
Dobrovoľníci P18 v Prešove ušetrili  

svojou prácou viac ako 75 tisíc eur 

  Vyše 75 tisíc eur ušetrili toto leto dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do organizácie 

a príprav letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Táto informácia 

vyplýva zo štatistiky, ktorú vypracovali po skončení podujatia. Z výsledkov vyplýva, že 

počas príprav, ktoré trvali jeden a pol roka, spolu odpracovali vyše 27 tisíc hodín bez 

nároku na odmenu. Na príprave sa podieľalo vyše päťsto dobrovoľníkov, z ktorých 

približne tretinu tvorili animátori. Najväčšia časť z nich zavítala do metropoly Šariša 

týždeň pred akciou, kde sa zapojila do takzvaného "prípravného týždňa". Zapojili sa do 

duchovného programu, chystali ubytovacie či stravovacie zariadenia a mnoho ďalších 

vecí. Viacerí z nich však na príprave podujatia pracovali už oveľa skôr, v priebehu 

celého roka. Organizáciu P18 koordinoval centrálny tím ôsmich ľudí spolu s vedúcimi 

pracovných tímov pod vedením Rady pre mládež a univerzity KBS. 

"Je to neskutočné číslo. Ďakujem 

ešte raz každému jednému, ktorý sa 

zapojil a prispel svojou pomocou. 

Patrí im veľká vďaka, že odovzdali 

svoj čas a námahu, a to všetko bez 

nároku na akúkoľvek odmenu. Mô-

žeme povedať, že toto číslo pred-

stavuje približne pätinu z celkových 

nákladov za celé Národné stretnutie 

mládeže P18 v Prešove," hovorí 

kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zod-

povedný za P18. Záujemcovia si mo-

hli z viac než 25 pracovných skupín 

vybrať tri. Tím P18 ich potom priradil, podľa potreby, do jednej z nich. Pomáhali 

napríklad pri registrácii, zabezpečení sprievodných aktivít, pri starostlivosti o hostí, 

zabezpečení stravy, upratovania, informovania či technických prácach. Najväčší počet 

dobrovoľníkov - približne jedna tretina z celkového počtu – pochádzal z Košickej 

arcidiecézy. Viacerí prišli aj zo zahraničia, najčastejšie  z Čiech.  

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež 

a univerzity KBS a Kanet, n. o. Generálnym partnerom podujatia bolo mesto Prešov, 

partnerom Prešovský samosprávny kraj. Podujatie nadväzuje na Svetové Dni Mládeže. 

Na tomto celosvetovom podujatí sa mladí najbližšie stretnú budúci rok v januári 

v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách 

celonárodná akcia konala, bola spustená oficiálna slovenská príprava na SDM 

v Paname. Do Prešova prišlo vyše 4 500 ľudí. 

       Zdroj: www.tkkbs.sk 
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Ježiš nám dnes hovorí o učení a o uč-
iteľovi. O najlepšom a najdokonalejšom 
učiteľovi – svojom Otcovi: „Všetkých bude 
učiť sám Boh“. Túto vetu napísanú 
prorokmi musel vysloviť, lebo ľudia ho zase 
nepochopili. Po zázračnom rozmnožení 
chleba, ktorým naznačil svoj Božský pôvod 
a vyjavil, že on je ten chlieb, ktorý zostúpil 
z neba, ľudia opäť zostali v pomykove. 
Bolo toho na nich priveľa. Veď ho poznali 
ako tesárovho syna, poznali aj jeho 
príbuzných, videli ho hrávať sa s deťmi na 
ulici a dospievať… Ako potom mohol prísť 
z neba? Robil síce divné veci, ktoré žiaden 
človek nedokáže, ale zostúpiť z neba? To 
teda nie! Preto ich Ježiš upokojuje, že 
ľudia sami od seba nie sú schopní poch-
opiť pravdu o ňom, lebo Boha nik nevidel, 
a preto ani nikto nemôže vedieť, kto od 
Boha pochádza. Preto im hovorí: „Ne-
šomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku 
mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma 
poslal.“        

