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 21.6. –   Dvanásta nedeľa v období cez rok      Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.        
            Úcta k Srdcu Ježišovmu 

Srdce je na prvom mieste telesný ústroj, ktorý sa všeobecne považuje 
za hlavný zdroj telesného života. Prebodnutie Kristovho srdca na kríži 
(porov. Jn 19, 34) malo úradne dosvedčiť, že sa definitívne skončil 
Spasiteľov pobyt na zemi a jeho činnosť; že sa dokončila obeta. V 
Kristovom srdci teda vzdávame úctu jeho telu, ktoré sa stalo zdrojom 
posvätenia.  
Preto sa úcta k Božskému Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami, 
návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý 
piatok v mesiaci. Ježišovo Srdce však nie je mŕtva relikvia, ale živý 

ústroj Bohočloveka, stred jeho celej osobnosti. Sv. Margita Mária často vraví: „Božské 
Srdce mi povedalo...“ Je to isté, ako keby povedala: „Povedal mi to Ježiš...“ Úcta k 
Božskému Srdcu je teda úctou k osobe vteleného Božieho Syna, ktorý je brána k Otcovi 
(porov. Jn 10, 7), jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi  (1 Tim 2, 5).  

Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení 
Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:  

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.  
2. Uvediem pokoj do ich rodín.  
3. Poteším ich v utrpení.  
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.  
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.  
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.  
7. Vlažní sa stanú horlivými.  
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.  
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.  
10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami.  
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a  
nikdy sa odtiaľ nevymažú.  
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť 

pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po 
deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce 
im bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine. 

Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj  Veľké prisľúbenie. 
Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké 
prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: 
„Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom 
istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho.“ 

S najväčšou úctou a dôverou nasmerujme teda aj my svoje srdce k Božskému 
Ježišovmu Srdcu a volajme: „Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa a spas teba 
zvelebujúcich.“                                                                                                                                         

                                                                                                            kaplán Martin 

http://nadjazerom.fara.sk//
mailto:mucenici@netkosice.sk


JÚN JAZERO ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

22. po 
07.00 Za ZBP pre Juraja s rod. 

 
18.00 +Margita, Gejza 

23. ut 
07.00 Poď. Romana za 49 r. živ. a za ZBP pre rodinu 

 
18.00 +Ján, Johana, Ján 

24. st 
07.00 +Ladislav, Anna, Juraj 

18.00 
18.00 +Imrich, Mária 

25. št 
07.00 +Mária, Ján, Barbora, Ján 

 
18.00 +Karol 

26. pi 
07.00 +Vendelín, Marek 

18.00 
18.00 +Marián 

27. 

so 07.00 +Jozef, Mária  

ne 

16.30 Úmysel kňaza 

09.00 
 
 
 

18.00 Za + z rod. Marcinkovej, Bušovej 

28. 

07.00  Úmysel kňaza 

08.30 Za ZBP pre rod. Mariána 

11.00 Mons. Alojz Tkáč, em. arcibiskup - 25. rokov kostola 

18.00 Za ZBP pre Alenu s rod. 

LITURGICKÝ KALENDÁR:  
Každý utorok je Sviatosť Oltárna vyložená k poklone od 7.30 do 17.45 hod. 

    24.6. – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 
    25.6. – Výročie posviacky kostola, 25. rokov 
    28.6. – Trinásta nedeľa v období cez rok 

 
 

Rozpis služieb 

Dátum, čas Služby 1. čítanie 2. čítanie Prosby Obetné dary 

25.6. 18.00 Sv. Omša – Lumen Borovský N. Katunská J. Borovský N. kostolníci 

27.6. 
16.30 Cerňák R., Jakubov J. Jakubov J. Sorgerová P. Sorgerová P. Cerňákovci 

18.00 Tomčík P. ml, Mikluš Š. Tomčík P. ml Olekšáková E. Olekšáková E. Juhásovci 

28.6. 

