J Ú N - MESIAC BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
Srdce je už oddávna symbolom lásky. Srdce Ježišovo
ho symbolizuje v celej svojej plnosti. V plnosti prijímajúcej,
objímajúcej a odpúšťajúcej lásky. Často sa ocitáme v neistote
a osamelosti, potrebujeme tento symbol Božej lásky oveľa viac
ako inokedy. Božské srdce nás posmeľuje priblížiť sa k Božiemu
milosrdenstvu v akejkoľvek životnej situácii. No slávnosť
Božského Srdca dáva do našej pozornosti v prvom rade dôležitosť
Ježišovej ľudskej prirodzenosti, ktorú na seba prijal v okamihu
počatia. V Ježišovom tele bije ľudské srdce, ktoré miluje človeka
nielen Božou láskou, ale aj tou najčistejšou ľudskou láskou. Práve
skutočnosť Vtelenia chráni kresťanstvo pred falošným
mysticizmom, ktorý by chcel obísť ľudskú prirodzenosť Božieho
Syna. Ježišovo Srdce je súčasťou jeho ľudskej prirodzenosti,
ktorá je spojená s jeho božskou prirodzenosťou. Preto
aj označenie „Božské Srdce“ je správne, lebo ide o jednu božskú
osobu Krista, v ktorej sú neoddeliteľne spojené ľudská a božská prirodzenosť. Nejde preto
len o nejaký obrazný výraz pre lásku, ale o úctu Ježišovho telesného srdca. Kristus vlastnil
city a emócie, ktoré sú vlastné ľudskej prirodzenosti. Sv. Ján, ktorý spočinul pri Poslednej
večeri na Pánovej hrudi, je príkladom pre každého kresťana, aby „načúval“ Kristovmu
Srdcu a aby jeho vlastné srdce bilo v súzvuku s Kristovým posolstvom lásky. V slovách
z Jánovho evanjelia: „Prebodli mu bok, z ktorého vyšla krv a voda“, vidí Cirkev vrcholné
vyjadrenie Božej lásky k človeku ako aj symbolický odkaz na sviatosť krstu a Eucharistie.
V dejinách kresťanstva sa rozvinuli viaceré formy úcty, ktoré pramenia z biblického
Zjavenia. Cirkev tieto formy vždy odporúčala na prehĺbenie duchovného života. Azda
najväčšou protagonistkou verejnej úcty a odprosovania urážok voči Ježišovmu Srdcu bola
sv. Margita Mária Alacoque (1648-1690) keď sprostredkovala 12 prísľubov, ktoré
obsiahnu ctitelia Božského Srdca. Potrebujeme sa aspoň na chvíľu zastaviť, spytovať si
svedomie a prejaviť lásku Ježišovi, ktorý sa za nás obetoval, potrebujeme mu povedať, ako
ho veľmi milujeme a potrebujeme ho odprosovať za naše hriechy i za hriechy iných. Srdce
Ježišovo je aj prameňom našej viery. Z neho sa dá črpať a z tohto naplnenia potom vnášať
ovocie skutkov viery do sveta. Aj v tomto mesiaci si máme možnosť posilniť našu úctu
k Božskému Srdcu. Nech je tým väčšia, čím viac chápeme význam pokánia ako prejavu
odpovede na Božiu lásku
„Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo
a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba
dôverujem“ (Ján Pavol II.).
Ó, Božské Srdce Ježišovo, klaniam sa Ti, milujem Ťa a volám k Tebe so všetkými
svojimi bratmi a sestrami: Buď s nami vo všetkých chvíľach nášho života, najmä
v hodine našej smrti.

