
ŠT 10.5. Viktória  
PRIKÁZANÝ SVIATOK  
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť  

 

PIA 11.5. Blažena          Bl. Sára Salkaháziová, panna a muč.– ľub.spom. 

SO 12.5. Pankrác        Sobota po 6. veľkonočnej nedeli 
 

NE 
13.5. Servác 
Deň matiek 

7. veľkonočná nedeľa 

PO 14.5. Bonifác  Sv. Matej, apoštol - sviatok 

UT 
15.5. Žofia, 
          Sofia 

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli 

ST 16.5. Svetozár  Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – spom. 
 

ŠT 17.5. Gizela              Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli   

PIA 18.5. Viola  Sv. Ján I., pápež a mučeník – ľub. spomienka 

SO 
19.5. Gertrúda        Sobota po 7. veľkonočnej nedeli  
                                  Stretnutie členov RB v KE (Dominikánsky kostol) 

NE 20.5. Bernard  Zoslanie Ducha Svätého – slávnosť (Turíce) 

PO 21.5. Zina  Preblahoslavenej P.Márie, Matky Cirkvi- spom. 

UT 
22.5. Júlia,       
          Juliana 

Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka – ľub. spom. 

ST 23.5. Želmíra Streda 7.týždeň v Cezročnom období 

ŠT 
24.5. Ela                   Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,                                      

                                  najvyššieho a večného kňaza - sviatok 

PIA 
25.5.Urban,    
          Vanesa  

Piatok 7. týždeň v Cezročnom období 

SO 26.5. Dušan             Sv. Filip Neri, kňaz - spomienka 

NE 27.5. Iveta  Najsvätejšej Trojice - slávnosť 

PO 28.5. Viliam  Pondelok 8.týždeň v Cezročnom období 

UT 29.5. Vilma  Utorok 8.týždeň v Cezročnom období 

ST 30.5. Ferdinand  Streda 8.týždeň v Cezročnom období 

ŠT 
 31.5. Petronela,    

           Petrana 

PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť 

Najsvätejšie  Kristovo Telo a Krv 

PIA 1.6. Žaneta   Sv. Justín, mučeník - spomienka  
 

SO 2.6. Xénia, Oxana        Sobota 8.týždeň v Cezročnom období 

 

Markušovský      
                            

                               M á j   2 0 1 8                                             
    
 

Sám Duch Svätý je najdokonalejší Boží dar, je darom Boha 

a tomu, kto ho prijme, odovzdáva rozličné duchovné dary. 

Cirkev ich uvádza sedem.  

Dar múdrosti 

Prvým darom Ducha Svätého je múdrosť. Ide tu práve o takú múdrosť, 

aby sme videli svet, vnímali situácie, okolnosti, ťaţkosti, teda všetko 

Boţím pohľadom. Duch Svätý robí kresťana „múdrym človekom“. Srdce 

múdreho človeka má v tomto zmysle „chuť pre Boha“. Aké je dôleţité, 

aby v našich spoločenstvách boli takíto kresťania! Všetko v nich hovorí 

o Bohu a stáva sa nádherným a ţivým znamením jeho prítomnosti 

a lásky! Je to skutočnosť, ktorú nemôţeme improvizovať, ktorú si 

nemôţeme zabezpečiť sami; je darom, ktorý Boh dáva tým, ktorí sú 

poddajní Duchu Svätému. V našom vnútri, v srdci máme Ducha Svätého, 

ak mu načúvame, Duch Svätý nás učí ceste múdrosti.  

Nech príde do našich domovov, nech príde k deťom, nech príde k nám 

všetkým! A toto sa nenadobúda učením, je to dar Ducha Svätého. Preto 

máme prosiť Pána, aby nám dal Ducha Svätého, aby nám dal dar 

múdrosti, tej Boţej múdrosti, ktorá nás učí hľadieť Boţími očami, cítiť 

Boţím srdcom, hovoriť Boţími slovami. S touto múdrosťou poďme 

vpred, budujme rodinu, budujme Cirkev a všetci sa posvätíme. 

                                                                                  Svätý Otec František 

 



Na rozjímanie sa predkladá päť tajomstiev ţivota Krista a Márie, v ktorých 

vystupuje osobitným spôsobom činnosť Ducha Svätého  

(modlí sa na klasickom ruţenci) 

1.tajomstvo: MOC DUCHA SVÄTÉHO ZATIENI PANNU Z  NAZARETA 

Z Evanjelia podľa Lukáša: (1, 28-35) . Otče náš, 10 x(Zdravas .... Jeţiš, ktorého 

si, Panna, z Ducha Svätého počala.), Sláva ... 

Modlitba: Všemohúci Boţe, od večnosti si rozhodol, aby tvoj Syn pri 

anjelovom zvestovaní prijal telo z lona preblahoslavenej Panny Márie; 

vyznávame, ţe ona je skutočne Boţou Rodičkou, a pokorne prosíme, doţič 

nám čnostne ţiť pod jej materskou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána. 

2.tajomstvo: ALŢBETA, NAPLNENÁ DUCHOM SVÄTÝM, VELEBÍ MATKU PÁNA  

Z Evanjelia podľa Lukáša: (1, 39-45). Otče náš, 10 x(Zdravas .... Jeţiš, 

nositeľ Ducha Svätosti), Sláva ... 