 

pokrm našej duše 

           
Z týchto slov, ktoré boli vyrieknuté po 

zázračnom rozmnožení chleba, nás Boh 
cez Ježiša učí dvom skutočnostiam o Eu-
charistii: je to pokrm našej duše a je to 
obeta. Na obetu, pri ktorej prijímame 

pokrm zaisťujúci nám cestu do večného 
života, sa schádzame každú nedeľu a hor-
livejší aj počas týždňa. Má pre nás ob-
rovský význam, lebo v dnešnom upo-
náhľanom sveta je to príjemný oddych, kde 

môžeme načerpať nové a nahradiť 
opotrebované sily. Preto pre nás, veriacich, 
je každé zhromaždenie okolo Pánovho 
oltára  spojené s prijímaním Eucharistie 
nevyhnutné. 
     Eucharistický chlieb nie je nejaká 
hmotná vec, ale Osoba. Ježiš o sebe 
povedal: „Ja som živý chlieb…“ Zostupuje   
z neba, stáva sa každému prístupným, 
zveľaďuje celý náš duchovný život. To nás 
zaväzuje, aby sme si uvedomili, že nedeľa 
je deň Pána a snažili sa ju aj Pánovi 
zasvätiť aktívnou účasťou na bohoslužbe. 
Čo to znamená? Nielen nábožne počúvať 
svätú omšu, ale aj s úžitkom prijímať Ježiša 
Krista v Eucharistii. Uvedomiť si silu euch-
aristického pokrmu, ktorý prináša pokoj a 
radosť do našich duší. 
 Dajme si teda predsavzatie, že hoci je leto, 
prázdniny, dovolenky, urobíme všetko, aby 
sme sa aspoň v nedeľu stretli s Pánom pri 
jeho stole a prijali ho do svojho srdca. Veď 
nás tomu učí ten najlepší učiteľ – sám 
Ježiš. 
   Matúš Haňov 
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DEVÄTNÁSTA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 



Oznamy Liturgický program na 19. týždeň cez rok 

DEŇ  ČAS ÚMYSEL 

Po 

13. 8. 

FÉRIA 

Ez 1, 2-5. 24-28; Ž 148; Mt 17, 22-27 

6.30 
 ZBP a DDSv. 
     Zdenka, Lukáš, Mária  

18.30  + Ľubomír  

Ut 

14. 8. 

SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU 

KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA 

spomienka 

Mt 17, 22-27; Ž 119; Mt 18, 1-5.10.12-14 

6.30  + Viktor, 1. výročie smrti  

18.30  + Emil, Milan, Anna  

St 

15. 8. 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 

prikázaný sviatok - slávnosť 

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10; Ž 45; 1 Kor 

15, 20-27a; Lk 1, 39-56 

6.30 
 Za milosť obrátenia  
     Michal, Peter, Mária  

16.30  Za farníkov 

18.30  + Albína, Ján, František  

Št 

16. 8. 

FÉRIA 

Ez 12, 1-12; Ž 78; Mt 18, 21 – 19, 1 

6.30 
 ZBP Mária 35. Rokov života  
    a celá rodina  

18.30  ZBP rodine – 10. výr. sobáša 

Pi 

17. 8. 

FÉRIA 

Ez 16, 1-15. 60. 63; Iz 12; Mt 19, 3-12 

6.30  ZBP Dagmar a Veronika 

18.30  + Jozefína 

So 

18. 8. 

FÉRIA 

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ž 51; Mt 19, 13-15 

7.00  + Helena, Helena 

18.30  + Helena 

Ne 

19. 8. 

DVADSIATA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 
Prís 9, 1-6; Ž 34; Ef 5, 15-20; 

Jn 6, 51-58 

 sv. omša nebude – farský deň 

8.00  ZBP a DDSv. Helena  

10.00  + Juraj, Helena  

 sv. omša nebude – farský deň 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   17.00    8.30 

Rod. oblasť   18.00   17.00  

Lektori na budúcu nedeľu:  
Nedeľa 19. 8. 

