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Farnosť  Petrovice 

Povzbudenie vášho kňaza 

 Začíname mesiac máj. Je nádherný. Teplo 

slnečných lúčov, spev vtákov, kvitnúce stromy, 

ako nevesta vo svadobných šatách, pestrosť 

vône, ktorú nevie vytvoriť žiaden parfém, či 

líčidlo. Chce sa nám v duchu spievať a do očí 

sa nám tlačia slzy. O Bože, Otče náš, ako nám 

zviditeľňuješ a odhaľuješ krásu, ktorú si pre nás 

stvoril. A potom, aká musí byť tvoja vnútorná 

krása, keď táto vonkajšia je tak nádherná. Sv. 

Panna, Kráľovná pokoja, hovorí deťom: „Prečo 

som krásna? Lebo milujem a chcem, aby ste aj 

vy tak milovali, ako ja milujem vás. Potom vaša 

krása bude ešte väčšia ako všetka krása 

sveta.“ A máte ju na dosah. Rozkvitnuté stromy 

sú iba chvíľku, ale ak by nepriniesli ovocie 

nesplnili by svoje poslanie. Každý z nás má 

svoju úlohu a  tá  spočíva nie v krásne 

ozdobených šatách, v ozdobe šperkov a 

medailí, tučnom bankovou konte, pekných 

autách. Ale pokora srdca, uznanie Božej 

majestátnosti, slúžiť a nečakať odmeny, mať 

otvorené srdce pre toho, kto je pri tebe, to je 

krása pre ktorú sa oplatí žiť, trpieť, umierať 

a  tak prinášať to pravé ovocie, ktoré ani moľ 

neničí, zlodeji neukradnú, ale ostáva naveky a 

je ako oblačný stĺp, ktorý viedol boží ľud na 

ceste do zasľúbenej krajiny. 

Kalendár – máj 2020 

1.5.  Sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná spomienka), 
prvý piatok v mesiaci 

2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
(spomienka), prvá sobota v mesiaci 

3. 5. 4. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Dobrého 
pastiera (deň modlitieb za kňazské a rehoľné 
povolania) 

4. 5. Sv. Floriána, mučeníka (ľubovoľná spomienka) 

5. 5. Utorok po 4. veľkonočnej nedeli 

6. 5. Streda po 4. veľkonočnej nedeli 

7. 5. Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli 

8. 5. Piatok po 4. veľkonočnej nedeli 

9. 5. Sobota po 4. veľkonočnej nedeli 

10. 5. 5. veľkonočná nedeľa (Deň matiek) 

11. 5.Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice 
(ľubovoľná spomienka) 

12. 5. Sv. Nerea a Achila, mučeníkov alebo Sv. 
Pankráca, mučeníka (ľubovoľná spomienka) 

13. 5. Bl. Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná 
spomienka) 

14. 5. Sv. Mateja, apoštola (sviatok) 

15. 5. Piatok po 5. veľkonočnej nedeli 

16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 
(spomienka) 

17. 5. 6. veľkonočná nedeľa 

18. 5. Sv. Jána I., pápeža a mučeníka (ľubovoľná 
spomienka) - prosebný deň za úrodu 

19. 5. Utorok po 6. veľkonočnej nedeli - prosebný 
deň za úrodu 

20. 5.  Sv. Bernardína Sienského, kňaza (ľubovoľná 
spomienka)- prosebný deň za úrodu 

21. 5. Nanebovstúpenie Pána (slávnosť) 

22. 5.  Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná 
spomienka) – začiatok novény k Duchu Sv. 

