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16. ROČNÍK

„Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a
sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli
teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli
k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou
prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo,
aby sa splnilo Písmo: "Kosť mu nebude zlomená." A na inom mieste Písmo hovorí:
"Uvidia, koho prebodli.".“ (Jn 19, 31-37)
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávi Katolícka cirkev v piatok po
oktáve Božieho tela. Táto slávnosť vyjadruje pravdu napísanú sv. apoštolom Jánom: „Boh je láska.“
Pán Ježiš chcel, aby ľudia uvažovali
nad hĺbkou jeho lásky,
ktorú prejavil obetovaním sa na kríži a neustálou obetou nekrvavým spôsobom počas sv.
omše.
Už starovekí kresťanskí autori zdôrazňovali, že z prebodnutého
Ježišovho Srdca sa zrodila Cirkev a sviatosti:
krst z vody, ktorá tiekla
z prebodnutého boku
Krista a Eucharistia
z Ježišovej krvi. Všetky
liturgické
texty
tejto
slávnosti sa zameriavajú predovšetkým
na Božiu lásku, ktorej najplnším symbolom je Ježišovo srdce.

Začiatky uctievania Ježišovho Srdca sú
viditeľné už v stredoveku, keď sa táto
úcta a oddanosť objavuje nezávisle na
rôznych miestach. Od 17. storočia sa
kult Najsvätejšieho Srdca rozšíril na celú Cirkev. Prispeli k tomu najmä dvaja
ľudia: sv. Margita Mária
Alacoque a jej spovedník, sv. Jan Eudes - ten
ako prvý so súhlasom
biskupa zaviedol v roku
1670 sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
ktorý sa odvtedy slávil
vo všetkých rehoľných
domoch jeho kongregácie. Hlavná zásluha za
rozšírenie kultu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
však patrí sv. Margite
Márii Alacoque (16471690) z kláštora v Paray
-le-Monial. Pán Ježiš tejto svätej mnohokrát zjavil svoje Srdce a oddaným ctiteľom prisľúbil veľa milostí.
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V piatok 10. júna 1675, po oktáve Božieho tela, sa uskutočnilo posledné zjavenie
Ježišovho Srdca sv. Margite Márii Alacoque. Ježiš jej povedal: „Hľa, Srdce, ktoré tak
veľmi si zamilovalo ľudí, že nič nešetrilo, až k vyčerpaniu a vyhladeniu sa, aby im dalo
dôkazy svojej lásky. A na oplátku sa Mu od väčšiny ľudí dostáva len nevďačností skrze
neúctu a svätokrádeže, skrze chladnosť a pohŕdanie, s akou sa chovajú ku Mne v tejto
Sviatosti lásky.“ Ježiš počas tohto zjavenia žiadal, aby v prvý piatok po oktáve Božieho tela sa konala zvláštna slávnosť ku cti Jeho Srdca a aby sa v tom dni pristupovalo
ku svätému prijímaniu a tiež slávnostne odprosovalo za urážky, akých sa Jeho Srdcu
od ľudí dostáva.
Po dôkladnom výskume Svätá stolica uznala dôveryhodnosť zjavení sv. Margity
Márie a umožnila oslavu tohto sviatku. Prvýkrát ho schválil pápež Klement XIII. v roku 1765 a deň slávenia určil v súlade s požiadavkou, ktorú Ježiš predložil sv. Margite
Márii. V roku 1856 Pius IX. rozšíril tento sviatok na celú Cirkev.
Evanjelium tohto dňa dopĺňa obraz Božej lásky voči svojim stvoreniam tým, že
ukazuje Kristovo prebodnuté Srdce. Otcova láska bola nekonečná a hrozná: aby spasil ľudí, obetoval Syna; nekonečná a najnežnejšia láska Syna, ktorý aby odčinil urážku hriechu, obetoval sa Otcovi ako zmierna obeta, ktorou zaplatil za spásu ľudí. Krv
a voda, ktoré vytryskli z Ježišovho Srdca, dosvedčujú úplné zavŕšenie jeho obety a sú
veľmi výrazným symbolom sviatostí, ktoré čerpajú svoju účinnosť z jeho krvi; skrze
ne sa ľudstvo znova obrodzuje, obnovuje v Kristovi a v ňom nachádza „dôverný prístup“ k Otcovi. No ako kedysi Izrael nepochopil Božiu lásku a bol mu neverný, tak aj
dnes ľudia ďalej nechápu Kristovu lásku, odvrhujú ju a urážajú. Preto úcta k Ježišovmu Srdcu pripomína povinnosť náhrady voči Otcovi urážanému v Synovi, voči Synovi, ktorého ukrižovali a neustále urážajú hriechom.
Zdroj: Internet a zamyslenie P. Gabriel, OCD


