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Nepoškvrnené srdce Panny Márie

2019
Mesiac jún je bohatý na liturgické sviatky – je mesiacom Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tiež Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Sviatok Nepoškvrneného
srdca Panny Márie sa nás dotýka o to viac, že v našej farnosti je filiálny kostol vo Vranovskom Dlhom
zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Odpustová slávnosť sa tu tento rok slávi v nedeľu 30.
júna 2019 o 10.30 h.
Už sv. Ján Eudes dal do úzkeho súvisu úctu k Srdcu Panny Márie s úctou k Ježišovmu Srdcu. Z
podnetu fatimských zjavení pápež Pius XII. dňa 31. októbra 1942 zasvätil celý svet Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie a v roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na 22. august.
Po koncile obnovený kalendár dáva tento sviatok na sobotu po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Pápež Ján Pavol II. ho ustanovil ako povinnú spomienku.
Sv. biskup Vavrinec Justiniani takto uvažuje nad P. Máriou: Mária zachováva všetko vo svojom srdci.
Mária premýšľala o všetkom, čo čítala, počula a videla. A potom ako rástla vo viere, ako sa rozmnožovali
jej zásluhy, aká múdrosť ju zdobila, aký oheň lásky ju čoraz väčšmi spaľoval! A stále hlbšie prenikanie
do nebeských tajomstiev napĺňalo ju radosťou, obohacovalo darmi Ducha, upriamovalo na Boha a
chránilo pokoru jej srdca. Taký je postup Božej milosti, že z hlbín zdvíha na vrchol a premieňa na čoraz
väčšiu slávu. Naozaj blahoslavená duša Panny, ktorá pod vplyvom Ducha, čo v nej prebýval, a jeho
učenia vždy a vo všetkom poslúchala príkazy Božieho slova! Nenechala sa viesť svojím citom ani
vlastnou vôľou, ale čo jej vo vnútri odsúhlasila múdrosť v súlade s vierou, to pomocou tela robila navonok.
Preto bolo veľmi vhodné, keď si Božia múdrosť stavala dom Cirkvi ako svoj príbytok, že použila
najsvätejšiu Máriu za vzor zachovávania zákona, očisťovania duše, ideálu pokory a duchovnej obety.
Napodobňuj ju, verná duša. Vstupuj do chrámu svojho srdca, aby si sa duchovne očistila a obmyla od
nákazy hriechov. Tam Boh hľadí viac na lásku pri všetkom, čo konáme, ako na dielo. Preto či už v
rozjímaní otvárame myseľ a venujeme sa Bohu, alebo sa cvičíme v čnostiach a usilujeme sa pomáhať
svojim blížnym chvályhodnými skutkami, robme to tak, aby nás hnala iba Kristova láska. Lebo to je
príjemná duchovná obeta očisťovania, ktorá sa nekoná v chráme zhotovenom rukou, ale v chráme srdca,
do ktorého Kristus Pán rád vstupuje.
Sv. Vavrinec Justiniani hovorí, že hoci Panna Mária bola žena, nenechala sa viesť klamnými a
nestálymi citmi, ale čo jej vnútri odsúhlasila múdrosť v súlade s vierou, to pomocou tela robila navonok.
I v tomto nasledujme Pannu Máriu.
Mária nám ukazuje čisté srdce, ktoré miluje Boha nadovšetko – srdce, ktoré hodno napodobňovať.
Jej povaha nám ukazuje, akým spôsobom nachádzať Boha a jeho vôľu v každodenných situáciách. Jej
skutky nás pozývajú, aby sme si cenili Božiu prítomnosť v týchto situáciách. Mária nám ukázala božský
spôsob, ako reagovať na neočakávané situácie, ktoré prinášajú problémy a neistotu. Rozvinula v sebe
umenie vytvoriť si odstup od situácie, pozrieť sa na ňu s postojom modlitby a vnímať ju cez prizmu Božej
starostlivosti a milosrdenstva. Napokon, Mária nás vyzýva, aby sme sa zastavili a uvažovali nad Božím
konaním v každej situácii, aby sme tak objavovali všetky milosti, ktoré nám Boh túži darovať. Toto je
spôsob, akým Mária neustále nachádzala pokoj a je to tiež naša cesta, ako ho nájsť.
„Nepoškvrnené Srdce Márie, oroduj za nás, aby sme tak ako ty robili Bohu radosť v každej životnej
situácii.” NECH NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVÍŤAZÍ !
Zdroj: www.kapucini.sk
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Resp.: Za

tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Bratia a sestry. Fenoménom dnešnej
doby sú rôzne prieskumy. Týkajú sa politiky,
spoločenského života, ale aj ekonomiky,
zdravotníctva
a trhu.
Zrejme
najzaujímavejšie sú tie, ktoré skúmajú
obľúbenosť politikov. Ľudia odpovedajú na
otázky typu: „Ktorý politik, či strana sú pre
Vás najobľúbenejší? Koho by ste
preferovali pri voľbách?“ a pod. Obľúbenosť
verejných činiteľov sa stala akoby
najdôležitejším kritériom pre médiá, ale aj
pre bežných ľudí. Dokonca až tak, že často
sa nepozerá na to, ako ten ktorý známy
činiteľ žije, aké má názory na život, aké
hodnoty sú mu blízke atď. Skôr sa hodnotí,
aký má prejav, ako sa vie usmievať na ľudí,
či má sympatické vystupovanie, čo nosí
oblečené, koľko má priateľov na sociálnych
sieťach, ako aj iné veci zovňajška.

