
    V mesiaci jún žijú  slovenské diecézy a farnosti diakonskými, kňazskými vysviackami a 
primíciami.   
 

      Ovocím  teologických  štúdií  a  formácie  kandidátov  posvätných  rádov  sú  kňazské  a 
diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti študovali a v kňazských seminároch sa 
formovali. Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú 
milosť  k  tomuto  úradu.  Ježiš  Kristus  je  pravý  a  večný  kňaz.  Vykonáva  kňazský  úrad  a 
poslanie. Je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Aby mohol nepretržite pokračovať v svojej 
kňazskej službe aj po odchode do neba, ustanovil sviatosť kňazstva. Ňou prepožičiava svoju 
kňazskú  moc  kňazom.  Pomocou  nich  ako  živých  nástrojov  je  prítomný  v  Cirkvi  a  stále 
pokračuje v kňazskom poslaní. 
      

      Kňazstvo je prostrednícka služba medzi Bohom a ľuďmi. Je to služba na poučovanie a 
posväcovanie ľudí v Cirkvi. 
      

      Príprava na kňazstvo sa uskutočňuje štúdiom posvätnej teológie a výchovou v kňazskom 
seminári. Je spoločnou starosťou celej Cirkvi. Za kňazské povolania sa pravidelne modlíme 
a napomáhame ich rozvoju. 
 

       Sviatosť  kňazstva  udeľuje  biskup  vkladaním  rúk  a  modlitbou  pri  kňazskej  vysviacke. 
Sviatosť kňazstva udeľuje kňazskú moc, Božiu milosť a nezmazateľný znak, ktorý spôsobuje, 
že kňaz je kňazom naveky. Z Kristovho ustanovenia sú tri stupne kňazstva: 

 Biskup má plnosť kňazskej moci. Je nástupcom apoštolov. 

 Kňaz je spolupracovník biskupa a jeho sprítomňovateľ medzi veriacimi. 

 Diakon je pomocníkom biskupa a kňazov. 
 

Poslaním  kňaza  je:  hlásať  evanjelium;  prinášať  obetu  svätej  omše;  vysluhovať  sviatosti; 
modliť sa za ľudí a požehnávať ich. Kňaz je sprítomňovateľom Krista a jeho zástupcom na 
zemi. Je všetkým pre všetkých. 

 
Pár myšlienok o tajomstve kňazstva od sv. Jána Zlatoústeho. 
 

„Spravovanie nebeských dobier je zverené ľuďom, ktorí žijú na tejto zemi. Majú moc, ktorú 
Boh nedal ani anjelom, ani archanjelom.“ 
 

„Kňazom  je  zverené  duchovné  zrodenie  duší:  oni  umožňujú  dušiam  sa  zrodiť  do  života. 
Prostredníctvom  kňazov  si  obliekame  Krista,  prostredníctvom  nich  sme  s  Božím  Synom 
pochovaní a stávame sa údmi onoho blaženého Kristovho tela. Preto si ich musíme uctiť viac 
ako našich rodičov. Tí nás zrodili z krvi a zo žiadosti tela (porov. Jn 1, 13), kňazi nám však 
umožnili znovu sa narodiť ako Božie deti, oni sú nástrojmi nášho blaženého znovuzrodenia, 
našej slobody a našej účasti na poriadku milosti.“ 
  

                                                                                          Spracovala:  B.Ocilková

Turíce,  tento  sviatok  slávime  na  50. 
deň po Veľkej noci. V túto nedeľu 
oslavujeme príchod tretej Božskej osoby – 
Ducha Svätého. 

Pentekostes (latinské Pentekostes – z 
gréckeho slova  znamená Päťdesiatnica, 50 
dní od Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Svoj 
pôvod má v knihe Levitikus, kde sa uvádza 
tento  deň  ako  slávnosť  žatvy. Žatva  sa 
začínala po Veľkej noci a končila sa 
Turícami. Až neskoršie sa snažili Židia dať 
tomuto sviatku duchovnú podstatu a začali 
ho  označovať  ako  „deň  vydania  Zákona“. 
Kresťanská cirkev však pretvorila tento deň 
na  slávnosť  „založenia  cirkvi“,  pretože  v 
tento deň, teda na prvé kresťanské Turíce, 
bol zoslaný Duch Svätý na apoštolov a dary 
Ducha Svätého všetci dobre poznáme.  