MODLITBA K JEŽIŠOVMU SRDCU
Láska Srdca Ježišovho, rozpáľ moje srdce.
Sila Srdca Ježišovho, posilni moje srdce.
Milosrdenstvo Srdca Ježišovho, odpusť môjmu srdcu.

Panovanie Srdca Ježišovho, podmaň si úplne moje srdce.
Vôľa Srdca Ježišovho, vládni mojím srdcom.
Horlivosť Srdca Ježišovho, stravuj moje srdce.
Ó, dobrý Ježiš, skry ma vo svojom srdci.
Tŕňová koruna Srdca Ježišovho, vo svojom poraň ma.
Voda Srdca Ježišovho, umy ma.
Svetlo Srdca Ježišovho, osvieť ma.
Plameň Srdca Ježišovho, rozpáľ ma
Kríž Srdca Ježišovho, posilni ma.
Krv Srdca Ježišovho, opoj ma.
Rana Srdca Ježišovho, prijmi ma, aby som prebývala v tebe naveky.
Amen.

Zdroj: Modlitba zo zápisníka bl. Zdenky Schelingovej
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Humenne

pondelok
7.6.2021
utorok
8.6.2021
streda
9.6.2021

Brestov

6:15 + Pavol, Juliana, Pavol
12:00 + Jan (pohreb 7.3.)
18:00 ZBP Sabína (70 r.) a Ričhard (25 r.)

Humenne

6:15
12:00
18:00
17:00

Za + z rod. Zinčakova
+ Ladislav
+ Terezia (10 výr.)
+ Jan, Jan, Helena

6:15
12:00
16:30
18:00
18:00
7:30

+ Mičhal, Maria, Jozef, Mičhal
ZBP Pavlína (70 r.) s rodinou
Eucharistická Adorácia
+ Jozef, Jaroslav
+ Mičhal, Helena, Anna
+ Katarína

6:15
12:00
18:00
17:00
18:00
18:00
16:00

+ Pavel (40 výr.)
Za veriačičh farnosti
+ Jaroslav, Zuzana, Andrej, Maria, Mičhal
ZBP Ema (75 r.) s rodinou
+ Pavlína, (1 výr.), + Jan
+ Pavol
+ Maria

7:00
18:00
8:00
7:30

+ Juraj
ZBP Jana s rodinou
+ Jozef, Anna
+ Margita, Jan, Anna

7:30
9:00
10:30
18:00
9:15
8:00
10:30
9:00
10:30

+ Pavol
ZBP Martina (40 r.) s rodinou
+ Margita
Za víťazstvo Neposkvrneneho Srdča PM
ZBP Edita (70 r.) s rodinou
ZBP Miroslav, Stanislav
ZBP rod. Milčakova, Zinčakova
ZBP bohuznama rodina
ZBP Anton s rodinou

Slov. Volova

štvrtok
10.6.2021
Gruzovče
NsP

Najsvätejšie
Srdce Ježišovo,
(sl.)
sobota
12.6.2021
Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie, (sp.)

