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Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

text: Roman Haško, kaplán
foto: internet

AKO ZASVÄTIŤ RODINU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE
1. Postaví sa už posvätený obraz Srdca Panny Márie v dome na čestné miesto.
2. Veľmi užitočné je pripraviť sa svätou spoveďou a sv. prijímaním a vhodným čítaním o takomto zasvätení.
3. Celá rodina sa zíde pred obrazom
a nakoľko je možné, hlava rodiny sa pomaly nahlas pomodlí zasvätenie.
4. Ak je pri zasvätení kňaz, obraz on
posvätí pred zasvätením, pomodlí sa
predpísanú modlitbu a pridá niekoľko
príležitostných slov.
5. A akoby na potvrdenie slávnostného aktu a v duchu fatimského posolstva,
dobre bude aspoň za päť prvých sobôt
mesiaca po sebe nasledujúcich obnoviť
toto zasvätenie spolu aj so zmierujúcou
modlitbou.
Zasvätenie rodiny
Ó, Mária, Matka Božia a Matka naša,
tu zhromaždená rodina slávnostne sa ti
dnes zasväcuje, aby si od dnes kraľovala v našom dome prítomnosťou svätého
obrazu tvojho Nepoškvrneného Srdca,
svojou materinskou ochranou v našich
radostiach a bolestiach a svojím duchom, vzorom všetkých rodinných cností.
Daj, aby panoval v tejto rodine ako
v nazaretskej poriadok vo vykonávaní autority a poslušnosti, čistota mravov
a spoločenského života podľa Božieho
zákona, aby každý plnil svoju povinnosť s veľkodušnou vernosťou, aby vládla vzájomná
láska až po zrieknutie sa vlastných chúťok a pohodlia, aby prekvitala u nás kresťanská
pobožnosť so spoločnými náboženskými cvičeniami a so zachovávaním cirkevných príkazov.
Od tvojho panenského Srdca, prostredníka všetkých milostí, nechže príde k nám ten
nadprirodzený život, ktorý nám jedine môže dať okúsiť pokoj na zemi a v nebi zasa spojiť
všetkých členov tejto rodiny.
Svoju modlitbu spájame s modlitbou, ktorá neprestajne vyviera z tvojho materinského Srdca u Ježiša Krista, tvojho Boha a Syna.
Týmto zasvätením tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sľubujeme tak žiť, aby ťa táto rodina nikdy neobrážala, ba skôr, aby ti dávala náhradu za urážky, že ťa toľké iné rodiny
potupujú, a urob, aby sme v tomto svojom čestnom podujatí vždy verní zostali.
Ráč prijať celkom do svojej vlastnosti túto rodinu, ktorá chce byť malým kráľovstvom
tvojho Srdca a Srdca Ježišovho. Amen.

LEVOČSKÁ
PÚŤ 2019

Nedeľa 30. 6. 2019 – sv. omša o 14.30, celebruje Martin SKLADANÝ
Pondelok 1. 7. 2019 – sv. omša o 17.00, celebruje František BEBKO

UTOROK 2. 7. 2019
SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
9.00
10.00
		
13.00
16.00
17.00
		

modlitba svätého ruženca, liturgicky vedie Mons. František DLUGOŠ
slávnostná svätá omša, celebruje J.E. Mons. Štefan SEČKA,
spišský diecézny biskup
svätá liturgia východného obradu J.E. Mons. Milan CHAUTUR, košický eparcha
modlitba svätého ruženca, liturgicky vedie Matúš KNIŽACKÝ
slávnostná svätá omša, celebruje J.E. Mons. Andrej IMRICH, biskup
SV. SPOVEĎ: v utorok 2. júla od 8.00 hodiny do konca púte

Streda 3. 7. 2019 sv. omša o 17.00, celebruje Stanislav MISÁL
Štvrtok 4. 7. 2019 sv. omša o 17.00, celebruje Alojz CHMELÁR