Kto je pre mňa Ježiš?
V Lukášovom evanjeliu dnešnej nedele
sa aj Ježiš pýta svojich učeníkov, aký majú
na neho ľudia názor. Nerobí to však preto,
žeby mu záležalo na popularite a na
pozitívnej verejnej mienke. Po troch rokoch
svojho verejného účinkovania chce Ježiš
vedieť, ako ľudia vnímajú Boží plán spásy
a či pochopili jeho poslanie. Z odpovede
učeníkov je zrejmé, že ľudia vnímali Ježiša
ako niekoho, kto patrí medzi veľkých
prorokov a dôležitých postáv Izraela. No
zároveň vidíme, že Kristus nechce od
Dvanástich len odpoveď, čo hovoria o ňom
ostatní, akú majú mienku zástupy. Ježiša
zaujíma aj osobný postoj jeho najbližších.

Akú mienku majú o ňom tí, ktorých si Kristus
vybral sám za svojich priateľov a ktorým tak
často vykladal dôležité pravdy. Za všetkých
odpovedá Peter: „Ty si Mesiáš.“
Je to dôležité vyznanie aj pre nás,
pretože aj nás Ježiš vyzýva, aby sme sa
prejavili vo vzťahu k nemu. Viera totiž
nespočíva len v účasti na obradoch a liturgii,
či v plnení cirkevnej disciplíny. Viera je
predovšetkým
otázka
nášho
vzťahu
k Ježišovi. Je pre mňa osobne Kristus živým
Bohom a Pánom, s ktorým prežívam svoj
život? Volám Ježiša do svojich rozhodnutí?
Ak áno, tak to znamená, že s ním počítam
a že chcem dorastať do svojho poslania
a čoraz viac sa otvárať Ježišovej moci
a láske, ktorú mi prejavuje. Modlime sa za to,
aby nám Boží Duch otváral srdce a stále viac
sme spoznávali, že Ježiš je Mesiáš a má
moc konať v našom živote.
Štefan Albičuk, dekan

Liturgický program na 12. týždeň v období cez rok
DEŇ

Po
24. 6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

ÚMYSEL

6.30

+ Ján, Eva

18.30

+ Ján, Mária

6.30

+ Mária

18.30

+ Anna

6.30

ZBP Mária

18.30

+ Mária

6.30

+ Mária a Michal

18.30

ZBP Ján, 70 rokov života

NAJSVÄTEJŠIEHO
SRDCA JEŽIŠOVHO

6.30

ZBP DDSv. Peter s rodinou

slávnosť
Ez 34,11-16; Ž 23; Rim 5,5b-11; Lk 15,3-7

18.30

ZBP a Poď. Zdenka a Pavol
s rodinami

8.00

Za farníkov

9.30

+ Pavol

slávnosť
Gn 14, 18-20; Ž110; 1Kor 11, 23-26; Lk
1, 57-66. 80

Ut
25. 6.

FÉRIA
Gn 13, 2. 5-18; Ž 15; Mt 7, 6. 12-14

St
26. 6.

FÉRIA
Gn 15, 1-12. 17-18; Ž 105; Mt 7, 15-20

Št
27. 6.
Pi
28. 6.

ČAS

LITURGICKÝ KALENDÁR

Oznamy

FÉRIA
Gn 16, 1-12. 15-16; Ž 106; Mt 7, 21-29

So
29. 6.

SVÄTÝCH PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
PRIKÁZANÝ SVIATOK – slávnosť

11.00

Sk 12, 1-11; Ž 34;
2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19

TRINÁSTA
NEDEĽA CEZ ROK

Ne
30. 6.

