Ján, Martin, Ján 

27 so 7:00 + Mária, Dorota, Štefan   18:00 + Jozef, Alžbeta, František  

 
Nedeľa 

 

6:00 + Andrej, Mária 

7:00 ZBP Ján, Marta  

9:00 Požehnanie Dávid 

11:00 Za farnosť 

18:00 + Rozália, Michal 

8:00 (Šalg.) ZBP Lena, Peter s rodinou 

29 po 6:00 ZBP rod. Hudák, Výrostek  18:00 + z rod. Rigas, Starinec  

30 ut 9:00 Požehnanie rod. Hanko, Guľaša  18:00 + z rod. Mičincovej, Binderovej  

31 st 6:00 Požehnanie Jozef 
18:00 + Jozef, Žofia, Božena, Ladislav  

18:00 (Šalg.) Poďak. 15. výročie Jozef a Daniela 