Piatok 5. 7. 2019
SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA

sv. omša o 10.00 celebruje Mons. Anton TYROL, generálny vikár
sv. omša o 17.00 celebruje Ľubomír VOJTAŠÁK

SOBOTA 6. JÚLA

9.00
10.00
17.00
19.00
		
20.30
22.30
		

FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
sv. omša, celebruje Amantius AKIMJAK
OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
sv. omša, celebruje J.E. Mons. František RÁBEK,
ordinár ozbrojených síl a zborov SR
sv. liturgia východného obradu, liturgicky vedie o. Jonáš MAXIM
Plná milosti. Hudobno-slovné pásmo.
Účinkuje chrámový zbor sv. Martina v Lipanoch

NEDEĽA 7. JÚLA

Polnočná sv. omša za účasti novokňazov a mládeže
		
celebruje Patrik MITURA, kazateľ Martin TEŠLA
1.30
pobožnosť Krížovej cesty, vedie Peter KALIS, diakon
3.00
eucharistická poklona, vedie Ľuboš LAŠKOTY
5.30
sv. omša celebruje Jozef SVITEK, kazateľ Róbert TOKÁR
7.00
sv. liturgia východného obradu o. Pavol DANCÁK
9.00
Modlitba radostného sv. ruženca, liturgicky vedie Tomáš TARČÁK
10.00
		
		

SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J. Em. Kardinál STANISŁAW RYŁKO,
arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme
SV. SPOVEĎ: v sobotu 6. júla od 8.00 hodiny až do skončenia púte

Farské oznamy
Plnomocné odpustky počas Slávnosti
Najsvätejšieho Srdca Ježšovho v piatok
28.6.2019
V piatok máme možnosť získať úplné
odpustky za obvyklých podmienok a pri
spoločnom verejnom recitovaní modlitby
Najmilší Ježišu. Pozývame vás na sv. omše
počas tejto slávnosti.

Sv. omše u Dominikánov - 29.6.2019
Sv. omše na slávnosť sv. apoštolov
Petra a Pavla budú u Dominikánov o 6:30,
12:15 a 17:30 hod.

Zbierka Dobročinné diela Sv. Otca
Na budúcu nedeľu 30. júna 2019 sa
uskutoční pravidelná zbierka pod názvom
Dobročinné diela Sv. Otca (Cent sv. Petra),
ktorou Sv. Otec František podporuje potrebné akcie na celom svete.

Modlitebné trojdnie Modlitby matiek
Mamy zo spoločenstva Modlitby matiek vás v dňoch od 28.6.- 30.6.2019 pozývajú na modlitbové trojdnie vo farnosti juh,
v kostole Ducha Svätého, v piatok a v nedeľu so začiatkom o 17.00 hod. a v sobotu
keďže je prikázaný siatok sv.Petra a Pavla
bude ráno o 8.00 hod. sv omša a po nej
o 9.00 budeme mať modlitby za sobotný
deň z trojdnia.

Sv. omše na slávnosť sv. apoštolov
Petra a Pavla - 29.6.2019
Keďže slávnosť a prikázaný sviatok sv.
apoštolov Petra a Pavla pripadá na sobotu, sv. omše v našej farnosti budú ako v
nedeľu okrem sv. omše o 15:00 hod. v katedrále sv. Alžbety, ktorá bude z dôvodu
sobáša zrušená. Ďakujeme za pochopenie.

Voľné miesta na cirkevnej škôlke
Cirkevná materská škola bl. Imeldy
na Moyzesovej ulici v Košiciach oznamuje, že vzhľadom na rozširovanie priestorov
(otváranie novej triedy) má voľnú kapacitu na školský rok 2019/2020. Prijíma deti
od 3 - 6 rokov. Bližšie informácie na webovom sídle školy msimeldy.edupage.org

