
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Boh má srdce pre nás 
 

Bratia a sestry. Mesiac Jún je 
v Cirkvi bohatý na liturgické slávnosti. No 
spoločným znakom je oslava dvoch sŕdc – 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Oba 
tieto sviatky vychádzajú aj z Písma. 
Evanjelista hovorí, že Ježišovo srdce bolo 
prebodnuté na kríži kopijou vojaka. Táto 
chvíľa bola naplnením Ježišových slov, ktoré 
povedal Nikodémovi: „Boh tak miloval svet, že 
dal svojho Jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
život večný.“ Ježišovo prebodnuté srdce je 
dôkazom veľkej lásky, akú má Boh ku 
každému z nás. Prostredníctvom zjavení sv. 
Margite Márii Alacoque nás zároveň Ježiš 
vyzýva, aby sme jeho Srdce uctievali a svojou 
modlitbou, sv. prijímaním a pokáním zároveň 
odprosovali za  všetky urážky, ktoré sa mu 
dostávajú. Popri Ježišovom srdci oslavujeme 
tiež srdce blahoslavenej Panny Márie. Mária 
zachovávala – ako hovorí Písmo – udalosti, 
ktoré sa diali v živote jej syna vo svojom srdci 
a premýšľala o nich. Máriino srdce bolo a je 
plne otvorené pre Ježiša a jeho vôľu. A je to 
zároveň Srdce, v ktorom sme my všetci. Mária 
ako starostlivá a láskavá Matka chce, aby 
sme dosiahli spásu. Preto nás pozýva, aby 
sme vždy konali to, čo nám Ježiš hovorí, 
podobne, ako to povedala prítomným v Káne 
Galilejskej. 

Bratia a sestry. Boh dal srdce aj 
nám. Nie len ako telesný orgán, ale ako stred 
našej osobnosti. A urobil ho schopným 
milovať. Nielen ľudsky, ale aj božsky. Stvoriteľ 
si svoju schopnosť milovať neponechal len 

pre seba, ale podelil sa s ňou s nami. 
To je najväčší prejav jeho lásky k nám. 
Preto je láska zároveň najväčším 
prikázaním, ktoré nám dáva Ježiš. 
V srdciach Ježiša a Márie nachádzame 
tú najväčšiu lásku, ktorú môže zakúsiť 
každý človek. Božské srdce je zároveň 
prameňom tých najväčších dobier, ktoré 
ľudstvo potrebuje. Jedno z nich 
skusujeme znova v týchto dňoch, keď 
nám Boh dáva nových kňazov. Cez nich 
a ich službu sa nám odovzdáva 
v plnosti. Buďme za to vďační. 

Prosme zároveň v modlitbe 
o to, aby sme nasledovali čnosti 
Ježišovho a Máriinho Srdca. Učme sa 
byť pozorní, citliví, láskaví a milosrdní 
voči všetkým ľuďom okolo nás. Často 
prosme o to, aby Boh odstraňoval 
z nášho vnútra tvrdosť, či ľahostajnosť 
nášho srdca a dal nám srdce z „mäsa“. 
Srdce ochotné pokorne prijímať Božie 
slovo a riadiť podľa neho kroky svojho 
života.   

 
Štefan Albičuk, dekan 
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Novokňazi v našej arcidiecéze 
 

František Bujňák  Tadeáš Jacko 

 
 

Pane Ježišu, 
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov 

a urobil si ich rybármi ľudí, 
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: 

Poď a nasleduj ma! 
Daruj mladým chlapcom a dievčatám 

milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. 
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, 

zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, 
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej 

službe. 
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. 

Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu 
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo 

pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe 
evanjelia. 

 
Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, 

pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, 
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. 

Amen. 
 

Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza, 
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov. 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

14. 6. 
FÉRIA 

6.30 ZBP pre Máriu s rodinou 

18.30 + Helena 

Ut 

15. 6. 
FÉRIA 

6.30 + Ján (1. výročie smrti) 

18.30 + Pavol (1. výročie smrti) 

St 

16. 6. 
FÉRIA 

6.30 + Ján, Helena a Ján 

18.30 + Štefan a Anna         /deti/ 

Št 

17. 6. 
FÉRIA 

9.00 + Michal          /rekolekcie/ 

18.30 
ZBP a dary DS pre Adama 
a Máriu 

Pi 

18. 6. 
FÉRIA 

6.30 + Helena 

18.30 + Štefan a Anna 

So 

19. 6. 
Panny Márie v sobotu 

Ľub. spomienka 

17.00 ZBP pre Hanu 

18.30 + Václav 

Ne 

20. 6. 

DVANÁSTA NEDEĽA  
CEZ ROK 

8.00 
ZBP pre dekana Štefana 
(25r. kňazstva) 

9.30 + Denisa a Jozef 

11.00 
ZBP a poďakovanie pre 
Vojtecha (50r. života)  

18.30 + Angela a Jozef 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  20. 6. 2021: 
Sobota 
17.00 

Sobota 
18.30 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Fecenková
Benčo 

Vavrek, 
Vavreková 

Jenčo, 
Jenčová 

Štefanková
Kočiš 

Sinčáková
Chytra 

 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Ivankovú, Rusnákovú a 

Struharíkovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej 

nedeli. 

 

2. Na potreby kostola darovali 

z krstín Matea Fedora 30,-€. Pán 

Boh zaplať. 

 

3. Vo štvrtok dopoludnia budú vo 

farskom kostole dekanátne kňazské 

rekolekcie. Začnú sa sv. omšou 

o 9.00 hod. Celebrovať ju bude o. 

arcibiskup Bernard. Z tohto dôvodu 

ranná sv. omša vo štvrtok nebude! 

 

4. Modlitba Deviatnika detí pred 1. 

sv. prijímaním začne od štvrtku 

pred večernými sv. omšami. 

 

6. Dňa 22.6. si náš o. dekan Štefan 
pripomenie 25. rokov od svojej 
kňazskej vysviacky. Pri tejto 
príležitosti bude sláviť na budúcu 
nedeľu o 8.00 hod. ďakovnú sv. 
omšu, pri ktorej chce spolu s vami 
poďakovať za Božie dobrodenia 
a milosť povolania do kňazskej 
služby, ako aj za jubileum 50 
rokov života. Sme pozvaní na toto 
slávenie. 

 

 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Slavomír Hrickanin     a          

                               Martina Žipajová 
ohlasujú sa druhýkrát. 

 

Ján Kavčák     a          

                               Anna Magočová 
ohlasujú sa prvý a druhýkrát. 

 

Dávid Benčo     a          

                               Mária Gošová 
ohlasujú sa prvý a druhýkrát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 
 

 

Oznamy 

 

 

Liturgický program na 11. týždeň cez rok 