Modlitba: Milosrdný Boţe, Spasiteľ ľudstva, ty si skrze preblahoslavenú Pannu 

Máriu, archu novej zmluvy, priniesol do Alţbetinho domu spásu a radosť; daj, 

prosíme, aby sme ochotne poslúchali vnuknutie Ducha Svätého, a tak vedeli 

prinášať svojim blíţnym Krista a velebiť ťa chválospevmi i svätosťou ţivota. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

3. tajomstvo: MÁRIINO  DUCHOVNÉ  MATERSTVO  PRI  KRÍŢI 

 Z Evanjelia podľa Jána: (19, 25-30). Otče náš, 10 x(Zdravas .... Jeţiš, ktorý 

zomrel za našu spásu.), Sláva ...  

Modlitba: Svätý Otče, ty si vo veľkonočnom tajomstve uskutočnil spásu 

ľudského pokolenia; udeľ nám milostivo, aby sme boli pripočítaní k tvojim 

adoptovaným deťom, ktoré Jeţiš Kristus, umierajúci na kríţi, zveril svojej 

panenskej matke. Lebo on je Boh a ţije a kraľuje na veky vekov. 

4.tajomstvo: DUCH  SVÄTÝ  ZOSTUPUJE NA  MÁRIU  A APOŠTOLOV 

Zo skutkov apoštolov: (1, 12-14).  Otče náš, 10 x(Zdravas .... Jeţiš, 

nevyčerpateľný prameň Ducha.), Sláva 

Modlitba: Dobrotivý Boţe, keď sa preblahoslavená Panna modlila spolu 

s apoštolmi, ty si ju zahrnul darmi Ducha Svätého; na jej orodovanie nám udeľ, 

aby sme aj my, naplnení tým istým Duchom, zotrvávali jednomyseľne na 

modlitbách a niesli bratom a sestrám radostné posolstvo spásy. Skrze Krista, 

nášho Pána. 

5.tajomstvo: DUCH BOŢIEHO SYNA, NARODENÉHO ZO ŢENY, ÚČINKUJE 

V NAŠICH SRDCIACH  Z Listu Galaťanom: (4, 4-7). Otče náš, 10 x(Zdravas .... 

Jeţiš, prvorodený z Božích synov.) Sláva ... 

Modlitba: Pane, svätý Otče, z tvojho obdivuhodného rozhodnutia sa tvoj 

Syn narodil zo ţeny a bol jej poddaný; láskavo nám daj, aby sme čoraz 

hlbšie vnikali do tajomstva vteleného Slova a viedli s ním skrytý ţivot na 

zemi, kým si nezaslúţime v sprievode panenskej Matky vojsť s radosťou 

do tvojho príbytku. Skrze Krista, nášho Pána. 

         OZNAMY: 

 na 10.5. poprosím o modlitbu ruţenca s úmysom: za farnosť            

pred 1.sv.omšou p. E. Mrovčákovú  a pred 2.sv. omšou p. A.Snopkovú; 

p. E.Kľučárovú; p. I.Dutkovú;  p. I.Filipovú a p. M.Grečkovú 

 na 20.5. poprosím o modlitbu ruţenca s úmysom: za farnosť      

pred 1.sv.omšou p. M.Rimbalovú a  p. I.Filipovú a pred 2.sv. omšou p. 

E.Mrovčákovú; p. E.Gadušovú; p. L.Goldbergerovú; p. M.Tarasovú; 

p.R.Regecovú a p. B.Maliňákovú   

 21.5., vo svätodušný pondelok,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné 

modlitbové stretnutie členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: za 

biskupov, kňazov a rehoľníkov našej diecézy a za poţehnanie členov 

rodín prítomných na modlitbe. Poprosím  o modlenie  p. A. Sopkovú  

 31.5., na slávnosť poprosím o prípravu oltárikov ruţu č.4 a ruţu č.5 

 na 31.5. poprosím o modlitbu ruţenca s úmysom: za farnosť       

pred 1.sv.omšou p. E.Gadušovú  a pred 2.sv. omšou p. A.Lazorovú;  

p. A.Sopkovú; p. K.Rimbalovú; p. M.Rimbalovú a p. M.Mrovčákovú  

 3.6. ,v nedeľu, sa uskutoční výmena ruţencových tajomstiev, o modlitbu 

poprosím ruţu č.3 - M. Maršáleková 
                                  

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

 Sv. omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúţi brat Alan Dely OP 

  za ţivých členov RB bola 5.5 a za zosnulých členov RB bude 12.5. 2018 

 Mariánsku sobotu, ktorá bude 19. 5. 2018 v dominikánskom kostole  

v KE, kedy sa uskutoční aj stretnutie členov RB. Záujemcovia nech sa 

prihlásia p. B. Maliňákovej 

   Liturgický kalendár : 

NE   6.5. Hermína 6. veľkonočná nedeľa 

PO   7.5. Monika  Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli 

UT   8.5. Ingrida  Utorok po 6. veľkonočnej nedeli 

ST   9.5. Roland  Streda po 6. veľkonočnej nedeli 



 