23. 5. Sobota po 6. veľkonočnej nedeli 

24. 5. 7. veľkonočná nedeľa  -(54.svetový deň 
spoločenských komunikačných prostriedkov) – 
zbierka na katolícke masmédiá 

25. 5. Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi 
alebo Sv. Gregora VII., pápeža alebo Sv. Márie 
Magdalény de’ Pazzi, panny (ľubovoľná spomienka) 

26. 5. Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka) 

27. 5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa 
(ľubovoľná spomienka) 

28. 5. Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli 

29. 5. Sv. Pavla VI., pápeža (ľubovoľná spomienka) 

30. 5. Sobota po 7. veľkonočnej nedeli 

31. 5. Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť) 
končí sa Veľkonočné obdobie 

Usmernenie k plánovanému uvoľňovaniu 
opatrení od hovorcu KBS 

Bratislava 1. mája (TK KBS) Keďže viacerí sa na 
Konferenciu biskupov Slovenska obracajú s 
otázkami ohľadom návratu k verejnému sláveniu 
svätých omší, rád by som uviedol niekoľko vecí. 

Bohoslužieb sa uvoľňovanie opatrení má dotknúť v 
druhej fáze: jej začiatok je avizovaný na stredu 6. 
mája. O konkrétnej podobe uvoľňovania v tejto 
chvíli prebieha diskusia medzi odborníkmi. A tí sú v 
priamom kontakte s predstaviteľmi cirkví. Hoci 
médiá už vopred prinášajú rozličné vyjadrenia o 
počtoch, veku, atď, treba počkať na výsledok 
vedeckého konzília a následné rozhodnutie vlády. 
Sporiť sa a špekulovať o tom, aké bude mať 
uvoľňovanie podobu, je málo užitočné. 



Jedno však zrejmé je: ešte nepôjde o úplné zrušenie 
opatrení. Stále bude platiť viacero obmedzení. Preto 
zostane pre veriacich v platnosti aj dišpenz od 
povinnej účasti na bohoslužbách. Ten bude 
pokračovať až do chvíle, keď zákazy 
zhromažďovania definitívne pominú. To treba mať 
na pamäti, nech už sa predstavia akékoľvek 
pravidlá. 

Zároveň treba mať na pamäti aj potrebu veľkej 
trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je vopred jasné, že 
každé čiastočné uvoľnenie bude mať aj svoje 
nedostatky. Bude však na nás ako sa k dočasným 
pravidlám postavíme a ako ich dokážeme využiť na 
dobré. 

V kontexte niektorých komentárov treba zopakovať, 
že KBS zostáva v rozhovoroch s odborníkmi a vládou 
aktívna: môžeme potvrdiť korektný vzájomný 
dialóg. Mediálne šíriť jeho obsah by však za týchto 
okolností osoh neprinieslo. Rozumný pochopí… 

Takisto pochopiteľné a zrejmé je aj to, že biskupom 
veľmi záleží na tom, aby sa verejné slávenie mohlo 
obnoviť. Berú ale ohľad na to, že posúdenie 
epidemiologickej situácie je v rukách vedcov, z 
ktorých mnohí sú napokon členmi kresťanských 
spoločenstiev, a na situácii cirkví im úprimne záleží. 

Hlasy, ktoré volajú po tvrdom cirkevnom „lobbingu“ 
za zrušenie obmedzení, sú mediálne zaujímavé, 
ignorujú však varovania vedcov, že oslavovať koniec 
pandémie je priskoro. Samozrejme, že na 
odborníkov pravidelne apelujeme kvôli primeranosti 
a znesiteľnosti opatrení pre ľudí, lebo situácia sa 
neustále vyvíja. Zároveň však platí, že do rozhodnutí 
odborníkov vkladáme dôveru. 

Je prirodzené, že naši biskupi spoločne uvažujú ako 
očakávané uvoľňovanie uskutočniť v praxi. Keďže 
vedci a politici ešte rokujú, boli zo strany KBS 

podané podnety, ako by návrat k verejnému 
sláveniu mohol vyzerať. Áno, existuje komunikácia s 
konzíliom vlády aj s krízovými štábmi. Konečné 
rozhodnutie však ešte nie je k dispozícii. 

