Slávnosť Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho.
/piatok 19.06.2020/

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je bezodná láska,
ktorá dokáže uspokojiť všetky naše potreby.
(Svätá Margita Mária Alacoque).
Uvažovali ste niekedy nad tým, odkiaľ sa
vzali niektoré naše sviatky? Mnohé súvisia
s najdôležitejšími udalosťami života nášho
Pána: Vianoce, Veľká noc, Premenenie Pána
a Zoslanie Ducha Svätého. Niektoré súvisia
s učením našej viery - ako slávnosť
Najsvätejšej Trojice a sviatok Povýšenia
svätého kríža. A potom sú sviatky, akým je
aj ten dnešný, ktorými oslavujeme nejaký
aspekt Ježišovej osobnosti, oslavujeme to,
kým je. Podobne ako Nedeľa Božieho
milosrdenstva aj slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho je dar, ktorým nám Boh
pripomína, že cesta k nemu je vždy
otvorená. Je to spôsob, akým nás Boh
pozýva, aby sme sa priblížili k Ježišovi a
zakúsili jeho lásku. Tradícia zasvätenia sa
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu siaha do
jedenásteho storočia. Okolo šestnásteho
storočia bol obraz Ježišovho prebodnutého
srdca s tŕňovou korunou veľmi populárny
aj vďaka jeho šíreniu františkánmi a
jezuitmi. Ale najväčší rozmach zasvätení
prišiel po zjaveniach, ktoré mala pokorná
sestrička z Francúzska - svätá Mária
Margita Alacoque (1647 - 1690). V
niekoľkých po sebe idúcich zjaveniach ju
Ježiš prosil, aby mu pomohla ustanoviť
zvláštny sviatok, ktorý by bol zasvätený
jeho Srdcu. V roku 1856 pápež Pius IX.
ustanovil piatok týždeň po sviatku
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ako
slávnosť Ježišovho Srdca pre celú Katolícku
cirkev. Dnešný sviatok je pozvaním a
zároveň spomienkou. Ježiš nás pozýva, aby
sme vstúpili do jeho srdca. Pozýva nás, aby
sme sa ponorili do jeho lásky a objavili jej
moc, ktorá dokáže uzdraviť naše zranenia,
oživiť naše nádeje a ochrániť nás pred
strachom. Pozýva nás, aby sme nanovo

objavili, aká silná je jeho láska k nám. Nič ju
nedokáže uhasiť - ani naše hriechy, ani naša
nehodnosť! Prijmi preto dnešné pozvanie.
Upriam svoj zrak na Ježišovo Srdce. Nech
sa jeho láska tebou prelieva a pozdvihne ťa
k nebesiam. Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
pretvor moje srdce podľa svojho srdca!
Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je
zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal
víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A
preto buďte pevní, neochvejní, stále
horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že
vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
/zdroj: internet/
*************************************************
V deň Slávnosti Božského Srdca, mu
môžeme spolu so svätou sestrou Faustínou
odpovedať: „Ježiš, dôverujem v Teba“.
A vlastnými slovami môže každý z nás
pokračovať podľa aktuálnej, konkrétnej
situácie života: „Verím, že tvoje srdce je
otvorené, že mi rozumieš aj keď mám
strach z budúcnosti, dôverujem Ti, že ma
nepodmienečne akceptuješ a miluješ. Daj
mi silu lásky mať otvorené srdce pre
každého, kto potrebuje cítiť tvoju lásku.
Daj, aby láska tvojho Srdca prúdila aj cezo
mňa“.

Keď dnes budeš rozjímať o Ježišovom
Najsvätejšom Srdci, spomeň si, že jeho láska
nemá skončiť pri tebe. Ježiš chce v tebe
prostredníctvom Ducha Svätého rozdúchavať
plamene svojej lásky tak, aby si sa o ňu neváhal
podeliť s každým koho stretneš.