Nový
v predaji

VERBUM

Dávame vám do pozornosti nové
číslo časopisu pre kresťanskú inteligenciu Verbum. V prvom čísle 2019 nájdete
okrem nosnej témy “Priateľstvo” – Malý
princ vo svetle Biblie a skutočnej hodnoty
priateľstva (Miroslava Psárová), Priateľstvo C.S. Lewisa a J.R.R. Tolkiena (Pavol
Hrabovecký), Chcieť pre druhého to najlepšie (Peter Labanc) aj tieto články: Lukáš Nosek – Džihád, Peter Zubko – Život,
mučenícka smrť a kult bl. Anny Kolesárovej Hruškovej. Oficiálny životopis, Katarína Hlačiková, DKL – Hymnus k bl. Anne
Kolesárovej, Juraj Jurica – O povahe výziev pre súčasných kresťanov a Cirkev,
Ján Mičko – Otázka dobra a zla z pohľadu Tóry a židovskej ortodoxie a mnohé
ďalšie skvelé články.

Časopis si môžete zakúpiť
v sakristiách našich kostolov
za cenu 5€

Pochod za život / 22.9.19 / Bratislava
Cez dnešné evanjelium sa Ježiš pýta každého jedného z nás počas celých dejín: za
koho ma pokladáš ty? To nie je teoretická otázka, po ktorej sa čaká teoretická odpoveď. To, čo si myslíme o Ježišovi, za koho ho pokladáme - to vyjadrujeme skutkami,
konaním, aktivitami nášho života, aj svedectvom v jednotlivých okolnostiach spoločenského života. Kto vykročí na Národný pochod za život, ten tiež vyjadruje, za koho
pokladá Ježiša. Za Zvrchovaného Pána dejín, vrátane vlastných osobných dejín, za
Pána každého jedného ľudského života, za záchrancu ľudského pokolenia. Za Božieho
syna, ktorý požehnáva rodiny, požehnáva deti, požehnáva matky i otcov, lebo ľudský
život a dôstojnosť človeka je čosi posvätné a nedotknuteľné.

Liturgický prehľad na 11. týždeň v období cez rok
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
23.06.

12. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Zach 12, 10-11; 13, 1
Ž: Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Č2: Gal 3, 26-29
Ev: Lk 9, 18-24

Po
24.06.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa
slávnosť

Č1: Iz 49, 1-6
Ž: Ž 139, 1-3. 13-14. 15
Č2: Sk 13, 22-26
Ev: Lk 1, 57-66. 80

Ut
25.06.

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 13, 2. 5-18
Ž: Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5
Ev: Mt 7, 6. 12-14

St
26.06.

Streda 12. týždňa v Cezročnom období

Č1: Gn 15, 1-12. 17-18
Ž: Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Ev: Mt 7, 15-20

Št
27.06.

Svätého Cyrila Alexandrijského,
biskupa a učiteľa Cirkvi; ľub. spomienka

Č1: Gn 16, 1-12. 15-16
Ž: Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5
Ev: Mt 7, 21-29

Pi
28.06.

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
slávnosť

Č1: Ez 34, 11-16
Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6
Č2: Rim 5, 5b-11
Ev: Lk 15, 3-7

So
29.06.

Svätých Petra a Pavla, apoštolov
prikázaný sviatok - slávnosť

Č1: Sk 12, 1-11
Ž: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Č2: 2 Tim 4, 6-8. 17-18
Ev: Mt 16, 13-19

Ne
30.06.

13. nedeľa v Cezročnom období

Č1: 1 Kr 19, 16b. 19-21
Ž: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Č2: Gal 5, 1. 13-18
Ev: Lk 9, 51-62

Detské okienko
Lk 9, 18-24
Ahojte! Dnes sme si
pre vás pripravili niečo zložitejšie. Je to síce
klasické sudoku (symboly sa teda nesmú opakovať v žiadnom štvorci,
stĺpci, či riadku), ale namiesto čísel sú v ňom písmená. Ak sa vám podarí
sudoku správne vylúštiť,
dostanete tajničku, ktorá vám poradí, čo je potrebné urobiť, ak chceme
nasledovať Ježiša. (Malá
pomôcka – v sudoku sa
nachádzajú tieto písmená: A, I, Í, K, R, Ť, V, Z, Ž)
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