1 Kr 19, 16b. 19-21; Ž 16;
Gal 5, 1. 13-18; Lk 9, 51-62

18.30

ZBP Alžbeta

8.00

+ Pavol

9.30

+ Mária

11:00
18.30

Filiálky

Po

VT Dlhé

18.00

Ut

Št

St

SV. OMŠA NIE JE

SV. OMŠA NIE JE
ZBP Ema
Pi

So

Ne

18.00

9.30

10.30

11.00

8.00

Rod. oblasť

Lektori na budúcu nedeľu, 30. 6. 2019:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Novák,
Sabolová

Chytra,
Sabolová

Benčo,
Fecenková

Vaterka,
Vaterková

Sztraka,
Sinčáková

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli
prosíme
rodiny
Zajacovú,
Vaverčákovú,
Polaščíkovú.
Zároveň
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali
kostol k dnešnej nedeli.
2. Na kostolné potreby darovali z krstu Mie
50,-€ a z krstu Olívie 100,-€. Pán Boh zaplať
za milodary.
3. Blíži sa koniec školského roka.
Pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa
v tomto týždni pred sv. omšami vyspovedali.
V piatok pri večerných sv. omšiach vo
farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude
Te Deum – poďakovanie Pánu Bohu za všetky
dary, ktoré sme dostali v tomto školskom roku.
Pozývame na túto sv. omšu všetkých žiakov
a študentov.
4. Pripomíname, že v sobotu je prikázaný
sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú vo
farskom kostole o 8.00 a 9.30 hod. a večer
o 18.30 hod. O 11.00 hod. sv. omša
nebude!!! Na filiálkach ako v nedeľu.
5. Na budúcu nedeľu o 10.30 hod. bude na
filiálke Dlhé odpustová slávnosť k úcte
Nepoškvrneného srdca Panny Márie.
Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp.
Ľuboš
Lipka,
farár
v Ondavských
Matiašovciach. Pozývame vás na túto
slávnosť. Z tohto dôvodu nebude v nedeľu
o 11.00 hod. sv. omša vo farskom kostole.
6. V piatok od 17.00 hod. do 18.00 hod.
budeme
spovedať
pred
odpustovou
slávnosťou na Dlhom. Môžeme to využiť a tak
získať úplné odpustky, ktoré sú spojené
s touto slávnosťou.
7. Spoločenstvo Modlitby Matiek vás
srdečne pozýva na trojdnie, ktoré sa
uskutoční od 28.6-30.6. V piatok po omši
o 19.30, v sobotu po omši o 10.30 a v nedeľu
po sv. ruženci o 14.30.
8. Do vašej pozornosti dávame, že
dekrétom o. arcibiskupa Bernarda Bobera k 1.
júlu odchádza z našej farnosti p. kaplán
Mathias Gočik a prichádza p. kaplán Michal
Bodnár, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti
Košice – Krásna. Rozlúčka s p. kaplánom
Mathiasom bude na budúcu nedeľu – vo
farskom kostole pri sv. omši ráno o 8.00 hod.
a tiež na filiálke Dlhé pri odpustovej sv. omši.

V školskej kaplnke v sobotu pri sv. omši
o 11.00 hod. Ďakujeme p. kaplánovi za
trojročné pastoračné pôsobenie, ako aj
bratské kňazské spoločenstvo a vyprosujeme
mu potrebné milosti pre službu a ďalšie
pôsobenie
v Univerzitnom
pastoračnom
centre Košice.
________________

Svätý Ján Krstiteľ
Pôvod mena : z hebrejčiny Jochánan –
Boh je milostivý, Bohom daný. Narodil sa
v Judei ako syn starozákonného kňaza
Zachariáša a Alžbety. Jeho narodenie
sprevádzali zázračne udalosti. Bol príbuzným
Ježiša Krista. Žil na púšti asketickým životom.
Na prelome rokov 28/29 pri Jordáne
v blízkosti Jericha začal verejne učiť
o prichádzajúcom
Božom
kráľovstve
a udeľoval krst pokánia. Ukázal na Ježiša ako
očakávaného Božieho Baránka a nazval ho
Mesiášom. Nebojácne vystúpil proti kráľovi
Herodesovi Antipasovi, odsúdil jeho neplatný
zväzok s Herodiadou, bratovou ženou, čo ho
stálo život. Herodes ho dal chytiť a uväzniť
v pevnosti Macheront. Vtedy mal niečo cez
tridsať rokov. V Jánovi Krstiteľovi sa stretáva
úsilie o svätosť, život plný askézy a pokánia,
sila charakteru a nekompromisnosť.
Bol prvým svätým uctievaným v celej
Cirkvi. Jemu je zasvätená rímska Bazilika sv.
Jána v Lateráne. Je patrónom Rakúska,
Francúzska, Holandska, Malty, Nemecka,
Provensálska,
Maďarska,
Aragónska,
Varšavskej,
Vroclavskej,
Bratislavskotrnavskej arcidiecézy.
V ikonografii je zobrazený ako dieťa,
mladík alebo asketický muž, oblečený do
zvieracej kože alebo plášťa z ťavej srsti. Jeho
atribútmi sú : Baránok Boží, baránok na
ramenách, na knihe alebo pri nohách,
baránok s kalichom, hlava na mise, kríž.
Lucia Horná

