
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chlieb bol už v Starom zákone 
považovaný za dar. Pripomínal 
závislosť na Bohu, ktorý sa stará 
o svojich vyvolených. Stôl podľa 
židovskej tradície bol ako „rodinný 
oltár“ – sedieť s niekým pri stole 
a lámať chlieb bolo vrcholným 
symbolom bratstva a jednoty. Aj 
MANNA, ktorú dal Boh Izraelitom na 
púšti sa nazýva chlebom, ktorý 
prichádza z neba Ex 16,14. 

 

EUCHARISTIA - DAR 
 

Manna bola predobrazom 
chleba, ktorým je Spasiteľ. On 
zachraňuje všetkých tým, že vydáva 
svoje telo a vylieva svoju krv na 
odpustenie hriechov. Eucharistia je 
teda prameňom a vrcholom celého 
kresťanského života. Preto si 
osobitným spôsobom uctíme 
Eucharistiu, ako prikázaný sviatok. 

Tento sviatok zaviedol pápež 
Urban IV v roku 1264 bulou 
TRANZITURUS pre celú Cirkev. 
Zavedenie sviatku bolo prejavom 
verejnej úcty ku Kristovi. Veľký vplyv na 
vznik sviatku mal aj eucharistický 
zázrak v Bolsene v roku 1264, keď 
z premenenej hostie  pri sv. omši tiekla 
krv a prenikla celý korporál. Preto 
pápež Kliment V na cirkevnom sneme 

vo Vienne r. 1311-1312 nariadil, 
aby sa sviatok slávil vo štvrtok po 
nedeli Najsvätejšej Trojice.  

V začiatkoch sa slávnosti 
konali len v kostole, no pápež Ján 
XXII v roku 1316 zaviedol úpravy, 
aby sa slávnosť Božieho Tela 
konala sprievodom so sviatosťou 
ulicami miest a dedín. 

Takto celá cirkev putujúca 
vzdáva vďaky Nebeskému Otcovi, 
prosí ho a ďakuje mu a prináša 
zmiernu obetu v mene Ježiša 
Krista. Vďaka tejto obete sme 
vykúpení a povýšení do 
nadprirodzeného života. Snažme 
sa teda žiť z našej viery. Nech 
v nás ľudia vidia, že máme v sebe 
silu, ktorá nie je chvíľková, ale je 
ako horiaca svieca, ktorá ožiari 
celé naše okolie. 

Mária Štefanková 
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Blahorečenie v Španielsku: Liekom na strach je láska 
k blížnemu 

 
V sobotu 29. mája sa uskutočnila veľká slávnosť v severošpanielskej 

diecéze Astorga. Blahorečili tam tri mučeníčky - laické zdravotné sestry Pilar 
Gullón Yturriagaovú a jej dve spoločníčky Olgu a Octaviu, ktoré boli zabité z 
nenávisti k viere v roku 1936, počas náboženského prenasledovania v 
priebehu Španielskej občianskej vojny. Beatifikačnej slávnosti predsedal 
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. 

Gullón Yturriagaová a jej dve spoločníčky zomreli mučeníckou 
smrťou v meste Puerto de Somiedo. Boli zdravotnými sestrami Červeného 
kríža a zároveň členkami Katolíckej akcie. Odmietli opustiť pacientov a ujsť z 
nemocnice, keď tam vpadli republikánski ozbrojenci. 

Trom blahoslaveným: 25-ročnej Pilar, 41-ročnej Octavii a 23-ročnej 
Olge bolo ponúknuté prepustenie, ak sa vzdajú svojej viery, čo však odmietli. 
Všetky boli celú noc mučené, znásilňované a na druhý deň zastrelené. 
Kardinál Semerraro v homílii vyzdvihol u nových blahoslavených okrem 
pevnej viery aj príklad ich nezištnej lásky. Ako povedal, nemôžme byť 
Ježišovými učeníkmi tak, že „sa budeme vyhýbať konfliktným situáciám, 
akoby uzatváraním životnej poistky“. 