07.00 Hajduk J., Valko M. Sorger R. Futóová A Futóová A. Fabíkovci 

08.30 Hrebeňár M., Köver M. Hrebeňár M. Hrebeňárová T. Hrebeňárová T. Kolinovskí 

11.00 Berberich B., Frankovič J. Dlhý R. Baranková L Baranková L Pod tabuľkou 

18.00 Čepek M.ml, Šoltýs J. Halušková M. Palková K. Palková K. Siksovci 

Obetné dary: Berberich B., Lenártová Laura, Hlavčo J., Kicová A., Kuľbagová M., 
Zentková K. ml. 
 



Oznamy:     
1. Dňa 25.6.2020 je výročie posviacky Farského kostola sv. košických 

mučeníkov (posviacka 25.6.1995). Uplynie 25 rokov od posviacky nášho 
kostola. Toto výročie si pripomenieme slávnosťou, ktorá bude v nedeľu 
28.6.2020 o 11.00 hod. Sv. omšu bude sláviť Mons. Alojz Tkáč, emeritný 
arcibiskup, svätiteľ kostola. 

2. Naša farnosť organizuje púť do Levoče, ktorá sa uskutoční v utorok 
7.7.2020. Odchod autobusu je o 8.00 hod. ráno z parkoviska pred Tescom. 
Poplatok za autobus je 5 eur (skutočné náklady 7 eur, sponzoruje farnosť). 
Zapisovať sa môžete v sakristii nášho kostola. Prosíme, zapisujte sa iba záväzne. 
Prednosť majú naši farníci. 

3. Odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Vyšnom Opátskom 
budeme sláviť v nedeľu 21. júna o 10.30 hod. Celebrantom a kazateľom bude 
vsdp. P. Marián Hovanec, OP, dominikán, prior. Srdečne pozývame! 

4. Bohuznáma osoba darovala na kostol 50 eur, č. 16/20. P. Boh zaplať!  
5. Bohuznáma rod. darovala na kostol na V. Opátskom 100 eur. P. Boh zaplať!  
6. Srdečne Vás pozývame na ďakovnú  svätú omšu  -  TE  DEUM, ktorá bude 

slávená 26. júna 2020. Program: 17.15 – modlitba ruženca,18.00 – svätá omša, 
19.00 – Agapé. 

7. Spovedá sa od pondelka do piatka od 6.30 do 6.50 hod. a od 17.00 do 17.50 
hod. Spovedá sa v kaplnke.  

8. Krsty v mesiacoch júl a august budeme vysluhovať v nedele o 11.15 
hod., resp. o 10.00 hod. pri sv. omši. Rodičia pri výbere krstných rodičov pre 
svoje dieťa nech pamätajú, že krstný rodič má spĺňať podmienky: má byť 
vyspelý na túto úlohu, prijal už tri základné sviatosti: krst, birmovanie 
a Eucharistiu. Má to byť katolík a z právnej stránky bez prekážky pre túto 
úlohu. 

9. Vymenili sa všetky halogénové svietidlá na chóre za úspornejšie led 
svietidlá. Za montáž ďakujeme ochotným elektrikárom Vladovi Guttovi, 
Jánovi Niščákovi, Rudolfovi a Martinovi Sedlákovi. Kto by mal záujem 
o staré svietidlá (150W halogénove trubice), nech o to požiada čím skôr 
v sakristii. 

10. Časopis  Rebrík je v ponuke na stolíku, vhodný pre deti.   
 

v MeSiAci jún oSláviA Svoje Životné juBileA ČlenoviA kkS 

StRAjtová jolAnA - 75 Rokov , pAjdiČová AnnA – 75 Rokov, 

fedoRová Al BetA –75 Rokov, RušČinová MARtA – 70 Rokov 

CApuliČová AnnA – 70 Rokov,GRoMAnová pAvlínA – 70Rokov 

vypRoSujeMe iM veĽA zdRAviA, BoŽieho poŽehnAniA 

A ochRAnu pAnny MáRie. 

