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ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 
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Ján Pavol II.: Človek roku 

dvetisíc potrebuje srdce Krista. 

“Slávnosť Božského Srdca 

Ježišovho. Z tohto liturgického 

sviatku vyžaruje osobitná duchovná 

intonácia pre celý mesiac jún. V 

Kristovom Srdci Božia láska ide v 

ústrety celému ľudstvu. Je to 

posolstvo v našich dňoch 

mimoriadne aktuálne. Aby sme 

poznali Boha, treba poznať Ježiša a 

žiť v zosúladení s jeho Srdcom, 

milovať ako on Boha i blížneho.” 

Najväčšou osobnosťou, ktorú 

použila Božia prozreteľnosť na 

rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu, bola svätá 

Margita Mária Alacoque. Táto 

panna z rehole Navštívenia  mala v 

rokoch 1673-1675 osobitné 

zjavenie Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho. Jej duchovný vodca 

svätý Klaudius de la Colombiére sa 

všemožne usiloval o rozšírenie úcty 

k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

napriek všetkým prekážkam, ktoré 

sa v tom storočí vyskytovali. 

Zo zjavení sv. Margity, ktoré 

opísala vo svojich zápiskoch, sa 

časom ustálilo dvanásť prisľúbení 

Božského Srdca pre tých, čo 

budú uctievať Božské Srdce: 

1. Všetky milosti potrebné ich 

stavu; 

2. Pokoj v rodinách; 

3. Potechu vo všetkých 

protivenstvách; 

4. Ochranu v živote, ale osobitne 

v hodine smrti; 

5. Požehnanie na všetky 

podujatia; 

6. Požehnanie na všetky 

podujatia; 

7. Žriedlo a nekonečné more 

milosrdenstva v Božskom 

srdci pre hriešnikov; 

8. Horlivosť vlažným dušiam; 

9. Požehnanie domom, v ktorých 

uctievajú obraz Božského 

Srdca; 

10. Kňazom veľké milosti pri 

práci na spáse duší; 

11. Tým, čo rozširujú pobožnosť 

Božského Srdca, istotu, že 

budú zapísaní v samom Srdci 

Ježišovom. 

12. Sľubujem v prehojnom 

milosrdenstve svojho Srdca, 

že tým, čo si vykonajú 

pobožnosť deväť po sebe 

nasledujúcich prvých piatkov, 

dám milosť kajúcnosti, že 

nezomrú bez mojej milosti, 

ani bez prijatia svätých 

sviatostí a moje Srdce im 

bude bezpečným útočišťom 

v hodine smrti. 

Jún – mesiac Božského Srdca 

Napriek tomu, že každý rok na 
päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána 
Ježiša si pripomíname zostúpenie Ducha 
Svätého na apoštolov, predsa je Duch 
Svätý mnohým kresťanom neznámy. K 
Bohu Otcovi sa často obraciame v 
modlitbe, ktorú nás naučil Pán Ježiš, v 
modlitbe Otčenáš. Modlíme sa k Pánu 
Ježišovi, ktorý nás počuje, ktorý nám 
rozumie, ktorý nás obdarúva svojou 
láskou... Na Ducha Svätého zabúdame. 
Skutky apoštolské (por. Sk 2,1–11) nám 
pripomínajú túto udalosť. Udalosť zoslania 
Ducha Svätého predpovedal viackrát Pán 
Ježiš: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. 
Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. 
Ale keď odídem, pošlem ho k vám“ (Jn 
16,7). A dozvedáme sa o budúcej činnosti 
Ducha Svätého, ktorého Boh Otec pošle 
na príhovor Syna Božieho, aby až do 
konca sveta každého človeka, ktorý uverí v 
učenie Ježiša Krista, posilňoval, 
povzbudzoval, riadil, aby sme boli spasení. 
„Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle 
Otec v mojom mene, naučí vás všetko a 
pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal“ (Jn 14,26). 
Dnešná slávnosť je veľký sviatok ako 
zmŕtvychvstanie či narodenie Pána 
Ježiša. Duch Svätý tú istú Cirkev riadi, 
ktorú založil Pán Ježiš, keď za ňu zomrel 
na kríži, o ktorej vyhlásil, že ju pekelné 
brány nepremôžu (por. Mt 16,18). Pán 
Ježiš udelil Petrovi primát: „Tebe dám 

kľúče od nebeského kráľovstva“ (Mt 
16,19) a Duch Svätý až do konca čias 
bude riadiť Cirkev. Duch Svätý Cirkev 
upevňuje vo viere, zapaľuje ohňom 
svojich milostí, inšpiruje mocou. Činnosť 
Ducha Svätého môžeme nazvať 
revolúciou. 

