
NE 10.6. Margaréta 10. nedeľa v Cezročnom období 

PO 11.6. Dobroslava          Sv. Barnabáš, apoštol - spomienka          

UT 12.6. Zlatko Utorok 10. týždeň  v Cezročnom  období 

ST 13.6. Anton Sv. Anton Paduánsky, kňaz a uč. Cirkvi - spomienka 

ŠT 14.6. Vasil                   Štvrtok  10. týždeň  v Cezročnom  období 

PIA 15.6. Vít Piatok 10. týždeň v Cezročnom období 

SO 16.6. Blanka,Bianka   Sobota  10. týždeň  v Cezročnom  období 

NE 17.6. Adolf                    11. nedeľa v Cezročnom období 

PO 18.6. Vratislav, -a Pondelok  11. týždeň  v Cezročnom  období 

UT 19.6. Alfréd Utorok  11. týždeň  v Cezročnom  období 

ST 20.6. Valéria Streda  11. týždeň v Cezročnom období 

ŠT 21.6. Alojz                   Sv. Alojz Gonzága, rehoľník - spomienka 

PIA 22.6. Paulína                Piatok  11. týždeň v Cezročnom období 

SO 23.6. Sidónia              Sobota  11. týždeň  v Cezročnom  období 

NE 24.6. Ján Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť 

PO 25.6. Tadeáš, Olívia   Pondelok 12.týždeň v Cezročnom období 

UT 26.6. Adriána Utorok 12.týždeň v Cezročnom období 

ST 27.6. Ladislav, -a Streda 12.týždeň v Cezročnom období 

ŠT 28.6. Beáta                 Sv. Irenej, biskup a mučeník –  spomienka 

PIA 
29.6. Peter a Pavol, 

Petra 

PRIKÁZANÝ SVIATOK -slávnosť 

Sv. Peter a Pavol, apoštoli 

SO 30.6. Melánia             Prví sv. mučeníci Cirkvi v Ríme – ľub. sp. 

 

Markušovský      
                            

                               J ú n   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 rozumu 

Je druhým darom Ducha Svätého. Nejde tu o ľudský rozum, je to skôr 

milosť, ktorú môže vliať iba Duch Svätý a ktorá vyvoláva v kresťanovi 

schopnosť skúmať hĺbku Božích myšlienok a jeho plán spásy. Chápať 

veci tak, ako ich zamýšľal Boh, ako ich chápe on, s Božím rozumom je 

účinkom tohto daru. A Ježiš nám chcel poslať Ducha Svätého, aby sme 

mali tento dar. Je to nádherný dar, ktorý Pán daroval nám všetkým. Tento 

dar nás vovádza do dôvernosti s Bohom a umožňuje nám mať účasť na 

pláne lásky, ktorý má s nami On. Dáva nám denne porozumieť Ježišovej 

náuke, porozumieť jeho slovu, pochopiť evanjelium, pochopiť Božie 

slovo. Dar rozumu je dôležitý pre náš kresťanský život. Otvára nám 

myseľ, otvára nás, aby sme lepšie chápali situácie, všetky veci, Božie 

veci. Prosme si ho od Pána, aby nám ho dal, aby dal tento dar nám 

všetkým: „ Daj nám, Pane, dar rozumu.“ 

                                                                                  Svätý Otec František 

 



Urobiť sa závislým od Boha 

     Čo teda máme urobiť, aby sme sa stali skutočne slobodnými, nezávislými? 

Čo máme urobiť, aby sme zhodili jarmo otroctva, hriechu a zla? Jediným 

liekom je celkom a bez zvyšku odovzdať sa tomu, ktorý je samou slobodou 

a zároveň samou láskou. Práve takto urobil Ján PavolII., keď na svojom 

biskupskom, neskoršie pápežskom erbe umiestnil na celom svete známe heslo: 

Totus tuus - Celý tvoj. Pápež bol celý Boží skrze Máriu, ktorá prvá úplne 

odovzdala seba samu Bohu. 

PANE, VEZMI ... 

Pane, vezmi konečne môj život do svojich rúk -  a urob s ním, čo chceš. 

Odovzdávam sa tvojej láske, neodmietam veci -  nepríjemné, 

ale ani príjemné, ktoré si mi pripravil. 

Vystačí mi tvoja sláva. 

Všetko, čokoľvek si naplánoval, je dobré. 

Všetko je láskou. 

Ak dovolíš, aby ma ľudia chválili, 

nebudem sa znepokojovať, 

Ak dovolíš, aby na mňa nabrýzgali, 

ešte menej sa budem znepokojovať, 

budem sa tomu dokonca tešiť. 

Ak mi pošleš prácu, prijmem ju s radosťou 

a stane sa pre mňa odpočinkom, 

pretože to je tvoja vôľa. 

Ak mi pošleš odpočinok, budem odpočívať v tebe. 

Len ma osloboď odo mňa samého. 

Zbav ma mojej vlastnej otravnej potreby 

meniť všetkých v mojom okolí, 

od nerozumnej činnosti, 

od činnosti pre samotnú činnosť, 

od menenia všetkého, čo si ty zariadil. 

Dovoľ mi oddýchnuť si v tvojej vôli a mlčať. 

Vtedy svetlo tvojho šťastia ohreje vo mne život. 

Jeho plameň sa rozhorí v mojom srdci; 

A bude svietiť na tvoju slávu. 

Preto vlastne žijem.               ( T. Merton) 

Amen.                            

Zdroj:  Franciszek Grudniok: JAS UTRPENIA 

        

  OZNAMY: 

 8.6., to je piatok,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné modlitbové 

stretnutie členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: za biskupov, kňazov 

a rehoľníkov našej diecézy a za požehnanie členov rodín prítomných 

na modlitbe. MODLITBAMI SA PRIPOJÍME AJ  K MODLITBOVEJ 

REŤAZY S ÚMYSLOM ZA  KŇAZOV. Všetci farníci sú vítaní.  

 na 29.6. poprosím o modlitbu ruženca s úmysom: za farnosť       

pred 1.sv.omšou p. E.Mrovčákovú  a pred 2.sv. omšou p. I.Dutkovú;   

p. B.Maliňákovú; p.R.Regecovú; p. E.Kľučárovú a p. L.Goldbergerovú 

 1.7. ,v nedeľu, sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev, o modlitbu 

poprosím ružu č.4 - M. Grečková 
                                  

 

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

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

 za živých členov RB bola 2.6. ( prvá sobota v mesiaci) a za zosnulých 

členov RB bude 9.6. 2018 ( druhá sobota v mesiaci). 

 Mariánsku sobotu, ktorá bude 16.6. 2018 v dominikánskom kostole  

v KE na tému: Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila 

( fr. Matej Šulík OP) 

   Liturgický kalendár : 

NE   3.6. Karolína 9. nedeľa v Cezročnom období 

PO   4.6. Lenka Pondelok  9. týždeň  v Cezročnom  období 

UT   5.6. Laura Sv. Bonifác, biskup a mučeník – spomienka 

ST   6.6. Norbert Sv. Norbert, biskup – ľub. spom. 

ŠT   7.6. Róbert                Štvrtok  9. týždeň  v Cezročnom  období 

PIA   8.6. Medard         Najsvätejšie srdce Ježišovo - slávnosť 

SO   9.6. Stanislava           Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 

 