Musíme nateraz akceptovať to, že publikovanie 
konkrétnych detailov nových opatrení sa očakáva 
na začiatku budúceho týždňa, a ich uvedenie do 
praxe v stredu 6. mája. Že sa ešte nebude naplno 
využívať kapacita chrámov alebo že sa odporučí aj 
slávenie v exteriéri, že budú povinné rúška, odstupy, 
dezinfekcia, atď... to sa dá povedať už teraz. 
Ostatné: prosím, počkajme. 

Možno na záver pripomenúť, že v tak (relatívne) 
dobrej situácii, v akej sa nachádzame, sme aj vďaka 
včasnému prijatiu a dodržiavaniu opatrení, k čomu 
svojou zodpovednosťou prispela Cirkev. Snaha 
chrániť ľudské životy a zároveň vytrvalosť v 
modlitbách sa ukázala ako najrozumnejšia a 
najlepšia cesta. Túto rozumnosť a vytrvalosť bude 
treba zachovať aj na ceste k normálnemu stavu. Aj 
na nej môžu práve veriaci zohrať kľúčovú úlohu. 

Martin Kramara 

Povzbudenie pápeža Františka 

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný 
list na mesiac máj: Drahí bratia a sestry, už je 
blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s 
osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a 
úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je 
tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. 
Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ 
obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z 
duchovného hľadiska. Preto by som chcel 
všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj 
znovuobjavili krásu modlitby ruženca v 
domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo 

osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením 
si oboch možností. V každom prípade je tu však 
jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A 
ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy 
ako sa modliť. Okrem toho vám ponúkam texty 
dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete 
prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám 
budem modliť v mesiaci máj, duchovne 
zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, 
aby tak boli k dispozícii všetkým. Drahí bratia a 
sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so 
srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac 
zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám 
prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za 
vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa 
prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo 
srdca vám žehnám.         (modlitby sú v prílohe) 

 

Sv.omše: Tv LUX alebo Radio LUMEN 

Spoločná modlitba vo farnosti  

o 15,00 Korunka BM 

o 20,00 modlitba slávnostného ruženca  

Ďalšie info o mimoriadnej situácii: 

www.tkkbs.sk 

 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  

Petrovice 78, 013 53                                                          
Tel.čís: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk               
Aktuálne farské oznamy aj všetky ďalšie dôležité 
usmernenia sú na nástenke v kostole alebo na 
linku: 
www.obecpetrovice.info/section/default/1794  

http://www.tkkbs.sk/
mailto:petrovice@fara.sk
http://www.obecpetrovice.info/section/default/1794


Príloha modlitieb od pápeža Františka: 

Prvá modlitba pápeža Františka 
 
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie 
spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, 
ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, 
pevne si uchovávajúc svoju vieru. 
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, 
a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne 
Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať 
radosť a oslava. 
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne 
Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý 
vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi 
bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti 
vzkriesenia. Amen.   
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, 
neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi 
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna 
slávna a požehnaná. Amen. 
 
Druhá modlitba pápeža Františka 
 
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“ 
V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, 
ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia 
Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou. 
Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali 
múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, 
ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby 
prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne 
a ekonomické opatrenia. 
Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby 
obrovské sumy používané na zvyšovanie a 
zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené 
na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti 
ochranou. 
Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto 
pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení 
a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často 

pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni 
tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu 
byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni 
dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na 
ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej 
budúcnosti. 
Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, 
Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a 
aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v 
Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, 
aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby 
otvoril ich srdcia dôvere. 
Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a 
dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v 
prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných 
životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, 
dobrotu a zdravie. 
Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a 
tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou 
a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť 
všetkých. 
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli 
správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom  
predišlo podobným katastrofám. 
Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie 
povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej 
veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás 
všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom 
duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám 
chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v 
službe, stálosť v modlitbe. 
Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje 
trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol 
svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto 
hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu 
rozbehnúť svojím bežným tempom. 
Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy 
a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó 
sladká Panna Mária. Amen. 

 


