
 Božské srdce – dar pre človeka 
 

Mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.  Základy tejto úcty 

korenia vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla 

krv a voda“ (Jn 9,34). Osobnosťou, ktorú 

použila Božia prozreteľnosť na rozšírenie 

úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, 

bola svätá Margita Mária Alacoque.   Vo 

Francúzskom meste PARAY-LE-MONIAL 

mala Margita  v roku 1674 osobitné 

zjavenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.  

Kľačiac pred sviatosťou oltárnou zachytila 

tieto Pánove slová:  „Najväčšiu lásku mi 

budeš preukazovať, keď budeš uctievať 

moje srdce, ktoré miluje človeka 

nekonečnou láskou. Keby mi ľudia aspoň trochu splácali lásku láskou, zdalo by sa 

mi všetko, čo som pre nich urobil, len nepatrným. Avšak len chladnosťou 

a pohŕdaním splácajú moju snahu.“  Tak, ako doba, v ktorej žila Margita i dnešná 

doba potrebuje, aby naša odpoveď na Ježišovu lásku bola  zreteľnejšia, úprimnejšia 

a opravdivejšia. Lebo  jedni  črepiny roznášajú, aby sa ľudia zranili, druhí ich 

musia zbierať, aby sa ľudia nezranili.  Práve v tom prináša Ježišovo „tiché 

a pokorné srdce“  nezanedbateľnú hodnotu  „ vrátili ľudstvu lásku, ktorú stratilo...“ 
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Úcta a prisľúbenia Božského srdca  

 Zo zjavení sv. Margity Alacoque, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom  ustálilo 
dvanásť prisľúbení pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:  

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Vnesiem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v trápeniach. 
4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti. 
5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia. 
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva. 
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými. 
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť. 
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca. 
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia. 
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy 
vytreté. 
12.Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas 
deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v 
nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach 
života. 

 



OZNAMY: 
• Kancelária farského úradu:  v utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod.  

• V nedeľu 19.6.2022 bude pri sv. omšiach zbierka na farskú budovu. Úprimná vďaka za 

vaše milodary. 

• 24.6.2022  je svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov. 

• Vo štvrtok 30.6.2022 pozývam deti, študentov, učiteľov na  konci školského roka 

poďakovať Pánu Bohu. 

• V nedeľu 3.7. 2022 bude zbierka na  Dobročinné diela Svätého Otca. 

• Na prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod.  Nahláste ich 

v sakristii. Popoludní  od 16:00 hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie 

adorácie bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci začíname modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod. 

• V prvú nedeľu v mesiaci bude popoludní pobožnosť s výmenou ružencových 

tajomstiev. 

• Od 2.7. do 7.7.2022 bude v našej farnosti socha Panny Márie z Obišoviec. Program 

bude uvedený v najbližšom čísle Farského listu. 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

TOMÁŠ LOPAČEK, bývajúci  v Ľuboticiach a MARTINA IVANECKÁ, bývajúca  v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 26.6.2022 – 3.krát 

 

PATRIK NAĎ, bývajúci  v Ľuboticiach a VIKTÓRIA MOZEŠOVÁ, bývajúca  v Malom Šariši 

OHLASUJÚ SA : 26.6.2022 – 1. krát, 3.7.2022 – 2.krát 

 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil  o finančnú podporu, ktorá bude 

potrebná pri výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa v mesiaci by bola 

vyčlenená na túto  zbierku. 
 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy:  

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 
 



 

Liturgický program  20.6. – 26.6. 2022 

21.06.2022 Utorok - 18:00 
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka 

ZBP Lýdia s rod. 

22.06.2022 Streda - 07:00  
Féria 

ZBP Laura, 18 r. 

23.06.2022 Štvrtok - 18:00  
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA - SLÁVNOSŤ 

† Jozef Lipták – 7. výr. 

24.06.2022 Piatok - 18:00  
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO - SLÁVNOSŤ 

† Ján Ivanecký 

25.06.2022 Sobota - 07:00 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka 

† Štefan, Anna, Mária 

15:00 Za novomanželov 

26.06.2022 Nedeľa - 

 13.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 ZBP manželov, 40 r. manželstva 

10:30 ZBP Lýdia, 70 r. 
 

Liturgický program  27.6. – 3.7. 2022 

28.06.2022 Utorok 
Spoveď 
16:30 
18:00 

18:00 
Vigília Petra a Pavla, apoštolov 

† Jozef Kovalič – 1. výr. 

29.06.2022 Streda 

Spoveď
06:00 
07:00 

 

16:30  
18:00 

07:00 

SV.PETRA A PAVLA , APOŠTOLOV – SLÁVNOSŤ 

Za veriacich farnosti 

18:00 ZBP Jozef 

30.06.2022 Štvrtok 
Spoveď 
16:30 
18:00 

18:00 
Na konci školského roka – poďakovanie Pánu Bohu 

† Anna, Jozef, Anna, Augustín 

01.07.2022 Piatok 
Spoveď 
16:30 
18:00 

15:00 

Prvý piatok v mesiaci 

Za novomanželov 

18:00 ZBP Frederika 

02.07.2022 Sobota - 07:00 
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie - sviatok 

Za živých členov RB 

03.07.2022 Nedeľa - 

 14.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 † Štefan Ferko 

10:30 Za veriacich farnosti 
 


