Ježišovo a Máriino srdce sú navždy prepojené láskou
S
nadchádzajúcim
sviatkom
Nepoškvrneného
srdca
Panny
Márie vám prinášame pohľad na
slávenie
prepojenia
Božského
srdca Ježišovho s Nepoškvrneným
srdcom Panny Márie.
Kostol
Nepoškvrneného
Srdca
Panny
Márie na našej filiálke Vranovské
Dlhé je zasvätený práve tomuto
sviatku a my si ho chceme
spoločne s vami priblížiť.
Úcta k Ježišovmu Srdcu bola v
dejinách Cirkvi stále prítomná,
avšak veľmi konkrétne sa začína až
v 17. storočí zjaveniami vo
Franúczsku. Objaviť Ježišovo Srdce
znamená spoznať veľkosť lásky,
ktorou sme milovaní. Znamená tiež
horieť tou láskou, ktorá chce
priviesť všetkých ľudí k nemu.
Podstata a cieľ pobožnosti k
Ježišovmu Srdcu znamená úplne
sa dať k dispozícii Ježišovej láske,
dovoliť, aby si nás získala a cez nás
pôsobila, aby sme sa aj my sami
staliplameňmi v jej žiare. Boh nám
ponúka lásku, ktorá chce, aby sme
sa navzájom milovali, aby sme
milovali hriešnikov, aby sme
milovali
až
k
úplnému
sebadarovaniu, aby sme milovali
Boha a blížneho, ako seba samého.
Skutočnú útechu nájde jedine
človek, ktorý nájde cestu k
Ježišovmu Srdcu – ak sa naučí
milovať spôsobom , ako miloval
Ježiš, jeho srdcom. Ježiš poukázal
na svoje Srdce ako na mimoriadne
vhodný znak a obetný oltár

milosrdenstva
a
milosti
pre
duchovné
potreby
Cirkvi
v
moderných časoch.
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.
Panna 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 Preto bolo veľmi vhodné, keď
Božia múdrosť stavala dom Cirkvi
ako svoj príbytok, že použila
najsvätejšiu
Máriu
za
vzor
zachovávania zákona, očisťovania
duše, ideálu pokory a duchovnej
obety.
spracovala: B. Ocilková
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Resp.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

V dnešnom úryvku Evanjelia Ježiš
dáva spoznať svojim učeníkom, že je
Mesiáš. Nechce to však ešte odhaliť
verejne. Tiež im zdôrazňuje, že je iný
Mesiáš – nie taký, akého oni
očakávali.
V skutočnosti
bude
odmietnutý
vlastným
ľudom
a náboženskými vodcami. Tí ho mali
prijať ako prví. Preto ešte viac zaráža,
že ho chcú zabiť. Ježiš potom hovorí
o cene, ktorú musia zaplatiť za to, že
sa stali jeho učeníkmi: „ Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba,
každý deň nech vezme svoj kríž
a nasleduje ma“ /Lk 9,23/. Ježiš
konfrontuje učeníkov s tvrdou realitou.
Zaprieť sám seba
Byť kresťanom si vyžaduje, aby sme
sa
denne
rozhodovali
radšej
poslúchať Boha, ako nasledovať
vlastné plány, aj keď niekedy
rozhodnutia pre Boha prinášajú
utrpenie a bolesť. Ktokoľvek chce byť
Ježišovým učeníkom, musí byť
pripravený stratiť svoj život pre vieru.
Táto predstava sa učeníkom zdala
desivá. Ale Ježiš to vysvetľuje : „
Lebo kto by si chcel život zachrániť,
stratí ho, ale kto stratí svoj život pre
mňa, zachráni si ho“ /Lk 9,24/. Takže

jediný spôsob, ako si zachrániť
vlastný život, je úplne nasledovať
Ježiša, a obeta a utrpenie je toho
nevyhnutnou súčasťou.
Týchto pár slov muselo byť pre
učeníkov ťažké pochopiť. Pomyslenie
na to, že Ježiš bude vydaný na smrť
namiesto toho, aby víťazne oslobodil
Židov z rímskeho područia, muselo
byť zarážajúce. Určite sa čudovali,
kde ich to Ježiš vedie. Veď Starý
zákon ich učil, že Boh požehnáva
spravodlivých a utrpenie pocítia len
tí, čo neposlúchajú Boha. Ale Ježiš
vyžaduje, aby sme dali jeho vôľu
a jeho kráľovstvo na prvé miesto
napriek tomu, akú cenu a následky to
pre nás má.Je vhodné, aby sme sa
zamysleli a dali si odpoveď na zopár
otázok: Kto je pre mňa Ježiš ? Ako
odpovedám na utrpenie vo svojom
živote ? V ktorých oblastiach života je
pre mňa najťažšie robiť to, čo žiada
Boh ... ? Sadnime si v tichosti ku krížu
a kontemplujme,
rozmýšľajme
o všetkom, čo symbolizuje a aký má
pre nás význam v každodennom
živote. Čo zmenila Ježišova smrť
a vzkriesenie v mojom živote?
sr. Imakuláta

Liturgický program na 12. týždeň Cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
20.06.