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
14. 06. 2020, ročník XVI., č. 18, bozirytier10@gmail.com
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sme jeho ľud a ovce jeho stáda.
„Budete mi kráľovstvom kňazov a
svätým národom“ /Ex 19,6/.
Pred pár dňami sme slávili sviatok Pána
Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
Vieme tiež, že máme vysvätených kňazov.
Prečo teda v dnešnom prvom čítaní
počúvame, že sme „kráľovstvom kňazov a
svätým národom?“ Sme azda všetci
kňazmi?
Presne tak. Naša „vysviacka“ prebehla pri
krste. Vtedy sme sa stali kňazmi Ježiša
Krista. Každý pokrstený má všeobecné
kňazstvo Nového zákona. Pri krste
prebehlo zároveň aj naše „pomazanie“ za
prorokov
a
tiež
naša
kráľovská
„korunovácia“, ktorou sme
dostali
kráľovskú hodnosť v Božom kráľovstve.
Dalo by sa teda povedať, že v Cirkvi nie je
žiaden človek obyčajný; každý jeden – nech
vyzerá navonok akokoľvek – je v
skutočnosti kráľom, kňazom a prorokom.
Alebo ako hovorí jeden z dokumentov
Druhého vatikánskeho koncilu: „Všetky
údy získavajú svojím znovuzrodením v
Kristovi rovnakú dôstojnosť“ /Lumen
gentium 32/. A tá dôstojnosť je naozaj
veľmi veľká – veď sme kráľovstvom
tvoreným samými veľkými ľuďmi: kňazmi,
prorokmi a kráľmi! To je určite dôvod na
veľkú radosť, pretože hoci je to teraz
ukryté, raz to bude v Božom kráľovstve
celkom zjavné.
S takou veľkou dôstojnosťou však
prichádza aj veľká zodpovednosť. Ako
kňazi máme prinášať za svojich bratov

a sestry obety. Ako proroci máme
slovom a ešte viac svojím konaním a
životom ohlasovať Božie slovo. Ako
králi máme krotiť svoju žiadostivosť a
vnášať do sveta Boží poriadok.
V dnešný deň sa teda radujme zo svojej
vznešenej hodnosti. Boh nás nesmierne
povýšil – a to bez akejkoľvek našej
zásluhy. No zároveň sa zamyslime, či
žijeme ako Boží kňazi, proroci a králi; či
náš život je v súlade so vznešeným
poslaním, ktoré sme dostali. Skúsme
dnes nechať o čosi viac zažiariť náš
kňazský, prorocký a kráľovský úrad.
Buďme dnes kňazsky obetaví, prorocky
výreční a kráľovsky silní a štedrí.

„Pane Ježišu, ďakujem ti, že si ma tak
povýšil. Vylej na mňa Ducha
Svätého, aby som dokázal žiť podľa
tejto svojej vznešenej hodnosti.“

Liturgický program na 11. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 15.6.

Detské okienko
Prisľúbenia Božského Srdca9 prvých piatkov

Féria

Utorok:

16.6.
Féria

Streda:

18.00
Poď za 78 r. života
Terézia

Ježiš nám cez Margitu Máriu Alacoque
zanechal 12 prisľúbení:
18.00
+ Kristína Belišová

17.6.
Féria
8.00

Štvrtok: 18.6.
Féria

Piatok: 19.6.
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: 20.6.

18.00
Poď za 75 r. života
Helena
8.00
+ Jozef Ivan

Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie, spom.

Nedeľa

21.6.

12. Nedeľa v období cez
rok

17.00
ZBP rod. Krajňáková

10.00
+ Marta Papežová

8.00
+ Mária Šarišská

9.00
+ Jozef, Anna Šarišskí

Farské oznamy
Milodary: Na kostol v Bzenove obetovali
z pohrebu +Jozefa 200€. Pán Boh zaplať. Na
budúcu nedeľu budú zbierky na opravu zvonov
vo farskom kostole a Mereticiach. V Bzenove
bude zbierka na opravu vnútra veže.
Úplné odpustky: Na slávnosť Božského Srdca
v piatok je možnosť získať úplné odpustky pri
recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu,
predpísanej na túto slávnosť. Je potrebné splniť
aj zvyčajné podmienky sv. zmierenia, sv.
prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. Na
záver sv. omší bude Odprosujúca pobožnosť.
Vysviacky: tento týždeň o. arcibiskup
v košickej katedrále vysvätí nových diakonov
a nových kňazov. Zároveň je v piatok Svetový
deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
Pamätajme na biskupov a kňazov vo svojich
modlitbách.

