
            V týchto dňoch prežíva celá cirkev, vrátane našej farnosti, udeľovanie Sviatosti 

eucharistie a Sviatosti birmovania. Je dobré pripomenúť si, čo v sebe tieto sviatosti obsahujú 

a aký význam majú pre život nás kresťanov – katolíkov.   
 

Človek sa nezaobíde bez jedla a pitia 

Boh stvoril človeka tak, že musí jesť a piť, bez pokrmu sa nezaobíde. Ale aby ľuďom došlo, 

že v skutočnosti sa - viac než bez jedla a pitia - nezaobídu bez Boha, stáva sa sám Boží Syn 

pokrmom a nápojom. A to, čo v našom živote pôsobí normálne strava: totiž že udržuje život, 

dáva silu, tiež radosť a iskru, to nám nadprirodzeným spôsobom dáva prijímanie eucharistie: 

udržiava náš život až tak, že bude trvať večne, dáva nám silu mať radi druhé, dáva nášmu 

vnútornému životu radosť a iskru Ducha Svätého. 
 

Svätým prijímaním sa stávame Ježišovi podobnými 

Kedykoľvek jeme pokrm, ten sa v nás mení v naše telo. Naše telo si prispôsobí jedlo. Ale 

kedykoľvek prijímame eucharistický pokrm, deje sa niečo opačné. Ježiš v Eucharistii je živý, 

on je silnejší - a on si prispôsobí nás. Svätým prijímaním sa stávame Ježišovi podobnými: Už 

nežijeme my, ale žije v nás on. Môžeme mať radi, ako mal on. Môžeme lámať a dávať svoj 

život pre druhých ako on. Môžeme žiť večne ako on. Ako bol on bez hriechu, tak aj my 

dostávame silu hriechu odolať. Ako bolo jeho telo vzkriesené, tak bude aj naše. Vďaka za 

Eucharistiu. Pri omši nasledujeme Krista, ktorý "chlieb lámal" a spolu s vínom ho dával svojim 

učeníkom. 
 

Sviatosť birmovania 

Sviatosť birmovania zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, 

aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše 

spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o 

kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.  

Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila, v ktorej sa 

birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie krizmou a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k 

vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery. 

Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Na desiaty deň po Nanebovstúpení sa tento prísľub 

vyplnil. Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo 

pomazanie vonným olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, to 

znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos – Pomazaný), 

ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10, 38). Obrad pomazania jestvuje až podnes 

na Východe aj na Západe. Preto sa táto sviatosť na Východe volá krizmácia, t.j. pomazanie 

krizmou a na Západe názov confirmatio (lat. slovo) čo znamená posilnenie a táto sviatosť 

potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť. 
  

Zdroj: pastorace.cz, internet  
 

 

Dnes sa všeobecne hovorí, že 
dochádza k devalvácii ľudského slova. 
Nikdy sa toľko nehovorilo ako dnes. 
Desiatky rozhlasových a televíznych staníc, 
desiatky titulov časopisov a novín, internet, 
mnohé knižné nakladateľstvá. Všetci sa 
snažia, aby sme im venovali svoju 
pozornosť, čas, vypočuli si ich slová. Čoho 
sme svedkami? Čím je človek starší, 
spoločensky rozhľadený, viac a viac 
vyhľadáva ticho, vyberá si, čo chce počuť, 
vidieť, poznať. A čo Božie slová, hlas Boha 
v našom svedomí a čo Kniha kníh – Sväté 
písmo?  Ján evanjelista pripomína slová 
Pána Ježiša: „Kto ma miluje, bude 
zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude 
milovať... Kto ma nemiluje, nezachováva 
moje slová“ (Jn 14,23.24). 

