
NE 12.8 Darina 19. nedeľa v Cezročnom období 

PO 13.8. Ľubomír Pondelok  19. týždeň  v Cezročnom  období 

UT 14.8. Mojmír Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz  a muč. – spom. 

ST 15.8. Marcela  PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie 

ŠT 16.8. Leonard              Sv. Štefan Uhorský, kráľ – ľub.spomienka 

PIA 17.8. Milica Piatok  19. týždeň v Cezročnom období 

SO 18.8. Elena, Helena    Sobota  19. týždeň v Cezročnom období 

NE 19.8. Lýdia 20. nedeľa v Cezročnom období 

PO 20.8. Anabela Sv.  Bernard, opát  a učiteľ Cirkvi  - spomienka 

UT 21.8. Jana Sv.  Pius  X., pápež - spomienka 

ST 22.8. Tichomír Panna  Mária  Kráľovná - spomienka 

ŠT 23.8. Filip                     Sv. Ružena  Limská - spomienka 

PIA 24.8. Bartolomej Sv. Bartolomej, apoštol - sviatok 

SO 25.8. Ľudovít               Sobota  20. týždeň v Cezročnom období 

NE 26.8. Samuel 21. nedeľa v Cezročnom období 

PO 27.8. Silvia Sv. Monika - spomienka 

UT 28.8. Augustín Sv. Augustín, biskup  a učiteľ  Cirkvi - spomienka 

ST 
29.8. Nikola, 

Nikolaj Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka 

ŠT 30.8. Ružena                Štvrtok  21. týždeň v Cezročnom období 

PIA 31.8. Nora Piatok  21. týždeň v Cezročnom období 

SO 1.9. Drahoslava           Sobota  21. týždeň v Cezročnom období 

 

 

Markušovský      
                            

                               A u g u s t   2 0 1 8                                             
    
 

Teraz sa zamyslíme nad tým, čo koná Pán.  

On vždy prichádza, aby nás posilnil v našej slabosti a robí to 

osobitým darom, darom sily. 

Dar sily 

Darom sily Duch Svätý uvoľňuje pôdu nášho srdca, je ozajstnou 

pomocou, dáva nám silu a zároveň nás oslobodzuje od mnohých 

prekážok. Stáva sa, že nastanú aj ťažké chvíle a krajné situácie, 

v ktorých sa dar sily prejavuje výnimočným a vzorovým spôsobom.  

Koľko mužov a žien, ktorých mená nepoznáme, je ozdobou nášho 

ľudu, ozdobou Cirkvi, pretože sú silní vo svojom kráčaní životom, 

v udržiavaní svojej rodiny, vo svojej práci, vo svojej viere. Títo bratia 

a sestry sú svätí, každodenní svätí, svätí ukrytí uprostred nás. Je to 

Duch Svätý v ich vnútri, ktorý ich vedie vpred. Ak to oni dokážu, 

prečo nie ja? Prosme si Pána, aby nám dal dar sily.  Každý deň 

potrebujeme túto silu, aby sme napredovali v našom živote. Apoštol 

Pavol vyslovil: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“.  

Pán je vždy s nami. Niekedy môžeme byť v pokušení nechať sa 

premôcť lenivosťou, námahami a životnými skúškami. V týchto 

prípadoch neklesajme na duchu, vzývajme Ducha Svätého, aby 

darom sily pozdvihol naše srdce a vniesol novú silu a nadšenie do 

nášho života a do nášho nasledovania Ježiša.  

                                                                            Svätý Otec František 



Prosba o vnútornú slobodu 

Pane, osloboď ma od najväčšieho nepriateľa:  

od seba samého, od neustáleho hľadania seba, svojej vôle, 

svojich záujmov, svojich výhod, svojho „svätého pokoja“. 

Osloboď ma od urážok, ktorými často zraňujem svoje okolie, 

od vyžadovania poslúh, od angažovanosti sa blížnych pre moju osobu. 

Doby vo mne to moje strašné ja, ktoré si nevšíma blížnych, 

ich starosti a potreby, ich utrpenie a biedu, ich čnosti, zásluhy i talenty, 

ich prácu a obetavosť. 

Znič moju obmedzenosť, tuposť a bezcitnosť. 

Daj, aby som konečne vyšiel z väzenia vlastného ja 

na slobodu Božích detí, rozradostených dávaním,  

delením sa s chlebom, časom, srdcom. 

Túto premenu môžeš vo mne vykonať len Ty, 

Ty si dal život za mňa i za každého z mojich blížnych, 

ktorých si postavil na cestu môjho života. 

Vtiahni ma do prúdu svojej obetujúcej sa, nezištnej lásky, 

aby sa moje srdce konečne pokorilo a pretavilo, 

premeniac sa na žiar lásky vyvierajúcej z tvojho Božského srdca. 

Amen.                                    

                                                Franciszek Grudniok : JAS  UTRPENIA 

 

 

Útecha v Panne Márii 

Ja som Mária, Matka Ježišova.  

Kedykoľvek mi preukazujete službu, oslavujete tým Ježiša. 

Jeho sláva je aj moja sláva,  

úctou, ktorú mu prejavujete, velebíte aj mňa.  

Zapečaťte si menami Ježiš a Mária srdce aj náruč. 

Nech je meno Ježiš a Mária vždy na vašich perách aj v srdci, či 

stojíte, alebo sedíte, či sa modlíte, čítate, píšete, alebo pracujete. 

                                                   Tomáš Kempenský : NASLEDOVANIE MÁRIE 

 

OZNAMY: 

 15.8..,slávnosť: Nanebovzatie P. Márie, poprosím pred sv. omšou 

o rozjímavý ruženec za farnosť ružu č. 3 - p. M. Maršaleková 

 

 22.8. to je streda,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné modlitbové stretnutie 

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

rodín prítomných na modlitbe.  

Poprosím  o modlenie  p. S. Sopkovú  

 

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

poprosím ružu č.6 – B. Maliňáková                               

 

 

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

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

 za živých členov RB bola 4.8. ( prvá sobota v mesiaci) a za zosnulých 

členov RB bude 11.8. 2018 ( druhá sobota v mesiaci). 

 

Liturgický kalendár : 

 

NE 5.8. Hortenzia 18. nedeľa v Cezročnom období 

PO 6.8. Jozefína Premenenie Pána  - sviatok 

UT 7.8. Štefánia Utorok  18. týždeň v Cezročnom období 

ST 8.8. Oskar Sv. Dominik, kňaz a zakladateľ rehole kazateľov –sp. 

ŠT 9.8. Ľubomíra 
Sv. Terézia Benedikta z Kríža, panna a mučenica, 
patrónka  Európy  - sviatok 

PIA 10.8. Vavrinec Sv. Vavrinec, diakon a mučeník - sviatok 

SO 11.8. Zuzana                 Sv. Klára, panna - spomienka 

 