Duch Svätý koná aj dnes 

A aký je efekt? V prvý deň po kázni 
apoštola Petra, ktorého naplnil svojimi 
darmi Duch Svätý, a tí, čo ho počúvali: „ 
...prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v 
ten deň sa pridalo asi tritisíc duší“ (Sk 
2,41). Duch Svätý cez apoštolov koná 
svoju činnosť. Kniha Skutky apoštolov 
hovorí o nevídanom raste Cirkvi aj za 
hranicami Palestíny. Bolo to ovocie Ducha 
Svätého, ktoré sa prejavovalo darom 
jazykov, proroctiev, uzdravení, hlásaním 
radostnej zvesti. 
Bol to Duch Svätý, ktorý radí apoštolom, 
čo majú robiť. Inšpiruje ich do smelých 
podujatí. Sprevádza ich na misijných 
cestách. Je akoby hnacím motorom ich 
činnosti. A ten istý Duch Svätý i dnes 
koná a chce konať aj cez nás. 
Pripomeňme si to slovami svätého Pavla: 
„Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás 
prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3,16). To je 
pre nás výzva žiť bez hriechu a byť 
ochotný neustále počúvať Boží hlas. 

kaplán Peter 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

06.06. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie, Matky Cirkvi 

spomienka 

6.30 
Poď. a prosba o ZBP Miriam, 

Andrea, Iveta (50 r. ž.) 

18.00 + Ľudovít, Jozef, Mária, Ján 

Ut 

07.06. 
Féria 

6.30 + Ján, Pavol, Milan, Pavol 

18.00 + Ondrej 

St 

08.06. 
Féria 

6.15! + Ladislav 

18.00 + Helena 

Št 

09.06. 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA 
KRISTA, NAJVYŠŠIEHO 

A VEČNÉHO KŇAZA 
sviatok 

6.30 + Jozef, Mária 

18.00 ZBP Alena 

Pi 

10.06. 
Féria 

6.30 + Štefan 

18.00 + Helena, Ján 

So 

11.06. 
Sv. Barnabáša, apoštola 

spomienka 

7.00 + Ján 

18.00 + František 

Ne 

12.06. 

NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE,  

slávnosť 

8.00 + Ján 

10.00 1.sv. prijímanie 

18.30 + Pavol 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (11.06 – 12. 06. 2022): 

11.06. 18.00 12.06. 08.00 12.06. 18.30 

Josipčuk, 
Fecenková  

Smolej, 
Smolejová 

Bíž, 
Bížová 

 

 

 

 Liturgický program na 10. týždeň Cez rok  

7. V dňoch 11.7. – 15.7. 2022 sa 

uskutoční v našej farnosti denný 

letný tábor detí s názvom 

ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti 

od 9 rokov! Kto má záujem, tak 

prihlášky do tohto tábora sú vzadu 

na stolíku za lavicami. Sú v nich 

uvedené aj ďalšie informácie. 

8. Dnes poobede (05.06.) o 14:30 

bude vo farskom kostole pobožnosť 

na prvú nedeľu v mesiaci. 

 

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť títo snúbenci: 

Peter Gazda a Mária Priputenová 

Ohlasujú sa druhýkrát. 

 

Zahrňme ich do svojich modlitieb. 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

v nasledujúcom týždni rodičov 

prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

minulý týždeň. 

 

2. Na kostolné potreby daroval 

bohuznámy darca 50,-€. Pán Boh 

zaplať. 

3. Zbierka na Masmédiá z minulej 

nedele činila spolu 768,27,-€ (Farský 

kostol – 628,77- €, filiálka Dlhé - 

89,50,-€, Rodinná oblasť – 50,-€). 

Vyslovujeme vďaku všetkým 

darcom. 

4. Dávame do pozornosti, že na 

budúcu nedeľu bude vo farskom 

kostole slávnosť Prvého sv. 

prijímania. Začne sa o 10.00 hod. 

dopoludnia. Z tohto dôvodu sv. omša 

o 11.00 hod. nebude. 

5. Prvá sv. spoveď detí bude 

v sobotu o 9.30 hod. v rámci 

kajúcej pobožnosti. Rodičia 

a príbuzní prvoprijímajúcich sa môžu 

vyspovedať počas týždňa pred sv. 

omšami. 

6. Od piatku  sa modlíme pred 

každou večernou sv. omšou 

Novénu pred Prvým sv. 

prijímaním. K tejto duchovnej 

príprave pozývame všetky 

prvoprijímajúce deti, ale aj ich 

rodičov (podľa ich možností). 