2018 
6.30 8.00 10.00 18.30 

Sobota  Klapák 
Klapáková 

Omša nie je 
Vaterka  

Vaterková 
Babej  

Babejová 
Omša nie je 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Dankovčovú, Kav-
čákovú, Klacikovú. Zároveň vyslovujeme 

vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
 

2. Na kostolné potreby obetovala bohu-

známa 100 € a zo svadieb Evky Revákovej 
a Tomáša Kindžerského a Cilky Revákovej 
a Jozefa Popaďaka 200 €. Pán Boh zaplať.  
 

3. V stredu slávime prikázaný sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom 

kostole bude okrem rannej a večernej sv. 
omše aj sv. omša o 16.30 hod., na fi-
liálkach budú sv. omše takto: Rodinná 
Oblasť o 17.00 hod., Dlhé o 18.00 hod. 
 

4. Nasledujúci piatok 17. augusta vychádza 
slávenie 21. výročia konsekrácie nášho 

farského kostola. Liturgické slávenie však 
presunieme na budúcu nedeľu 19. aug-
usta o 10.00 hod. Slávnostnú sv. omšu 
bude vtedy celebrovať dp. Pavol Hudák, 

rektor pastoračného centra Anny Koles-
árovej. Všetkých vás srdečne pozývame na 
túto sv. omšu. 
 

5. Z dôvodu slávnosti budú na budúcu 
nedeľu sv. omše inak. Dopoludnia o 8.00 
hod. a o 10.00 hod. slávnostná. Ranná a 

večerná sv. omša budúcu nedeľu nebude. 
 

6. Do pozornosti dávame, že náš 6. Farský 
deň sa uskutoční v nedeľu 19. augusta 
popoludní. Všetci ste srdečne pozvaní.  
 

--------------------------------- 

Svätý Štefan Uhorský, kráľ 
 

Pôvod mena z gréčtiny, veniec víťaza. 

Narodil sa okolo r.969. Ako syn kniežaťa 

Gejzu z Arpádovskeho rodu dostal 

primerané vzdelanie. Knieža Gejza naplno 

otvoril svoje kniežatstvo pre pôsobenie 

bavorských misionárov a jeden z nich 

pravdepodobne r. 973 pokrstil samotné 

knieža a jeho syna, ktorému zmenili meno 

z Vajk na Štefan.  

Jedni historici zastávajú názor, že ho 

pokrstil sv. Vojtech, iní tvrdia, že ho pravde-

podobnejšie birmoval. Ako 26 ročný sa oženil 

so sestrou cisára Henricha II. kňažnou 

Gizelou. Spolu s ňou bol horlivým evanjel-

izátorom Uhorska a zakladateľom mnohých 

biskupstiev a kláštorov.  

V roku 1000 na Vianoce bol korunovaný 

za uhorského kráľa na základe zvláštneho 

privilégia pápeža Silvestra II. Na základe 

tohto privilégia odvodzovali uhorskí králi svoj 

titul apoštolský kráľ a právo zriaďovať 

biskupstvá a menovať biskupov. Jeho život 

bol poznačený dvomi udalosťami, ktoré mali 

následky. Na poľovačke bol zranený jeho syn 

dedič trónu knieža Imrich a na následky 

zranení zomrel. Jediný žijúci potomok rodu 

Arpádovcov knieža Vazul viedol nie najlepší 

život. Štefan ho omilostil a prepustil z vä-

zenia a chcel ho počas svojho života korun-

ovať za kráľa. Vazul sa spojil s tými, ktorí 

chceli  Štefana zavraždiť a nanovo inštalovať 

pohanstvo.  

Zomrel 15. augusta 1038 v Stoličnom 

Belehrade. V bazilike, ktorú vybudoval je 

pochovaný vedľa svojho syna Imricha. Obaja 

boli neskôr vyhlásení za svätých. V ikon-

ografii je zobrazený s korunou a mečom, ako 

muž držiaci zemeguľu a kríž.  

                                         Lucia Horná 

--------------------------------- 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ján ROMAN   a  

        Bibiána ROMANOVÁ 

ohlasujú sa tretíkrát 

Slavomír IVANOV   a  

        Mária ZBOJANOVÁ 

ohlasujú sa tretíkrát 

Daniel GECI-BOROV   a  

  Michaela BUBNÁROVÁ     

ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 