 

Pentekostes 
 
Žijeme však vo svete plnom  nepokojov 

a rôznych problémov, neraz si 
uvedomujeme a to zvlášť veriaci človek, že 
sú veci ktoré, ľudskými silami nedokážeme 
zmeniť.  Preto  je  Duch  Svätý nesmierne 
dôležitý v našich srdciach, životoch, 
vzťahoch v rozličných situáciách. Je našou 
tajomnou oživujúcou silou, ktorá pôsobí vo 
všetkých, ktorí ho prijali. Sám Ježiš po krste 
v Jordáne naplnení Duchom Svätým začína 
verejne účinkovať, ohlasuje evanjelium, 
Božie  kráľovstvo,...  láme  bariéry  a ľudské 
predsudky... skláňa sa k hriešnikom, ku 
všetkým,  ktorí  boli  v očiach  verejnosti  pre 
svoje hriechy odpísaní. Jeho prvou 

starosťou bolo poslať apoštolov lámať 
bariéry hriechu, pretože hriech ľudí 
rozdeľuje.    Apoštoli  však  boli  plní  strachu, 
neistoty,  obáv  a veľa  toho  nechápali  no 
urobili  dôležitú  vec.  Niekoľko  dní  sa  spolu 
s Pannou  Máriou  modlili  a  uvoľnili  v  sebe 
miesto pre Svätého Ducha,  Už v nich nebol 
duch sveta, strachu, neistoty a obáv. Bol v 
nich  Svätý  Duch.  A ak  je  v nás  Boží  Duch 
mnoho vecí pochopíme a problémy sa začnú 
akoby riešiť samé.  

Príkladom môžu byť  nafukovacie 
hračky  pre  deti....sú  rôzne,  ale  spľasnuté, 
nezaujímavé, bez tvaru a charakteru. No 
keď ich nafúkneme, vystúpia nádherné tvary, 
ktoré dostanú potrebnú krásu, zmysel 
a určitú hodnotu. 

Boh okrem svojej priazne dáva ľudskej 
duši akoby krásny tvar. Preto prosme v tento 
deň Ducha Svätého, aby  naplnil tvar našej 
duše do veľkosti Bázne pred Bohom. 

                   Mária Štefanková 

24 
2019 

XIII. ročník 

9. júna 2019 
 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

 
Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 

Jún je mesiac kňazov   
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Oznamy Liturgický program na 10. týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
10. 6. 

 PREBLAHOSLAVENEJ PANNY 
MÁRIE, MATKY CIRKVI 

spomienka 
Gn 3, 9-15. 20; Ž 87; Jn 19, 25-34 

6.30  ZBP Anton (50 r. života) 

18.30  + Štefan  

Ut 
11. 6. 

SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA  
spomienka 

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3; Ž 98; Mt 10, 7-13 

6.30  Za uzdravenie Heleny 

18.30  + Angela, Jozef    

St 
12. 6. 

FÉRIA  
2 Kor 3, 4-11; Ž 99; Mt 5, 17-19 

6.30  ZBP a Poď. rodiny  

18.30  + Mária 

Št 
13. 6. 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA  

sviatok 
Iz 6; Ž 23; Jn 17, 1-2. 9. 14-26 

6.30  + Anton (kňaz) 

18.30  + Michal  

Pi 
14. 6. 

FÉRIA  
2 Kor 4, 7-15; Ž 116; Mt 5, 27-32 

6.30  ZBP Alžbeta    

18.30  + Mária, Ján         / birmovanci 

So 
15. 6. 

