
    „Cirkev a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. 

Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery a buďme 

ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestáva.“  

Sv. Ján Pavol II. 
 

      Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením 

úcty k Spasiteľovi, prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. 

Eucharistia je podľa II. vatikánskeho koncilu „prameňom a vrcholom celého kresťanského 

života“. Ján Pavol II. napísal o Eucharistii encykliku Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije z 

Eucharistie), v ktorej hovorí: „Farnosť je spoločenstvom pokrstených, ktorí vyjadrujú a 

potvrdzujú svoju identitu predovšetkým slávením eucharistickej obety.“ Práve sviatok 

Kristovho Tela a Krvi je jednou z mála príležitostí, kedy sa naša farnosť celá schádza na 

slávení Eucharistickej obety. Sviatok pripadá vždy na štvrtok po Najsvätejšej Trojici, čo je 

tento rok 20. júna. Sviatok Božieho tela už oddávna sprevádzajú  procesie. Veriaci na čele s 

kňazom kráčajú ulicami miest a dedín s monštranciou a kúskom premeneného chleba a 

symbolicky oznamujú svetu tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši 

premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavuje pri štyroch oltároch, symbolizujúcich 

štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov.  Keď 

na sviatok Božieho Tela je nesená Eucharistia ulicami miest slávnostným spôsobom, 

kresťania verejne prejavujú úctu tejto sviatosti. Úcta k Eucharistii je aj dnes veľmi potrebná. 
      

      Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa začal sláviť v roku 1246 v diecéze Liége. 

Neskôr, v roku 1264, pápež Urban IV. rozšíril slávenie sviatku na celú cirkev. Po ustanovení 

sviatku sa prvá procesia konala v roku 1274 v Kolíne (Nemecko). V našich krajoch sa objavil 

tento zvyk už v roku 1290. Pápež Ján XXII. (r. 1316 - 1334) zaviedol úpravu, aby sa slávnosť 

Božieho tela konala so sprievodom, pri ktorom sa má ulicami niesť Sviatosť oltárna. 

K histórii sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi treba ešte dodať, že pôvodne od roku 

1264 to bol sviatok Božieho tela. V roku 1849 pápež Pius IX. po šťastnom návrate do Ríma 

ustanovil aj sviatok Predrahej krvi, ktorý sa slávil 1. júla až do reformy rímskeho kalendára 

Druhým vatikánskym koncilom, ktorý spojil sviatok Božieho tela so sviatkom Predrahej krvi 

do jedného sviatku, lebo ide o tú istú Eucharistiu a to isté Kristovo telo, aj keď prítomné pod 

dvoma spôsobmi. 
 

Nech je slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo 

Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je 

dnešná slávnosť prejavom našej hlbokej viery. 
  

                                                                                              Zdroj:  internet 

  

Turíce, Zoslanie Ducha Svätého, 
zavŕšenie veľkonočného obdobia. Toto 
zavŕšenie minulej nedele bolo však pred 
dvoma tisícročiami začiatkom Cirkvi, ktorej 
súčasťou sme dnes my. Duchom Svätým 
teda nenastal koniec, ale pre nás sa začalo 
niečo veľké... V dnešnom evanjeliu Pán 
Ježiš opäť spomína Ducha Svätého. 
Spomína ho ako Ducha pravdy, ktorý nás 
uvádza do plnej pravdy. Krátko pred týmito 
slovami dokonca Kristus hovorí, že je pre 
apoštolov lepšie, ak od nich odíde. Lebo 
keby neodišiel, Tešiteľ by neprišiel. Kristus 
vyzdvihuje Ducha Svätého v úžasnej 
jednote s Otcom, v ktorej je On. Duch Svätý 
je kostrou dnešných trojičných liturgických 
čítaní.  

