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Meditácia o Božskom Srdci:
Bratia a sestry, mesiac, do ktorého sme
vstúpili, je mesiacom úcty k Najsv.
Srdcu Ježišovmu. Predmetom úcty Srdca
Ježišovho je vo vlastnom slova zmysle
telesné srdce Ježišovo. Ako časť jeho
presv. človečenstva, podstatne spojeného
s Božím slovom, je hodné poklony.
Konečným predmetom tejto úcty je však
Ježišova láska, ktorej symbolom je jeho
Srdce.
Pápež
Pius
XI.
hovorí:
„Pod symbolickým obrazom srdca vidíme a
ctíme si nesmiernu, štedrú lásku nášho
Vykupiteľa.“ To je práve zmyslel úcty
Božského Srdca. Hlavným predmetom
úcty Božského Srdca je láska Pána Ježiša.
Tá nestvorená láska, ktorou nás miloval od
večnosti a od večnosti sa rozhodol stať sa
človekom pre našu spásu. Ale aj tá láska
stvorená, ktorou nás miloval ako človek až
po smrť na kríži a zaslúžil nám svojou
láskou, aby sme mohli opätovať jeho lásku.
To je hlbší zmysel úcty k Božskému srdcu.
Aj v novších časoch nás Kristus pozýva k
prameňu jeho lásky, keď hovorí: „Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás
občerstvím.“ V novších časoch nás pozýva
Kristus k prameňu jeho lásky, k Srdcu
Ježišovmu aj prostredníctvom súkromného
zjavenia sv. Margity Alacoque, ktoré aj
Cirkev uznala za pravé. Bolo to 27. 12.
1673. Sv. Margita kľačala pred bohostánkom a rozjímala o veľkom tajomstve
Kristovej lásky. Ju si vyvolil Boh ako kedysi
Noema, aby staval koráb, koráb lásky úctu Božského Srdca, lebo len tá môže
zachrániť ľudstvo a priviesť ho späť k
Bohu, naučiť ho veriť, milovať a po
kresťansky žiť. Pri tomto rozjímaní sa jej
zjavilo Božské Srdce.

Sv. Margita o tom hovorí: „Zažiaril zo
všetkých strán jasnejšie ako Slnko a
priezračnejšie ako krištáľ, zreteľne bolo na
ňom vidieť ranu po kópii, bolo tŕňovou
korunou ovenčené a nad ním kríž.“
Pán Ježiš jej hovoril: „Moje srdce tak
nekonečne miluje ľudí, že už nevládzem viac
zdržať plameň svojej lásky, skrze teba to
chcem svetu zjaviť a rozšíriť, aby som ich
obohatil drahými pokladmi, milosťami.
Potrebujú to, lebo ináč museli by byť
zatratení...“ Prostredníctvom nej nám
daroval aj 12 prisľúbení: Dám im všetky
milosti potrebné ich stavu. Ich rodinám
udelím pokoj. Poteším ich vo všetkých
protivenstvách. V živote, ale najmä pri smrti
im budem bezpečnou ochranou. Hojne
požehnám každé ich podujatie. Hriešnici
nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné
more milosrdenstva. Vlažné duše sa stanú
horlivými. Horlivé duše obsiahnu rýchlo
dokonalosť. Domy, v ktorých zavesia a uctia
obraz môjho Srdca odmením požehnaním.
Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia. Mená tých, čo rozširujú túto
pobožnosť vpíšem do svojho Srdca a nikdy
ich nevymažem. V prehojnom milosrdenstve
svojho Srdca sľubujem, že všetkým, čo budú
prĳímať Eucharistiu v prvé piatky deväť
mesiacov po sebe, udelím milosť konečného
pokánia, že nezomrú v mojej nemilosti ani
bez prĳatia potrebných sviatostí, lebo moje
Srdce sa im stane bezpečným útočišťom v
poslednej chvíli.

Farské oznamy
Tel. č.: +421 55 622 15 55
E-mail: domsvalzbety@gmail.com
Otváracie časy:
Pondelok - Štvrtok
10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 hod (streda 17:30)
Piatok
10:00 - 12:00 hod.

Život vo farnosti:

