
ŠT 12.7. Nina                    Štvrtok  14. týždeň  v Cezročnom  období 

PIA 13.7. Margita              Piatok  14. týždeň v Cezročnom období 

SO 14.7. Kamil                  Sobota  14. týždeň  v Cezročnom  období 

NE 15.7. Henrich   15. nedeľa v Cezročnom období 

PO 16.7. Drahomír Preblahoslavená P. M. Karmelská - ľub. spomienka 

UT 17. 7. Bohuslav Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci - spom. 

ST 18.7. Kamila  Streda  15. týždeň v Cezročnom období 

ŠT 19.7. Dušana              Štvrtok  15. týždeň  v Cezročnom  období 

PIA 20.7. Iľja, Eliáš                Piatok  15. týždeň v Cezročnom období 

SO 21.7. Daniel                Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a uč. Cirkvi –ľub. spom. 

NE 22.7. Magdaléna        16. nedeľa v Cezročnom období 

PO 23.7. Oľga Sv. Brigita, rehoľníčka,  patrónka Európy –sviatok 

UT 24.7. Vladimír Sv. Sarbel Makhluf, kňaz - ľubovoľná spomienka 

ST 25.7. Jakub Sv. Jakub, apoštol - sviatok 

ŠT 26.7. Anna, Hana       Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie - spom. 

PIA 27.7.  Božena   Sv. Gorazd a spoločníci - spomienka 

SO 28.7. Krištof                Sobota  16. týždeň  v Cezročnom  období 

NE 29.7. Marta                17. nedeľa v Cezročnom období 

PO 30.7. Libuša 
Bl. Zdenka Schelingová, panna a muč. – ľub. sp. 

Sv. Peter Chryzológ, biskup a uč. Cirkvi – ľub.sp. 

UT 31.7. Ignác Sv. Ignác z Loyoly, kňaz - spomienka 

ST   1.8. Božidara Sv.Alfonz Mária de‘ Liguori,biskup a uč.Cirkvi -spom 

ŠT   2.8. Gustáv                Štvrtok  17. týždeň  v Cezročnom  období 

PIA   3.8. Jerguš               Piatok  17. týždeň v Cezročnom období 

SO   4.8. Dominik/-ka      Sv. Ján Mária Vianney, kňaz – spomienka 
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V knihe žalmov je napísané: „Pán mi radí, Pán sa mi vo 

vnútri prihovára.“ 

Dar rady 

Prostredníctvom daru rady je to teda sám Boh so svojím Duchom, 

ktorý osvecuje naše srdce, aby sme si uvedomili správny spôsob, ako 

hovoriť, ako sa správať a cestu, ktorou sa máme uberať. Pomáha nám, 

aby sme neupadli do egoizmu a svojho pohľadu na veci. Základnou 

podmienkou pre uchovanie tohto daru je modlitba. Modliť sa tie 

modlitby, ktoré všetci poznáme od detstva, no modliť sa aj vlastnými 

slovami, prosiť Pána: „Pane, pomáhaj mi. Poraď mi, čo mám teraz 

urobiť? Čo si želáš ty?“ Prosíme si teda radu od Pána. Pán sa nám 

neprihovára iba v hĺbke srdca, ale aj cez hlas a svedectvo bratov. Raz 

jeden chlapec s tetovaním mal veľký problém a v spovednici mi 

povedal, ţe jeho mama ho poslala k Panne Márii vyprosiť, čo má 

robiť. Chlapec mi povedal: „Hľadel som na Pannu Máriu a cítil som, 

ţe mám urobiť to a to.“ A všetko sa vyriešilo. Táto ţena mala dar 

rady, je to dar Boţí.  

„Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje 

srdce vyzýva. Pána mám vţdy pred očami; a pretoţe je po mojej 

pravici, nezakolíšem sa“ (Ţ 16,7-8). 

Vyprosujte si vţdy dar rady. 

                                                                            Svätý Otec František 



 

Modlitba na začiatku dňa 

Pane, v tichu vychádzajúceho slnka  

prichádzam prosiť ťa o pokoj, o múdrosť, o silu. 

Dnes chcem pozerať na svet očami preplnenými láskou, 

Byť trpezlivým, chápajúcim, tichým a múdrym. 

Chcem prehliadnuť to, čo je len zdaním, 

chcem vidieť tvoje deti tak, ako ich ty vidíš, 

a zbadať na nich a v nich to, čo je dobré. 

Daj mi dobrosrdečnosť a radosť,  

aby všetci, ktorí sa so mnou stretnú,  

pocítili tvoju prítomnosť. 

A nech budem pre iných chlebom, 

ako si ním ty pre mňa kaţdý deň. 

Hľa, tu som. 

Chcem plniť tvoju vôľu, Pane môj. 

Očisť moje ruky i pery a moje ruky obdaruj  

silou a všetkými schopnosťami,  

aby sme spolu dokázali splniť kaţdú úlohu,  

ktorú pred nás postavíš. 

Pane, poţehnaj nám ruky na tento nastavajúci deň.  Amen. 

                                                                                       (kardinál Leo Suenens) 

 

 

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás hriešnych teraz ... 

keď sa ešte môţeme modliť za seba samých aj za iných, 

keď ešte môţeme odprosovať Boha a kajať sa za naše hriechy. 

Obráť na nás svoje oči a pomôţ nám prísť na správnu cestu. 

Ó, milostivá, dobrotivá, ruţencová Panna Mária. 

 

OZNAMY: 

 2.7.,sviatok: Návšteva P.Márie, poprosím o modlitbu ruţenca za 

farnosť  p.M. Bušovskú, p. I. Filipovú a p. M. Mrovčákovú 

 5.7.,slávnosť: Sv.Cyril a Metod, poprosím o modlitbu ruţenca za 

farnosť p. I.Dutkovú, p. M. Rimbalovú a p. R.Regecovú 

 16.7., Preblahoslavená P.M.Karmelská, poprosím o modlitbu ruţenca 

za farnosť p. A.Snopkovú, p. E.Mrovčákovú a p.E.Gadušovú 

16.7. to je pondelok,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné modlitbové 

stretnutie členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: za farnosť a za 

poţehnanie členov rodín prítomných na modlitbe.  

Poprosím  o modlenie  p. K. Rimbalovú   

 5.8. ,v nedeľu, sa uskutoční výmena ruţencových tajomstiev, 

o modlitbu poprosím ruţu č.5 - E. Kľučárová                               

 

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

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

 za ţivých členov RB bude 7.7. ( prvá sobota v mesiaci) a za zosnulých 

členov RB bude 14.7. 2018 ( druhá sobota v mesiaci). 

Liturgický kalendár : 

NE   1.7 . Diana                   13. nedeľa v Cezročnom období 

PO   2.7.  Berta Návšteva Panny Márie  - sviatok 

UT   3.7.  Miloslav Sv. Tomáš, apoštol - sviatok 

ST   4.7. Prokop Streda  1. týždeň v Cezročnom období 

ŠT   5.7. Cyril, Metod        Sv.Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia- slávn. 

PIA   6.7.Patrik, Patrícia   Sv. Mária Goretti, panna a mučenica – ľub.spom. 

SO   7.7. Oliver                 Sobota  13. týždeň v Cezročnom období 

NE   8.7. Ivan 14. nedeľa v Cezročnom období 

PO   9.7. Lujza Pondelok  14. týždeň  v Cezročnom  období 

UT 10. 7. Amália Utorok  14. týždeň  v Cezročnom  období 

ST 11.7. Milota  Sv. Benedikt, opát, spolupatrón Európy - sviatok 

 