 

Sláva Otcu i Synu 
i Duchu Svätému 

 

Lenže žalmista akoby vybočoval z tejto 
témy Ducha Svätého a tajomstva 
Najsvätejšej Trojice. Uvedomuje si biednosť 
človeka a jeho nezaslúžené milosti, ktorých 
sa mu od Boha dostalo. Človek je priam 
výnimočnou bytosťou medzi Božími 
dielami. Je stvorený len o niečo menší od 
anjelov. Avšak nie sú to anjeli, na ktorých 
zostupuje Boh - Duch Svätý. Tento štvrtok 
je prikázaný sviatok Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi, najväčší poklad 
Cirkvi. Boh - Syn, sám sa dáva človekovi 
pod spôsobom chleba a vína. Stáva sa 
našou súčasťou. Nie sú to však anjeli, ktorí 

ho môžu prijímať. Tak teda človek 
a Najsvätejšia Trojica môžu byť úzko 
prepojení. To sú tie veľké veci, ktoré sa 
začali diať Kristovým odchodom. Máme 
Ducha Svätého a Ježiša Krista pod 
spôsobom chleba a vína. Nepochopiteľné 
spojenie Boha a človeka, ktoré nemá 
v dejinách spásy obdoby. Tak ako je 
nepochopiteľná Najsvätejšia Trojica. Jeden 
Boh v troch osobách. A nakoniec, v tieto dni 
svätá Cirkev na Slovensku prijala nových 
diakonov a kňazov. Kristus neudelil svoju 
kňazskú moc anjelom, ale človekovi. 
Myslime preto na nových Božích 
služobníkov v modlitbách a vyprosujme im 
pôsobenie Ducha Svätého. 

                         Ján Štefanko  

25 
2019 

XIII. ročník 

16. júna 2019 
 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

 
Resp.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela 

a Krvi je oslavou daru Eucharistie  
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Oznamy Liturgický program na 11. týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

17. 6. 

FÉRIA  

2 Kor 6, 1-10; Ž 98; Mt 5, 38-42 

6.30  Za živých členov BSR 

18.30  + Štefan, Anna  

Ut 

18. 6. 

FÉRIA  

2 Kor 8, 1-9; Ž 146; Mt 5, 43-48 

6.30  ZBP DDSv. Juraj s rodinou 

18.30  + Jaroslav     

St 

19. 6. 

FÉRIA  

2 Kor 9, 6-11; Ž 112; Mt 6, 1-6. 16-18 

6.30  + Denisa, Jozef 

18.30  + Jozef, Paulína, Andrej, Helena 

Št 

20. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO  

KRISTOVHO TELA A KRVI  

Slávnosť – Prikázaný sviatok 

Gn 14, 18-20; Ž110; 1Kor 11, 23-26; Lk 

9, 11-17 

6.30  ZBP Adelína (99. rokov života) 

8.30  Na úmysel celebranta  /  CSŠ 

15.15 
Za farníkov  (po sv. omši 
eucharistický sprievod) 

18.30  ZBP DDSv. Anna 

Pi 

21. 6. 

SV. ALOJZA GONZÁGU, 

REHOĽNÍKA 

spomienka   

2 Kor 11, 18. 21b-30; Ž 34; Mt 6, 19-23 

6.30  + Karolína, Ján 

18.30  + Michal              / birmovanci 

So 

22. 6. 

FÉRIA  

2 Kor 12, 1-10; Ž 34; Mt 6, 24-34 

7.00  Na úmysel celebranta 

18.30  + Mária, Michal 

Ne 

23. 6. 