MODLITBA K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca.
Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem svoje srdce i svoju dušu.
Ježiš, Mária Jozef, stojte pri mne v poslednom boji.
Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji.
Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Sladké Srdce Ježišovo, daj, aby som Ťa vždy viac a viac miloval(a). Amen.
(prevzaté z časopisu Hlasy z domova i z misií)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

23. ročník

„ VŠ ETKÝCH NA PLNI L DUC H S VÄTÝ “

(Sk 2, 4)

Ježiš pred svojím nanebovstúpením povedal
apoštolom, že budú „pokrstení Duchom Svätým“. Učeníci
teda spolu s Máriou a so ženami „jednomyseľne zotrvávali
na modlitbách“. A naozaj: Duch Svätý prišiel – s vetrom
a ohňom a s novou odvahou ohlasovať evanjelium.
Turíce rozprávajú nádherný príbeh o Božej moci
a o premene apoštolov. Tí však nedostali Ducha iba
v tento jeden deň. Skutky apoštolov uvádzajú, že apoštoli
boli „naplnení“ Duchom aspoň sedemkrát (pozri Sk 2, 4;
4, 8. 31; 6, 8; 7, 55; 13, 9. 52). A to ešte nie sú zarátané
prípady, ktoré Písmo nespomína!
To isté platí aj pre nás. Hoci sme pri krste prijali
Ducha Svätého, stále potrebujeme jeho moc a dary, aby
sme mohli ohlasovať radostnú zvesť.
Ježiš vedel, ako veľmi budeme Ducha Svätého
potrebovať, a preto už dlhší čas pred svojím nanebovstúpením povzbudzoval učeníkov, aby
prosili o tento dar: „Keď teda vy...viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia“. Aj Ján nás vo svojom evanjeliu uisťuje, že
Boh „nedáva Ducha podľa miery“ . Boh má toho pre nás pripravené vždy viac!
Nasledujme dnes príklad apoštolov. Uverme v prísľub Ducha, ktorý nám Boh dáva,
a prosme oň. A prosme stále, nielen v dnešný sviatok, ale každý deň. Môžeš poprosiť aj
svojich veriacich priateľov, aby sa spolu s tebou modlili za nové vyliatie Ducha v tvojom
živote. Možno ho nebude sprevádzať vietor ani oheň, no Duch Svätý príde k tebe novým,
nečakaným, ba možno aj nejakým mimoriadnym spôsobom – nielen pre tvoje vlastné dobro,
ale aj pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

Preblah. Panny Mária,
Matka Cirkvi
Č: 2 Pt 1, 1-7
Ev: Mk 12, 1-12
Žaneta

PO
1. 6.

UT
2. 6.

Č: 2 Pt 3, 12-15a.17-18
Ev: Mk 12, 13-17
Xénia, Oxana

ST
3. 6.

sv. Karol Lwanga
a spol., muč.
Č: 2 Tim 1, 1-3.6-12
Ev: Mk 12,18-27
Karolína

ŠT
4. 6.

Náš Pán Ježiš Kristus,
najvyšší a večný kňaz
Č: Gn 22, 9-18
Ev: Mt 26, 36-42
Lenka

PI
5. 6.

sv. Bonifác, bisk. a muč.
Č: 2 tim 3, 10-17
Ev: Mk 12, 35-37
Laura

6.30 + Štefan Cimbák, švagrovia Stanislav, Jozef, Ján
17.30
18.00
6.30
18.00
6.30
18.00
6.30

Č: 2 Tim 4, 1-8
Ev: Mk 12, 38-44
Norbert

NE
7. 6.

Najsvätejšia Trojica
Č1: Ex 34, 4b-6.8-9
Č2: 2 Kor 13, 11-13
Ev: Jn 3, 16-18
Róbert

DÁTUM
7.6.2020

ČAS LEKTORI

ZBP Anny, 75 r. a rod.
Stakčín
+ Stanislav Ťukot, Jozef, Ján a Štefan, rodičia
a svorkovci; + Anna Krupová
+ Jarolim, Viliam a rodičia
ZBP Jolana Styková, 70 r.
+ Adrian Hirka;
+ Mária, Štefan Kornucikoví
+ Michal, Terézia, František Dzidoví
+ Anna, Michal Cupríkoví,
+ Rozália, Michal Ľochoví
+ Ján Savka a z rod. Savkovej;
+ Pavlína a Ján Cenkneroví
+ Katarína Mišková a rodičia, ul. Kollarova
+ Michal Varga