FÉRIA  
2 Kor 5, 14-21; Ž 103; Mt 5, 33-37 

7.00  + Anna 

18.30  + Mária, Pavol, Anna, Michal 

Ne 

16. 6. 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
 

slávnosť 
 

Prís 8, 22-31; Ž 8;  
Rim 5, 1-5; Jn 16, 12-15 

8.00  + Mária, Ján   

9.30  ZBP Ladislav 

11:00  Za farníkov      

18.30  ZBP Anna (80. rokov života) 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00 (od 17.00 adorácia)   18.00   9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  16. 6. 2019:  
Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka,  
Novák 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Sztraka, 
Sztraková 

Novák, 
Antolíková 

Benčo, 
Sabolová 

 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Kačmárovú, Zámborskú, Dzurkovú. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovali rodičia 
birmovancov 350,- €. Pán Boh zaplať.  
3.  Duchovný  otec  a veriaci  z  farnosti 
Velkyj Bereznyj nám vyslovujú úprimnú 
vďaku  za  veľkú  štedrosť  pri  zbierke  na 
opravu  strechy  ich  kostola,  ktorá  bola 
minulú nedeľu. Vyzbieralo sa spolu 
3400,-€. Pán Boh zaplať.   
4. V utorok večer po sv. omši bude 
Biblické stretnutie – pozývame. 
5. Do pozornosti dávame, že v sobotu 
15.  júna  bude  vo  Vysokej  nad  Uhom 
Siedma pútnická sobota. Program tejto 
pútnickej  soboty  si  môžete  pozrieť  na 
plagáte na výveske.  
6.  Nasledujúci  piatok  a sobotu  budú 
v košickej katedrále o 10.00 hod. 
vysviacky. V piatok diakonská 
a v sobotu kňazská. Všetci sme 
pozvaní. Pamätajme na nových 
diakonov a kňazov vo svojich 
modlitbách.  
7. Nasledujúci piatok bude 
mládežnícka  sv.  omša,  ktorá  býva  vo 
farskom  kostole,  v prípade  priaznivého 
počasia tento krát vonku v priestore 
farského dvora (ako to býva zvykom 
každý rok v júni).   
8. Dnes je v našej farnosti Zbierka na 
katolícke masmédiá. Vyslovujeme 
vďaku za každý váš dar na tento cieľ. 

________________ 
 

Sviatok Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho a večného 

kňaza 
 

Tento  nový  sviatok  nie  je  prikázaným 
sviatkom. O zavedení sviatku rozhodla 

Konferencia biskupov Slovenska v roku 2012 
a toto  rozhodnutie  bolo  následne  potvrdené 
dekrétom Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí 11. októbra 2013. 
Zavedenie sviatku Krista Veľkňaza je 
potrebné vnímať v línii Svetového dňa 
modlitieb za posväcovanie kňazov, ktorý 
zaviedol  svätý  Ján  Pavol  II.  Ide  o dôležité 
iniciatívy podporujúce svätosť života 
duchovenstva a povolania na sviatostné 
kňazstvo.    

Sviatok  je  príležitosťou  pre  celú  Cirkev, 
aby rozjímala o svätosti a kráse Kristovho 
kňazstva, oduševňuje všetkých veriacich v ich 
úsilí o svätosť, podnecuje k intenzívnej 
modlitbe za posvätenie duchovenstva 
a pobáda tých, ktorí sú povolaní skrze sviatosť 
posvätného stavu k služobnému kňazstvu, 
aby sa neochvejne a verne usilovali o osobné 
posväcovanie,  v úplnom  odovzdaní  sa  Bohu 
a Cirkvi. Sviatok má biblický základ. 
O Ježišovi Kristovi ako o pravom, vznešenom 
a najvyššom kňazovi výrazne hovorí List 
Hebrejom. (Hebr 4, 14 – 16, 5, 1 – 10). 

Sviatok  je  príležitosťou  pre  celú  Cirkev, 
aby rozjímala o svätosti a kráse Kristovho 
kňazstva, oduševňuje všetkých veriacich v ich 
úsilí o svätosť, podnecuje k intenzívnej 
modlitbe za posvätenie duchovenstva 
a pobáda tých, ktorí sú povolaní skrze sviatosť 
posvätného stavu k služobnému kňazstvu, 
aby sa neochvejne a verne usilovali o osobné 
posväcovanie,  v úplnom  odovzdaní  sa  Bohu 
a Cirkvi. Sviatok má biblický základ. 
O Ježišovi Kristovi ako o pravom, vznešenom 
a najvyššom kňazovi výrazne hovorí List 
Hebrejom. (Hebr 4, 14 – 16, 5, 1 – 10). 

                                 Lucia Horná  
 

 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
Zdenko ZÁLEPA     a   

     Františka KOVAĽOVÁ     

         ohlasujú sa tretíkrát 
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