OHLÁŠKY: ohlasujú sa druhýkrát:
Marek LILEK a Lýdia HOMOĽOVÁ

Upratovanie kostola:
20. 06. – 26.06.2020
Kostol sv. Martina: Miroslav Viazanko,
Jozef Korinek, Ľuboš Kováč, Magdaléna
Kováčová– služba platí celý týždeň
Kostol sv. Imricha: Jozef Jurko, Jozef
Homoľa, Peter Komár– upratovať sa bude v
sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja: Štefan Šoltis, Jozef
Beňko, Vincent Lučanský, Marián Vitališ,
Ľubomír Štofanik

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu
2. Ich rodinám udelím pokoj
3. Poteším ich vo všetkých protivenstvách.
4. V živote, ale hlavne pri smrti budem ich
bezpečnou ochranou.
5. Hojne požehnám každé ich podujatie
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a
nekonečné more milosrdenstva
7. Vlažné duše sa stanú horlivými
8. Horlivé duše dosiahnu chytro veľkú
dokonalosť
9. Domy, v ktorých si obraz môjho srdca
zavesia a uctia, hojne požehnaním
10.Kňazom dám milosť obrátiť aj
najzatvrdlivejšie srdcia
11. Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť,
vpíšem do svojho Srdca a nikdy ich odtiaľ
nevytriem.
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve
svojho srdca, že všetkým, ktorí budú
prijímať v prvé piatky deväť mesiacov po
sebe, udelím milosť konečného pokánia; že
nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia
potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im
stane bezpečným útočišťom v poslednej
chvíli.
______________________________

Pán Ježiš nám ponúka veľké milosti – je
preto však potrebné splniť podmienky, aby
nám ich mohol dať. Aby sme naozaj mohli
jeho milosti prijať, je treba na 1. piatok
v mesiaci pristúpiť k sv. prijímaniu. A to je
možné len s čistým srdcom.
Takže je vhodné a potrebné najprv sa
vyspovedať, očistiť svoje srdce, aby doň
Ježiš mohol znovu prísť...
Preto je vhodné
ísť na sv. spoveď
pravidelne, každý
mesiac, najlepšie
na 1. piatok.
Naša duša sa nielen
očistí, ale dostane aj mnoho milostí
od Pána Ježiša. Keď na spoveď nechodíme
pravidelne, duša sa postupne špiní a stráca
Božie milosti...
--------------------------------Božské Srdce Ježišovo a 9 prvých piatkov
doplň chýbajúce slová /nájdeš ich po vyriešení
osemsmerovky/

Pán Ježiš veľmi miluje každého človeka.
Svoje Božské srdce
zjavil ………………….
Márii Alacoque a cez ňu
nám dal ………
prisľúbení. Chce nám
rozdávať svoje ………………… . Ježiš nás
pozýva,
aby
sme
každý
prvý
………………… v mesiaci pristúpili k sv.
prijímaniu. To však môžme iba s čistým
srdcom. Preto je k tomu potrebná dobrá
svätá ………………… .

SÚŤAŽ: Doplňovačku a osemsmerovku
vyrieš, vystrihni a vhoď do škatuľky – BOŽÍ
RYTIER do konca mesiaca. Vyhodnotenie
bude v prvom júlovom čísle  Tešíme sa na
vaše riešenia 

svätá omša, prijímanie, hriešnik, Ježiš, srdce
láska, kňaz, dobro, chlieb, dnes, hriech,
obeta, Boh, zlo