Féria

Ut
21.06.

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka
spomienka

St
22.06.
Št
23.06.
Pi
24.06.
So
25.06.

Féria

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+ Jozef, Mária

18.00

+ Denisa, Jozef

6.30

ZBP Tamara, Richard, Nikola,
Šarlota

18.00

+ Michal

6.15!

Poď. za Bož. požehnanie pre
Bohuznámu rodinu

18.00

+ Mária

Oznamy

Narodenia sv. Jána
6.30
Krstiteľa
18.00
slávnosť
Najsvätejšieho Srdca
6.30
Ježišovho
18.00
slávnosť
Nepoškvrneného Srdca 7.00
Panny Márie
18.00
spomienka

ZBP rodiny Františka a Márie

8.00

ZBP a Bož. pomoc pre Máriu

9.30

+ Anton, Helena

11.00

SV. OMŠA NEBUDE!!!

18.30

+ Juraj

Ne
26.06.

Filiálky

TRINÁSTA NEDEĽA
v cezročnom období

Po

Ut

VT Dlhé

Št

St

18.00

+ Maroš ( 1.výročie )
+ Emil, Mária, Andrej, Mária
+ Ján Klaučo
Za živých členov BSR
+ Ján Klaučo

Pi

So

Ne

18.00

9.30

10.30

Rod. oblasť

Lektori na budúci víkend (25.06 – 26. 06. 2022):
25.06. 18.00

26.06. 08.00

26.06. 09.30

--------

26.06. 18.30

Smolej,
Smolejová

Vavrek,
Vavreková

Sztraka,
Sztraková

---------

Novák,
Rusnáková

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodinu
Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol pred dnešnou nedeľou.
2. Na kostolné potreby darovali
rodičia prvoprijímajúcich detí 250,-€,
dve bohuznáme darkyne po 100,-€
a bohuznáma 50,-€. Pán Boh zaplať
za milodary.
3. Na budúcu nedeľu bude pri sv.
omšiach zbierka na Dobročinné
diela
Svätého
Otca.
Vopred
ďakujeme za každý dar na tento cieľ.
4. Na budúcu nedeľu o 10.30 hod.
bude odpustová slávnosť k úcte
Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie na filiálke Dlhé. Hlavným
celebrantom bude dp. Roman
Haško, kaplán v Humennom a
náš rodák z Vranova n/T. Z tohto
dôvodu
budú
niektoré
zmeny
v časoch nedeľných sv. omší. Vo
farskom kostole sv. omša v
nedeľu o 11.00 hod. nebude!,
a v školskej kaplnke na Rodinnej
oblasti bude nedeľná sv. omša už
v sobotu podvečer o 17.00 hod.!!
Všimnite si tieto zmeny, aby ste boli
na sv. omši načas.

piatok). V stave milosti posväcujúcej
môžeme tak získať úplné odpustky,
spojené s odpustovou slávnosťou.
6. V piatok na slávnosť Božského
Srdca Ježišovho môžeme získať za
obvyklých
podmienok
úplné
odpustky, ak sa pri sv. omši
zúčastníme odprosujúcej pobožnosti,
ktorá je na tento sviatok predpísaná.
7. V nasledujúcom týždni sa bude
konať v Ríme X. Svetové stretnutie
rodín. V rámci duchovnej prípravy
budeme mať vo farskom kostole
pri sv. omšiach v utorok, stredu
a štvrtok večer tématické kázne
pre manželov a rodičov. Pozývame
vás, manželov a rodičov, na tieto
večerné sv. omše povzbudiť sa
a posilniť tak svoje povolanie.
8. Pripomíname deťom , že ešte je
možnosť prihlásiť sa na letný
denný tábor detí, ktorý bude
v dňoch 11.7. – 15.7. 2022 v našej
farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti
od 9 rokov! Kto má záujem, tak
prihlášky do tohto tábora súvo
farskom kostole vzadu na stolíku za
lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie
informácie.
Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:

5. Pred odpustovou slávnosťou
budeme spovedať na Dlhom
v stredu a piatok od 17.15 hod. do

Lukáš Vida a Klára Demčáková
Ohlasujú sa druhýkrát.

18.00 hod. (využite sv. zmierenia
hlavne tí, ktorí ste neboli na Prvý

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

piatok).

V stave

milosti

