
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ježiš chodil po mestách a dedinách 

a tak dobre poznal skutočný stav Božieho 

ľudu. Poznal jeho dejiny a vedel, že v takej 

duchovnej biede, v akej sa nachádza, ešte 

nežil. Preto si vzdychol a túžobne si želal 

nových pomocníkov. Povedal: Žatva je veľká, 

ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, 

aby poslal robotníkov na svoju žatvu.  

Preto si Ježiš vyberá dvanástich 

apoštolov a po krátkej, ale dokonalej príprave, 

ich posiela do okolitých miest a dedín. Posiela 

ich tak, ako jeho poslal Otec, s tou istou 

zvesťou a výbavou, k tým istým ľuďom, 

ktorým mali ohlasovať Božie kráľovstvo. Aby 

boli vierohodní dostali tú istú moc, ako ich 

Majster.  

 

…proste Pána žatvy… 
 

Aj dnes potrebujeme na ceste k 

spáse kvalitných pastierov. V dostatočnom 

počte nám ich však dáva až vtedy, keď ho 

budeme o to prosiť. Potrebujeme duchovných 

vodcov s povahou robotníkov. To je vlastne 

prvá dôležitá myšlienka plynúca z dnešného 

evanjelia: modlitba za nových a dobrých 

kňazov.  

Nesmieme však všetku 

zodpovednosť dať iba na plecia kňazov. Je 

nevyhnutné si uvedomiť, že kňazom – 

apoštolom je každý z nás. Ježiš nehľadí na 

vek, osobu alebo pohlavie, ale všetkých 

svojich verných posiela, aby išli a hlásali jeho 

blahozvesť. Najskôr k tým, ktorí opustili 

Otcov dom, lebo oni majú väčšiu vinu, 

ako tí, ktorí v ňom ešte neboli. To je 

druhá myšlienka, ktorú nám zvestuje 

dnešné evanjelium: ohlasovať 

evanjelium, a tým pomáhať kňazom v 

ich pastoračnej práci. Ako však žijem 

ja? Som ohlasovateľom evanjelia? 

Všímam si ľudí, ktorí sú vo viere 

ľahostajní a pomáham im? Nehádžem 

nad nimi rukou s tým, že je to ich chyba, 

keď sa vzdialili od Krista? Sú moje slová 

a skutky na povzbudenie iným?  

Chápeme, čo znamená žiť 

evanjelium? Vyžaduje to od nás všímať 

si ľudí ľahostajných vo viere a robiť 

Kristovi svojím životom dobrú reklamu. 

To je rebrík, ktorý Boh spúšťa do duše 

blížneho cez nás. Pamätajme na to aj v 

nastávajúcom týždni a vedzme, že aj 

my sme robotníci vo vinici Pánovej.  

 

Peter Orendáč 
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Svätý Alojz Gonzaga, rehoľník 

      

     Pôvod mena z francúzskeho mena Louis – slávny bojovník. Alojz 

Gonzaga sa narodil v r. 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 r. 1590 skončil teologické štúdiá. Zomrel ako klerik 21. júna 1591, keď 

sa nakazil morom pri opatrovaní chorých. Beatifikovaný bol v r. 1605, 

kanonizovaný v r. 1726.  

     Je patrónom študujúcej mládeže. V ikonografii je zobrazený v jezuitskom 

oblečení, v bielej superpelícii. Jeho atribútmi sú : lebka, dieťa Ježiš na 

ramenách, mitra kniežaťa pri nohách, kríž, ľalia.                                             
Lucia Horná 

 

 

Modlitba za birmovancov 
 

V našej farnosti dňa 13.6.2020 vyslúžil arcibiskup Bernard Bober sviatosť 

birmovania. Zahrňme našich birmovancov aj do svojich modlitieb.  

 

     Duchu Svätý, Teba nám poslal Ježiš Kristus ako dar večného Otca na 

naše posvätenie a posilu v kresťanskom živote. Tvoja milosť chráni a 

sprevádza celú cirkev i našu farnosť. 

     Udeľ novým a zvláštnym spôsobom svoje dary i našim birmovancom, 

aby prijali Krista plne do svojho života, aby sa dokázali navzdory všetkým 

pokušeniam rozhodovať pre dobro, aby vedeli otvorene brániť a hlásať 

vieru, 

a tak pomáhali budovať a šíriť jeho kráľovstvo.  

     Panna Mária, vypros nám všetkým, aby sa stali podľa tvojho vzoru 

učenlivými žiakmi v škole Ducha Svätého a dokázali svoju vieru vyznávať 

slovom i životom. Amen. 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
15. 6. 