17.30
6.30
17.30
18.00

8.00
SO
6. 6.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

8.45
8.00
18.00
6.00
7.30
9.00
9.00
10.30
18.00

+ Emília Karľová;
+ Štefan a Mária Vološinoví
BBSJ
Stakčín
+ Helena a Bartolomej Barnoví;
+ Alžbeta Jankajová
Fatimská sobota
+ Jozef Merga, 1.výr.
RB, NSPM
Stakčín
+ Jozef Dankovič; + Štefan Miško
+ Štefan Ogurčák; + Jozef Šarudy
ZBP Anny, 70 r.ž.; ZBP Miriama, 15 r.ž.
ZBP Jozef, 35 r.ž.;
ZBP Patrik, 25 r.ž. a rod Karľovej a Eliášovej
Stakčín
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
+ Jozef, Anna Čopíkoví; + Ján Ondík

ROZPIS SLUŽIEB

ŽALM

6.00 PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová

Mgr. Eduard Chrin

7.30 manželia Mariničoví

MUDr. Eduard Ferenc

9.00 Ing. Ján Čop ml. a Mgr. Dana Šalachová

Anna Mária Čopíková

10.30 prvoprijímajúce deti

deti

MILODARY
Na kostol: z pohrebu J. Lazorika 100 €, M. Loba 100 €, E. Štofirovej 50 €, bohuzn. 50 €.
Úprimná vďaka.

OZNAMY
1. Dnešnou Turíčnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa
modlíme Anjel Pána.
2.

V pondelok 1.6. máme svätodušný pondelok a zároveň spomienku Panny
Márie Matky Cirkvi. Sv. omše budú ráno 6:30, 18:00.

3. V tomto mesiaci júni nezabúdajme na modlitbu litánií k Božskému Srdcu
Ježišovmu.
4. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno a večer
pred sv. omšou. (spovedáme v miestnostiach pre matky s deťmi a v kancelárii.
Na spoveď čakáme v odstupoch na chodbe alebo pri väčšom počte ľudí
vonku). Chorých navštívime doma na prvý piatok dopoludnia a popoludní.
5. Vo štvrtok 4.6. máme sviatok Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza.
Povzbudzujeme k účasti na sv. omši.
6. V piatok 5.6. prvý piatok v mesiaci - celodenná eucharistická poklona,
večerná sv. omša za účasti mladých.
7. V sobotu 6.6. fatimská sobota ráno o 8:00, po nej sv. omša.
8. V nedeľu 7.6. popoludní o 14:30 pobožnosť na prvú nedeľu, po jej skončení
výmena ružencových tajomstiev.
9. Pokyny k 1. sv. prijímaniu v nedeľu 7.6. o 10:30:
- S deťmi sa stretneme v pondelok, utorok a stredu v CCVČ na katechézu
o 16:00.
- Vo štvrtok a piatok bude nácvik po večernej sv. omši.
- V sobotu o 9:00 spovedanie rodičov, príbuzných a prvoprijímajúcich deti,
po skončení bude generálka,
- Slávnosť prvého sv. prijímania o 10:30 bude vysielaná aj cez YouTube
a SKV1.
10. Kancelária v úradných hodinách (piatok - zatvorená).

POĎAKOVANIE
Pán dekan ďakuje p. Mariánovi Matúsovi za vysielanie sv. omší
počas karantény, ale i v tomto čase prostredníctvom SKV1.
Taktiež poďakovanie za vysielanie prostredníctvom streamu patrí:
firme ATRIS (Ing. Igorovi Kirňákovi),
Mgr. Matúšovi Gavronovi,
Patrikovi Bončíkovi a Števkovi Gáboroví.
Nedeľou 7.6. sa končí nateraz vysielanie sv. omší online.
Pozývame k osobnej účasti na sv. omši.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Jakub Harmaňoš, býv. v Snine a Valéria Nosálová, býv. v Snine, sobáš 20.6. o 16.00