Cestou na prekonanie strachu, ktorý silne poznačuje našu 
spoločnosť, je láska k blížnemu, zdôraznil kardinál Semeraro. Zároveň 
pripomenul slová sv. Augustína, ktorý hovorí o tom, že počas 
prenasledovania apoštoli, aby sa „nezatvrdili v strachu, horeli ohňom lásky 
k blížnemu“. 

To isté urobili aj nové blahoslavené Pilar Gullónová a jej spoločníčky 
Octavia a Olga, podotkol kardinál Semerraro: „V nebezpečenstve nechceli 
opustiť ranených a aj naďalej im slúžili, vystavujúc tak riziku vlastný život“ 

Zdroj: www.vaticannews.va/sk 

 
 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

7. 6. 
FÉRIA 

6.30 
Za obrátenie 
bohuznámeho manžela 

18.30 + Juraj, Anna a Ján 

Ut 

8. 6. 
FÉRIA 

6.30 + Ladislav 

18.30 + Anna, Štefan a Darina 

St 

9. 6. 
FÉRIA 

6.30 + Michal a Mária 

18.30 
ZBP pre Eriku  
(40r. života)                /deti/ 

Št 

10. 6. 
FÉRIA 

6.30 + Jozef a Mária 

18.30 + Štefan 

Pi 

11. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 
JEŽIŠOVHO 

Slávnosť 

6.30 Za živých členov BSR 

18.30 + Anna a Jozef 

So 

12. 6. 

Nepoškvrneného Srdca 
Preblahoslavenej Panny Márie 

Spomienka 

17.00 + Eliška  

18.30 + členovia BSR 

Ne 

13. 6. 

JEDENÁSTA NEDEĽA  
CEZ ROK 

8.00 ZBP pre Ladislava 

9.30 ZBP pre Andreu 

11.00 Nebude!!! 

18.30 Úmysel „Za život“ 
 

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,  13. 6. 2021: 
Sobota 
17.00 

Sobota 
18.30 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Rostecká, 
Klapák 

Novák, 
Sinčáková 

Sabolová, 
Chytra 

Babej, 
Babejová 

Josipčuk, 
Antolíková 

Bíž, 
Bížová 

 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a 

Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

 

2. Bohuznáma obetovala na kostol 

20,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 

 

3. Na slávnosť Najsvätejšieho 

Srdca Ježišovho, ktorá bude 

v piatok, po sv. prijímaní 

odprosujúca pobožnosť pred 

vystavenou Sviatosťou Oltárnou, 

pri ktorej môžeme za obvyklých 

podmienok získať úplné odpustky 

(sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba 

Na úmysel Sv. Otca – predpísané 

podmienky). 

 

4. V utorok od 17.00 do 18.00 hod. 

budeme spovedať na filiálke Dlhé 

pred odpustovou slávnosťou. 

 

5. V sobotu o 9.30 hod. bude 

slávnostná sv. omša na Dlhom, kde 

budeme sláviť Ipsa Die titul nášho 

kostola Nepoškvrneného Srdca 

Panny Márie. Pre veriacich z Dlhého 

je to slávnosť, inak je to liturgická 

spomienka. 

 

6. V sobotu o 10.00 hod. bude vo 

farskom kostole nácvik detí na Prvé 

sv. prijímanie. 

 

7. Odpustová slávnostná sv. omša 

k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny 

Márie na filiálke Dlhé bude 

v nedeľu dopoludnia o 10.30 hod. 

Hlavným celebrantom a kazateľom 

bude páter Stanislav Rok, 

františkán – minorita z kláštora 

v Brehove. 

 

8. Na budúcu nedeľu nebude vo 

farskom kostole sv. omša o 11.00 

hod. z dôvodu odpustu na Dlhom! 

Využite preto nedeľné sv. omše vo 

farskom kostole hlavne v sobotu 

podvečer o 17.00 a 18.30. Úmysel 

z nedeľnej sv. omše o 11.00 

z farského kostola (+Helena) 

odslúžime na Dlhom v nedeľu 

o 10.30 hod.   

 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Slavomír Hrickanin     a          

                               Martina Žipajová 
ohlasujú sa prvýkrát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

 

Oznamy 

 

 

Liturgický program na 9. týždeň cez rok 