FÉRIA 
1Kr 21,1-16; Ž 5; Mt 5,38-42 

6.30 ZBP Anna (70. r. života) 

18.30 
Za obrátenie a Božiu 
pomoc 

Ut 
16. 6. 

FÉRIA 
1Kr 21,17-29; Ž 51; Mt 5,43-48 

6.30 
ZBP a DDS pre 
manželov Jozefa a 
Katarínu 

18.30 + Ján, Berta a Ladislav 

St 
17. 6. 

FÉRIA 
2Kr 2,1.6-14; Ž 31; Mt 6,1-6.16-18 

6.30 
ZBP pre Ninu a rodičov, 
pomoc v kríži 

18.30 + Ján                       /deti/ 

Št 
18. 6. 

FÉRIA 
Sir 48,1-15; Ž 97; Mt 6,7-15 

6.30 Za živých členov BSR 

18.30 
Za Božiu pomoc 
a poďakovanie, Jozef 
a Emília s rodinou 

Pi 
19. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 
JEŽIŠOVHO - slávnosť 

Dt 7,6-11; Ž 103; 
1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30 

6.30  

18.30 + Anna               /mládež/ 

So 
20. 6. 

Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie - spomienka 
Iz 61,9-11; Ž 1Sam 2; Lk 2,41-52 

6.30 + Denisa a Jozef 

18.30 
ZBP novomanželov 
Krišových 

Ne 

21. 6. 

12. NEDEĽA 
V CEROČNOM OBDOBÍ 

 
Jer 20,10-13; Ž 69; 

Rim 5,12-15; Mt 10,26-33 

8.00 + Miroslav 

9.30 
ZBP a DDS pre Janu (40. 
r. života) 

11.00 !!!SV. OMŠA NEBUDE!!! 

18.30 + Pavol Bičej (zádušná) 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00 9.30 10.30 

Rod. oblasť       8.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  21. 6. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 
Sabolová 

Uriga, 
Harakaľová 

Babej, 
Babejová 

Ištok, 
Ištoková 

Sztraka, 
Antolíková 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola k 
nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Baškovskú, Vaterkovú a 
Kentošovú. Vyslovujeme vďaku 
rodinám birmovancov, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. V piatok máme slávnosť 
Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. 
omši po sv. prijímaní bude vystavená 
Sviatosť Oltárna, pred ktorou sa 
pomodlíme Odprosujúcu modlitbu: 
Najmilší Ježišu. Kto sa zúčastní 
tejto modlitby, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné 
odpustky. V piatok je zároveň 
Svetový deň modlitieb za 
posväcovanie kňazov a tiež 
vysviacka diakonov v Košiciach 
o 10.00 hod. 

3. V piatok podvečer od 17.00 hod. 
do 18.00 hod. budeme spovedať 
pred odpustovou slávnosťou na 
filiálke na Dlhom. 

4. V sobotu budeme sláviť titul 
kostola – Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie na Dlhom. Svätá omša 
bude ako v nedeľu, teda o 9.30 hod. 
a po nej adorácia Najsv. Sviatosti 
Oltárnej. 

5. V nedeľu bude odpustová sv. 
omša k úcte Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie na Vranovskom Dlhom. 
Srdečne vás všetkých pozývame. 
Hlavným celebrantom a kazateľom 
bude vdp. ThLic. Juraj Rendeš, kňaz 
z Trebišova. 

 

6. Do pozornosti dávame, že 
z dôvodu odpustu na filiálke Dlhé, 
nebude budúcu nedeľu sv. omša 
o 11.00 hod. vo farskom kostole sv. 
Františka. Zároveň bude na Dlhom 
iba jedna sv. omša – odpustová 
o 10.30 hod.  

7. Veriaci z Ukrajiny, z farnosti Veľký 
Bereznyj, ktorí boli v našej farnosti 
minulý rok na zbierku, nám poslali 
oznámenie, že v predošlých dňoch 
začali meniť zatekajúcu starú strechu 
na svojom kostole. Zároveň pridali 
niekoľko fotografií z týchto prác, ktoré 
si môžete pozrieť na výveske. Ešte 
raz veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí 
prispeli na túto opravu. Pán Boh 
zaplať a požehnaj. 

 
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

 

Branislav Ňachaj a 

Magdaléna Vaľušová 

ohlasujú sa tretí krát. 

Radoslav Kečkeméty a 

Zuzana Nemčíková 

ohlasujú sa druhý krát. 

Ján Košuda a Miroslava 
Širotníková 

ohlasujú sa tretí krát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

 

Liturgický program na 11. týždeň v období cez rok 
Oznamy 

 

 