Desiata nedeľa v Cezročnom období

Prvé čítanie:
Gn
3, 9-15
Poďakovanie a prosba
Žalm:
Ž
130
Chod našej farnosti môžete podporiť
vhodením svojho milodaru do
Druhé čítanie:
2Kor
4,13- 5,1
pokladničiek vzadu pri vstupe do
Evanjelium:
Mk
3, 20-35
chrámu alebo elektronicky na číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 00000000 82121833.
Pokiaľ máte záujem, píšte na e-mail:
ďakujeme!
prevor@milosrdni.cz. Pre koho je akcia
určená? Muži od 18 do 40 r. Cena: 1000 CZK +
Slávnosť Najsv. Srdca - odpustky
doprava (cca 40 Eur) Miesto na ubytovanie:
V piatok 11. 6.2021 budeme sláviť
horská chata v srdci Vysokých Tatier. Prihlasujte
slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Veriaci,
ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní sa do 31. 7. 2021. Akcia prebehne aj v prípade
modlitby Jesu dulcissime - Najmilší Ježišu, zhoršenia epidemiologickej situácia za dodržovania všetkých potrebných platných nariadení.
predpísanú na túto slávnosť, môže za
obvyklých podmienok získať plnomocné
Sčítanie obyvateľstva - VAROVANIE
odpustky.
Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci
sčítania obyvateľov nestihli elektronicky
Svetový deň za posväcovanie kňazov
sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov
Myslime v piatok 11. 6. 2021 na našich
a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyzduchovných otcov a zahŕňajme ich do
nanie. Asistované sčítanie prebieha do 13.
svojich súkromných modlitieb.
júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť
Mládežnícke omše v Uršulínskom kostole osobne na miesto zriadené obecným/
mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je
Pozývame mládež našej farnosti na
každotýždenné „mládežnícke“ sv. omše do najlepšie) alebo možno zavolať na obecný/
mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel
Uršulínskeho kostola vždy vo štvrtok o
mobilný asistent.
15:45 h.
Kurz safeguarding
Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej
fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre
ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana
v Ríme pripravujú: Kurz safeguarding:
ochrana detí a zraniteľných dospelých pred
sexuálnym zneužívaním. Kurz ponúka:
S milosrdnými bratmi v Tatrách
Srdečne pozývame všetkých mužov, ktorí Získanie základných poznatkov o sexuálnom
zneužívaní; rozpoznanie možných známok
cítia svoje povolanie k hospitalite a službe
zneužívania; aplikovanie vhodných prostriedkov
chorým ku spoločnému pobytu vo
intervencie; oboznámenie sa s legislatívou SR;
Vysokých Tatrách 25.-29. 8. 2021.
predstavenie noriem Kódexu kánonického
Program bude zahŕňať rozličné
duchovné aktivity, možnosť duchovného práva a cirkevných noriem; vytvorenie
koncepcie ako pracovať s
rozhovoru, turistiky v krásnej prírode.
Jún - mesiac Božského Srdca
Pred nami je mesiac jún, ktorý je
zasvätený úcte Najsv. Srdca Pána Ježiša.
Nezabúdajme na spoločnú modlitbu
litánií k Božskému Srdcu.

obeťami zneužívania; implementácia
prevencie v spoločenstvách a skupinách.
Kurz je určený pre formátorov, učiteľov,
psychológov, terapeutov, rehoľníkov,
dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou a iné
profesie. Kontakt a prihlásenie na kurz do
15.09.2021: JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ
Centra na ochranu maloletých a „project
manager“.
Modlitba osobného zasvätenia NSPJ
Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce
Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) –
svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky,
bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak,
aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti
oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa
a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe
rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi
zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa
vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako
hriešne a nehodné Božieho dieťaťa. Ty,
Božské Srdce, buď jediným objektom mojej
lásky, ochrancom môjho života, zárukou
spasenia, lekárom mojej krehkosti
a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom
v hodine mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď
mojím ospravedlnením u svojho Otca.
Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého
hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame
všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa
obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu
nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by
sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač
do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby
som na Teba nikdy nezabudol(a). Amen.

Čaute všetci! Ježiš hovorí, že
polovičné kráľovstvo neobstojí.
Tomuto zámku však chýba jedna
polovica. Dokážete ju dokresliť?

Liturgický kalendár na 10. týždeň v Cezroč. obd.
Deň

Liturgické slávenie

Liturgické texty
1Č: Gn 3, 9-15
Ž: 130

Nedeľa DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
2Č: 2Kor 4, 13- 5, 1
6.06.
Ev: Mk 3, 20-35

Pondelok
Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období
7.06.
Utorok
8.06.

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období

Streda
9.06.

Streda 10. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok
10.06.
Piatok
11.06.
Sobota
12.06.
Nedeľa
13.06.

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období
NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO
slávnosť
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
spomienka

JEDENÁSTA NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

1Č: 2Kor 1, 1-7
Ž: 34
Ev: Mt 5, 1-12
1Č: 2Kor 1, 18-22
Ž: 119
Ev: Mt 5, 13-16
1Č: 2Kor 3, 4-11
Ž: 99
Ev: Mt 5, 17-19
1Č: 2Kor 3, 15- 4,1
Ž: 85
Ev: Mt 5, 20-26
1Č: Oz 11, +- 3-4. 8-9
Ž: Iz 12
2Č: Ef 3, 8-12
Ev: Mk 12, 35-3

1Č: Iz 61, 9-11
Ž: 1Sam 2
Ev: Lk 2, 41-52
1Č: Ez 11, 22-24
Ž: 92
2Č: 2Kor 5, 6-10
Ev: Mk 4, 26-34

Identifikačné údaje organizácie:
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej,
Košice / Hlavná 26, 040 01 Košice /
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833
ĎAKUJEME !
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alzbetinlist@gmail.com web: www.dom.rimkat.sk