 

Zachovávať Božie Slovo 
 

Svätý otec Ján Pavol II. kladie do 
pozornosti Sväté písmo. „Zvlášť je 
potrebné, aby sa počúvanie Božieho slova 
stalo živým, usmerňovalo a stvárňovalo náš 
život“ . Písmo je ako banka: najviac 

pomáha, keď je otvorené. 
 Pravá láska nespočíva v prázdnych 

slovách, ani v nestálom cite, ale v 
poslušnosti, v zachovávaní jeho slov, 
prikázaní a jeho ducha. Láska k Bohu 
začína počúvaním Božieho slova. Kto číta 
Božie slovo, hovorí o svojej láske k Bohu. 
Ježiš si praje, aby sme v každom verši 
Písma objavili studničku, ktorá svojou živou 
vodou môže uhasiť náš smäd po Kristovi. 
Sväté písmo je ako bohatá baňa. Ale žiadna 

baňa nedá svoje bohatstvo bez práce. 
Okrem Svätého písma Cirkev má prameň 
zjavenia – tradíciu Cirkvi. Už vo večeradle 
Ježiš vie, že Cirkev bude musieť odolávať 
útokom proti jeho učeniu, sľubuje učeníkom 
Ducha Svätého ako utešiteľa, pomocníka, 
obhajcu a zástancu. Ježiš sľúbi a pošle 
Cirkvi pomoc, Ducha Svätého, ktorý učí a 
pripomína všetko, čo Ježiš učil a prikázal 
plniť. Duch Svätý nielen v prvých storočiach 
viedol svoju Cirkev, ale i dnes ju vedie. Plní 
sa predpoveď: „Duch Svätý, ktorého pošle 
Otec v mojom mene, naučí vás všetko a 
pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal“ (Jn 14,26).  Duch Svätý nám otvára 
Písma a skrze Neho dokážeme lepšie 
porozumieť odkazu textov Biblie. Vytvára sa 
v nás živná pôda pre prijatie Božieho slova, 
ktoré formuje náš život. 

Ani jedna kniha nie je vydávaná v 
toľkom náklade a jazykoch ako Písmo. Sväté 
písmo už tisícročia ovplyvňuje myslenie a 
konanie ľudí. Pre veriaceho je Sväté písmo 
najmä knihou viery a mravov. Preto ho 
berieme do rúk s úctou a láskou. Boh nám 
dáva spoznať skrze Písmo svoje božské 
čnosti a vlastnosti. Boh hovorí vo Svätom 
písme aj dnes a každý ho môže 
zaregistrovať. Dnes, v časoch devalvácie 
ľudského slova nám veriacim musí záležať, 
aby nedošlo k devalvácii Božieho slova. Skôr 
ako si v cirkevnom období pripomenieme 
nanebovstúpenie Pána Ježiša, ktorý nám 
prisľúbil, že nám od Otca pošle Ducha 
Svätého, urobme svoj pozitívny krok vo 
vzťahu ku Svätému písmu. 

                         Matúš Haňov 
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2019 
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ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
Resp.: Velebte Pána, všetky národy. 

Eucharistia nám dáva silu, radosť a iskru  
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Oznamy Liturgický program na 6. veľkonočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

27. 5. 

 PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ  

Sk 16, 11-15; Ž 149; Jn 15, 26 – 16, 4a 

6.30  Za živých členov BSR  

18.30  + Miroslav   

Ut 

28. 5. 

UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ  

Sk 16, 22-34; Ž 138; Jn 16, 5-11 

6.30  Za + členov BSR    

18.30  + Michal, Mária   

St 

29. 5. 

SV. PAVLA VI., PÁPEŽA 

ľubovoľná spomienka  

Sk 17, 15. 22 – 18, 1; Ž 148; Jn 16, 12-15 

6.30  + Andrej  

18.30  + Mária  

Št 

30. 5. 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,  

PRIKÁZANÝ SVIATOK 

slávnosť 

Sk 1, 1-11; Ž 47; Ef 1, 17-23; Lk 24, 46-53 

6.30  Za farníkov 

16.30  + Helena  

18.30 
 Božia pomoc pri skúškach 
Jana, Barbora, Kristína  

Pi 

31. 5. 

PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ  

Sk 18, 9-18; Ž 47; Jn 16, 20-23a 

6.30  + Libuša, Drahotína  

18.30 
 ZBP DDSv. Marek, Dita, Jonáš, 
Anežka           / birmovanci 

So 

1. 6. 

SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA 

spomienka 

Sk 18, 23-28; Ž 47; Jn 16, 23b-28 

9.00  ZBP Stanislav  --- BIRMOVKA 

18.30  Na úmysel celebranta 

Ne 

2. 6. 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 
 

Sk 7, 55-60; Ž 97;  
Zjv 22, 12-14. 16-17. 20; Jn 17, 20-26 

8.00  ZBP Mária, 60 r. života   

9.30  ZBP rodina Ľubomír a Anna       

11.00  Za farníkov   

18.30  + Demeter, Helena, Jozef    

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. oblasť    17.00   11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  2. 6. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Fecenková 

Ivanko, 
Ivanková 

Demčák, 
Plančárová 

Vaterka, 
Vaterková 

Klapák, 
Klapáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodičov našich 
birmovancov. Upratovanie bude v piatok po 

večernej sv. omši pred sobotnou birmovkou. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodičom 
prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol 
k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy 
100 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.  
3. Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach 
zo 4. Veľkonočnej nedele činila spolu 
697,04 € (Farský kostol 567,41 €, Filiálka Dlhé 

92 €, Školská kaplnka 37,63 €). Pán Boh 
zaplať za všetky milodary.  
4. Od piatku nasledujúceho týždňa sa 

budeme modliť Deviatnik pred sviatkom 
Zoslania Ducha Svätého.  
5. V sobotu o 9.00 hod. bude v našom 
farskom kostole slávnosť udeľovania 
sviatosti birmovania. Predsedať tejto 

slávnosti bude o. arcibiskup Bernard Bober. 
Birmovancov budeme spovedať v piatok 
podvečer od 17.00 do 18.00 hod. Rodičov, 
príbuzných a birmovných rodičov budeme 
spovedať v pondelok, utorok a stredu od 
18.00 do 18.30 hod. Posledný nácvik 

birmovancov bude v piatok po večernej 
mládežníckej sv. omši.  
6. Fatimská sobota (ruženec na 1. sobotu) 
bude z dôvodu birmovky len vo farskom 
kostole v sobotu večer o 18.00 hod. Po jej 

skončení o 18.30 hod. bude sv. omša. 
7. V sobotu popoludní o 14.30 hod. pôjde 

autobus s pútnikmi od nášho farského kostola 
do Gaboltova na diecéznu duchovnú obnovu 
pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. 
8. Na budúcu nedeľu bude v kostoloch 
našej farnosti zbierka na pomoc opravy 
strechy kostola vo Veľkom Bereznom na 
Ukrajine. Veriacim z tejto farnosti budeme 

môcť prispieť po sv. omšiach, keď budeme 
vychádzať z kostola. Vopred Pán Boh zaplať 
za vašu štedrosť na tento cieľ.  

 

Svätý Augustín z Canterbury, 
biskup 

 

Pôvod mena z latinčiny Augustus – 

vznešený, majestátny. Narodil sa v 6. storočí 

a zomrel 26. mája 604. Prvé správy máme až 

v r. 596, keď bol priorom kláštora sv. Ondreja 

v Ríme.    

Vtedajší pápež sv. Gregor Veľký ho 

požiadal, aby viedol misiu na obrátenie 

Anglosasov v južnom Anglicku. Keď Augustín 

a jeho skupina došli do Galie, mnohí mnísi sa 

zdráhali pokračovať v obave pred 

nebezpečenstvami, ktoré ich čakali. Tam bol 

v r. 596 vysvätený za biskupa. Napriek 

mnohým problémom sa Augustín spolu 

s viacerými spolubratmi dostal do Anglie. 

Anglosaský kráľ Ethelbert bol v tom čase 

ešte pohan, ale keďže bol ženatý 

s kresťankou – franskou princeznou Bertou, 

veľmi srdečne prijal rímsku misiu. Augustín 

mal veľké misijné úspechy. Vrcholom jeho 

misijného diela bolo pokrstenie kráľa 

Ethelberta. V r. 601bol Augustín zvolený za 

canterburského arcibiskupa a dal tam 

vybudovať slávny chrám Krista Kráľa. Ako 

arcibiskup a primas anglickej cirkvi založil 

diecézy v Londýne a Rochesteri a zriadil aj 

druhé arcibiskupské sídlo v Yorku. Pochovaný 

bol v kostole sv. Petra a Pavla, ktorý neskôr 

bol premenovaný na kostol svätého 

Augustína. 

V ikonografii je zobrazený 

v biskupskom rúchu s biskupskými insígniami. 

                           Lucia Horná  

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
 

Lukáš NUS  a  

   Mariana URBANOVÁ     

  ohlasujú sa tretíkrát 

Zdenko ZÁLEPA  a  

   Františka KOVAĽOVÁ     

  ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