DVANÁSTA  
NEDEĽA CEZ ROK 

 

Zach 12, 10-11; 13, 1; Ž 63;  
Gal 3, 26-29; Lk 9, 18-24 

8.00  + Mária Gajdziková 

9.30  + Ján, Miroslav 

11:00  Za farníkov      

18.30  ZBP Svätoslav 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. oblasť    16.30   11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  23. 6. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 
Sinčáková 

Ivanko, 
Ivanková 

Jenčo, 
Jenčová 

Kočiš, 
Štefanková 

Klapák, 
Klapáková 

 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Nálešníkovú, Oravcovú, Kislíkovú. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
 
2. Na kostolné potreby daroval 
bohuznámy 50,-€. Pán Boh zaplať 
 
3. Na budúcu nedeľu bude v našich 
kostoloch Zbierka na Dobročinné diela 
Svätého Otca. 
 
4. Zbierka na masmédiá z minulej 
nedele činila spolu 612,72 € (farský kostol 
– 496,55 €, filiálka Dlhé 68,70 €, filiálka 
Rodinná Oblasť 47,51 €). Vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať za finančnú 
pomoc na tento cieľ.  
 
5. Z prvého sv. prijímania ostali 
v sakristii ešte sviečky a košieľky na 
vyzdvihnutie – poprosíme rodiny 
Čonkovú, Balintovú, Puškárovú, 
Malikovú, Panákovú, Zachárovú a 
Babinčákovú aby si ich prišli prevziať. 
Taktiež ostala jedná kronika bez mena, 
je fialová s výkresmi – prosíme rovnako si 
ju prevziať. Tiež prosíme rodiny 
prvoprijímajúcich, ktorí ešte nevrátili alby 
z prvého sv. prijímania, aby ich priniesli 
do sakristie a odovzdali osobne pani 
kostolníčke. Ďakujeme.  
 
6. Prosíme všetkých záujemcov o náš 
letný detský tábor, ktorí zatiaľ zaplatili 
len zálohu, aby čo najskôr doplatili celú 
sumu a tých, ktorí ešte neodovzdali 
prihlášku, aby ju urýchlene odovzdali aj s 
poplatkom, keďže už je po termíne 
určenom na príjem prihlášok.  
 
 

7. Pozývame vás, bratia a sestry, vo 
štvrtok na eucharistickú procesiu 
našim mestom, ktorá sa koná každý rok 
na sviatok Božieho Tela a Krvi. Začneme 
sv. omšou o 15.15 hod. a o 16.15 hod. 
začne procesia prvým oltárikom v našom 
farskom kostole. Pripoja sa k nám kňazi 
a veriaci rímsko a gréckokatolíckych 
farností z mesta. Prosíme, aby na 
procesiu prišli aj prvoprijímajúce deti 
s lupienkami kvetov, ako je zvykom.   
 
8. Od nasledujúceho piatku začneme 
na našej filiálke na Dlhom modlitbu 
Deviatnika pred odpustovou 
slávnosťou Nepoškvrneného srdca 
Panny Márie, ktorá bude 30. júna. 
Modliť sa budeme každý deň o 18.00 
hod. (okrem nedele, keď bude Deviatnik 
po popoludňajšej pobožnosti). Nájdime si 
čas na túto duchovnú prípravu. 

________________ 
 

Svätý Alojz Gonzága, rehoľník 
 

Pôvod mena z francúzskeho mena Louis 

– slávny bojovník. Alojz Gonzága sa narodil 

v roku 1568 pri Mantove ako najstarší syn 

kniežaťa Ferdinanda di Castilione. Keď bol 

pážaťom na dvoroch v Mantove, Florencii 

i Madride, vyznačoval sa láskou k modlitbe, 

čistotou a miernosťou. 

Ako sedemnásťročný mladík vstúpil do 

rehole jezuitov v Ríme, kde si prehĺbil ducha 

pokánia, pokory a poslušnosti. V roku 1590 

skončil teologické štúdiá. Zomrel ako klerik 21. 

Júna 1591, keď sa nakazil morom pri 

opatrovaní chorých. Beatifikovaný bol v roku 

1605, kanonizovaný v roku 1726. Je patrónom 

študujúcej mládeže. 

V ikonografii je zobrazený v jezuitskom 

oblečení, v bielej superpelícii. Jeho atribútmi 

sú lebka, dieťa Ježiš na ramenách, mytra 

kniežaťa pri nohách, kríž, ľalia. 

                                 Lucia Horná  
 

 

 