Humenne
Brestov
Slov. Volova
Dubník
NsP
Humenne
Slov. Volova
NsP
Humenne

nedeľa
13.6.2021
11. nedeľa
v cezročnom období

+ Margita, Ondrej a + rodičia
+ Mikulas, Jan, Maria, Miroslav
+ Jozef a Helena
+ Jan, Zuzana

Humenne

Humenne

piatok
11.6.2021

6:15
12:00
18:00
17:00

Brestov
Gruzovče
Slov. Volova
Dubník
NsP

„Ó, dobrý Ježiš, aké krásne, príjemné a radostné je prebývať v tvojom Srdci! Ono je bohatý poklad, drahocenná perla, ktorú sme objavili v hĺbke
tvojho prebodnutého tela ako na prekopanom poli... Našiel som ho, tvoje
Srdce... ó, najláskavejší Ježiš, srdce Kráľa. Srdce brata, srdce priateľa.
Ukrytý v tebe, či sa budem modliť? Áno, budem. Hovorím to úprimne: už je
tvoje Srdce aj mojím srdcom. Hľa: ty, ó, Ježiš, a ja máme iba jedno a to isté srdce... Daj, aby som sa tebou očistený mohol priblížiť k tebe, najčistejšiemu, mohol vstúpiť a bývať v tvojom srdci po všetky dni svojho života,
aby som vedel a konal to, čo chceš odo mňa! “
sv. Bonaventúra, Mystický vinič
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Humenne

pondelok
14.6.2021

Brestov
Humenne

utorok
15.6.2021

Gruzovče
Humenne

streda
16.6.2021

Slov. Volova

Humenne
štvrtok
17.6.2021

Brestov
NsP
Humenne

piatok
18.6.2021

Dubník
NsP

Humenne
sobota
19.6.2021

Slov. Volova
NsP
Humenne

nedeľa
20.6.2021
12. nedeľa
v cezročnom období

Brestov
Gruzovče
Slov. Volova
Dubník
NsP

6:15
12:00
18:30
17:00

+ Magdalena, Jozef, Marta, Jan
+ Margita, Stefan, Emil, Bartolomej,, Katarína
ZBP Stefan, Janka, Ondrej s rodinami
Za + z rod. Kopilova a Čerevkova

6:15
12:00
18:00
17:00

+ Jan, Helena, Pavol
+ Igor, Jan
+ Milan, Jan
+ Marian

6:15
12:00
18:00
17:00

Za veriačičh farnosti
Za očhranu zivota od počatia po prirodz. smrť
ZBP Helena (60 r.)
+ Viera (1 výr.)

6:15
12:00
16:30
18:00
17:00
16:00

+ Margita
+ Tibor, Bozena
Eucharistická Adorácia
+ Peter (pohreb 15.4.)
+ Mičhal a Alzbeta
ZBP a poďak. - Marian a Adriana (15 manz.)

6:15
12:00
18:00
18:00
16:00

ZBP rod. Kukoľova
ZBP Irena (70 r.)
+ Terezia (pohreb 20.4.)
+ Bozena, Anna, Jan
ZBP Mičhal, Emília, Dominik, Samko

7:00
18:00
8:00
7:30

+ Kamil
+ Helena
+ Andrej
+ Jan

7:30
9:00
10:30
18:00
10:30
9:15
8:00
9:00
10:30

Za + z rod. Peterova, Fialova
ZBP novomanzelov - Jan a Veronika
+ Katarína
ZBP Dominika s rodinou
+ Mičhal
ZBP rod. Kopilova
ZBP rod. Harvanova a Venčeľova
ZBP Peter, Milos s rodinou
ZBP a poďak. - Stefan (70 r.) a Eva a ičh deti
s rodinami

 Nakoľko sa epidemiologička situačia stale zlepsuje, od budučej nedele uz nebude sv.

omsa o 15:00 hod. vo farskom kostole. Nedeľne sv. omse budu teda v zauzívanýčh časočh: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00 hod.

 NsP: ZMENA SV. OMSI: Vsimnite si prosím zmenu sv. omse v NsP vo stvrtok (10.6.).

Adresa: RKFÚ Všetkých svätých, Brestovská 1, 066 01 Humenné
Kancelária: 0948 60 94 94; Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich: 0902 228 711
Web: www.humenne.rimkat.sk; Facebook: facebook.com/farnost.humenne
Redakcia a zodpovedný za vydanie: František Mariňák
Dobrovoľný príspevok na vydávanie bulletinu. Ďakujeme.

