Najsvätejšie srdce Ježišovo
v katolíckej liturgickej tradícii a zboţnosti srdce Jeţiša
Krista. Sviatok Najsvätejšieho Srdca sa v katolíckej
cirkvi západného obradu slávi v prvý piatok po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (ľudovo
Boţie Telo), ide teda o pohyblivý sviatok (dátum jeho
konania nie je pevne ustanovený). Ustanovil ho pápeţ
Klement XIII. v roku 1765 a Pius IX. ho v roku 1856
rozšíril na celú cirkev. Úcta k Jeţišovmu srdcu sa rozšírila najmä od druhej polovice 17. storočia, pričom
má pôvod v zjaveniach Jeţiša sv. Margite Márii Alacoque. V nich mal Kristus svätici prisľúbiť vyliatie
svojej boţskej lásky na kaţdého, kto bude zboţne uctievať jeho srdce. Medzi tradičné formy zboţnosti
a úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Jeţišovmu patria okrem
spomínaného sviatku: litánie, slávenie deviatich prvých piatkov v mesiaci za sebou, apoštolát modlitby,
úcta k obrazom Srdca Jeţišovho, svätá hodina, návštevy Najsvätejšie sviatosti oltárnej. Pápeţ Pius XI. nariadil v roku 1925 vo svojej encyklike Quas primas kaţdoročné zasväcovanie sa tomuto srdcu
v poslednú nedeľu liturgického roka, t. j. na Slávnosť
Krista Kráľa. V ďalších encyklikách Miserentissimus
Redemptor (1928) a Caritate Christi compulsi (1932)
poukázal na hlboké zakotvenie úcty k Jeţišovmu srdcu. Ďalšiu teologickú náuku o tejto téme rozpracoval
Pius XII. v encyklikách Summi pontificatus (1939)
a Haurietis aquas (1956).

3. jún 2018
Aj v tomto roku sa od 7. do 14. júla uskutoční púť do
Medugoria. Cena púte je 170,- eur. V tejto cene je
zahrnuté: autobusová doprava klimatizovaným
autobusom, 5x ubytovanie, účasť kňaza, sprievodca,
parkovacie poplatky, poplatok za vstup do Medugorja,
poplatok za tlmočnícke sluţby v Rádiu Mária v
Medugorji. V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné
poistenie, poplatok k vodopádom Kravice. Kto má
záujem, nech sa prihlási u Eleny Jakubjakovej na
telefónnom čísle: 0907 027 567, najneskôr do
18.6.2018.
Vo štvrtok 14.6.2018 bude o 15:00 v katedrále
Sv. Martina na Spišskej Kapitule, diakonská vysviacka,
pri ktorej bude za diakona vysvätený náš bohoslovec
Anton Durčák. Odchod autobusov pre tých, ktorí sa
zapísali na túto vysviacku bude o 11:00 zo zastávok
SAD smerom od kasární nadol.
Snúbenci, ktorí sa chcú sobášiť do začiatku adventu,
nech si prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu. Prosíme
aby prišli v čase od pondelka 4.6. do piatku 15.6.2018

Dňa 7.6.2018 sa o 19:00 v Jezuitskom kostole v
Ruţomberku uskutoční organový koncert katedry
Hudby PF KU v Ruţomberku, na ktorom vystúpi náš
bývalý pán kaplán Marek Jamrich. Kto by mal čas a
chuť, môţe sa tam ísť pozrieť.
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Mať otvorené oči

Farizeji odsúdili konanie učeníkov a neskúmali, prečo
to robili. Jeţiš učeníkov nenapomenul, lebo pouţil
namiesto súdu milosrdnú lásku.
To by mal byť príklad aj pre mňa, ako pristupovať
k ľuďom v mojej blízkosti. Ak vidím, ţe niekto
nespĺňa moje očakávania, moje predstavy, tieţ môţem
byť milosrdný a nie mravokárca! Neznamená to, ţe
budem prehliadať hriech, ktorý Boha uráţa, ale budem
sa snaţiť správať k blíţnym ohľaduplne a s úctou, lebo
všetci sme Boţie deti a jemu patríme. Kto som ja, aby
som súdil mojich najbliţších, kňazov, známych len
preto, ţe nespĺňajú moje predstavy, moje ideály? V
očiach nášho Boha má kaţdý jeden človek neskutočnú
hodnotu. Za kaţdého Jeţiš zomrel na kríţi, aby mohol
byť spasený kaţdý, kto v neho uverí. Preto sa budem
snaţiť od dnes mať oči otvorené pre dobré veci, ktoré
objavím a ktoré sú v srdci kaţdého z nás! Veď toľko
dobra ma obklopuje! Začnem ho objavovať a ďakovať
zaň Bohu!

18:00

OHLÁŠKY

06:30

Anton DURČÁK, syn rodičov - Antona a Márie, rod.
Petrulákovej, bývajúci v Novoti, bude dňa 14. júna
2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej
cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom
úrade. Zároveň menovaného odporúčame do vašich
modlitieb.

Poď. za 75 r. ţ. a za deti a vnúčatá č. 67
+ mama Mária, Serafín a Jozef Jakubjak
a za BP pre rodinu

18:00

Na úmysel č. 204

06:30

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

STREDA

Poď. za 50 r. ţivota a za BP pre deti s
rodinami č. 673

Za BP pre rod. 144

18:00

+ Florián a + členovia rod. č. 889

18:00

Sobášna sv. omša

14:00

Poď. za 80 a 60 r. ţ. a BP pre rodinu.

16:00

Poď. za 20 rokov manţ., za ţivých
a + rodičov z č. 148

07:00

Poď. za 50 r. ţiv. a BP pre rod. č. 751

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Jozef Kyrcz, syn rodičov Jozefa a Jany r. Durčákovej
narodený v Dolnom Kubíne,
bývajúci v Zákamennom,
a Alţbeta Bulvasňáková, dcéra rodičov Antona a Marty,
rod. Račákovej, narodená v Martine, bývajúca v Novoti

Rodinu si založili:

PONDELOK
UTOROK

14:00

FÉRIA

SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČENÍK
SPOMIENKA

STREDA

Za zdr. a BP pre deti a vnúčatá č. 102

FÉRIA

ŠTVRTOK

18:00

FÉRIA

PIATOK

+ Alojz Mikolajčík a účastníci pohrebu

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA
JEŢIŠOVHO

SOBOTA

06:30

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY
MÁRIE, SPOMIENKA

Mikuláš a Klára Rypákovci
..Gratulujeme a prajeme veľa Božieho
požehnania na spoločnej ceste životom.

NEDEĽA

+ rodičia a za duše v očistci č. 779

4. –10. jún
2018

ŠTVRTOK

UTOROK

PONDELOK

4.-10. jún 2018

DESIATA NEDEĽA CEZ ROK

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: 1