ČlenoviA kkS, duchovní otcoviA  fARnoSti 



Zdravotné okienko 

                                                              L I P A 
 

Na prelome mája a júna začínajú kvitnúť kvety lipy. V čase 
kvitnutia je strom obsiaty množstvom včiel, ktoré z kvetov 
vysávajú sladký nektár. Ak má lipa dobré podmienky k životu, 
môže sa dožiť veku okolo 1000 rokov a dorásť až do výšky 40 
m.  Latinský názov lipy – tilia pochádza z gréckeho ptylion - 
krídlo, podľa tvaru krídlatých listenov. Lipový čaj má 
lahodnú chuť i vôňu a odporúča sa osladzovať medom. 
Odhlieňuje priedušky, zrieďuje krv, uvoľňuje kŕče a podporuje 
trávenie. Hlavnou liečebnou vlastnosťou lipového kvetu je 

silný potopudný účinok a schopnosť znižovať horúčku. „V boji proti chrípke je lipa 
jedným z najúčinnejších prostriedkov“ píše v knižke o liečivých rastlinách Aurélia 
Dugasová. Lipové kvety sú pre medotvornú schopnosť veľmi cenené včelármi (jeden 
strom môže poskytnúť nektár až na 4,5 kg medu). Éterické oleje z lipy našli bohaté 
využitie v aromaterapii a využívajú sa ako prísady v saunách. Lipový čaj v kombinácii s 
propolisom sa dá využiť ako účinné kloktadlo. „V predpisovaní lieku nie je dôležitá 
rozmanitosť, ale efektívny výber“ povedal akýsi lekár. Lipový čaj sa určite vyrovná 
množstvu predražených syntetických sirupov proti kašľu, navyše ho máme gratis. V 
praxi sa mi osvedčila kombinácia lipového kvetu s kvetom materinej dúšky a repíkovým 
listom pri ochoreniach dýchacích ciest a kombinácia s listom medovky lekárskej pri 
tráviacich ťažkostiach. „Mama nás často brával do prírody v čase kvitnutia lipy“ 
spomína čiperný dedko. „Domov sme sa vracali s vakom čerstvých kvetov, ktoré sme na 
povale rozkladali a sušili. Vydržali nám po celý rok.  Po večeroch sme popíjali lipový čaj 
vždy keď sme boli nachladení, alebo sme mali kašeľ. Vďaka jeho príjemnej chuti i vôni 
sme ho zároveň vnímali ako príjemný teplý nápoj.“ Najstarší lipový strom na Slovensku 
rastie v Bojnickom zámockom parku. Podľa povesti zasadil túto lipu Matúš Čák 
Trenčiansky v r.1301, keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov, Ondrej III.. V čase 
svojho vrcholu mala koruna priemer 36 m, výšku 30 m a obvod kmeňa 12 m. Dnes je 
známa pod názvom Lipa kráľa Mateja, pretože podľa kroník uhorský kráľ Matej 
Korvín ( 1458 - 1490 ) usporadúval pod ňou dôležité porady a veľkolepé hostiny. V 
minulosti požívali lipové stromy osobitnú úctu a ich svojvoľné zoťatie sa prísne trestalo. 
Lipa je oddávna symbolom slovanskej vzájomnosti. Oficiálnym národným symbolom 
sa  stala v roku 1848 v Prahe na Všeslovanskom zjazde, kde zástupcovia všetkých 
slovanských národov si ju zvolili za znak zjednotenia. V tomto roku kvitne lipa trošku 
neskôr, až v týchto dňoch. „Dnes už mnoho ľudí vie, že lipa chrípku zaženie“ hovorí 
staré slovenské príslovie. Určite netreba ani chvíľu váhať, ale nájsť si čas a v 
dostatočnom množstve si ju natrhať. Počas sychravých jesenných dní sa lipový čaj stane 
výborným pomocníkom v prevencii proti chrípke. 
 
PS: V preplnenej detskej čakárni kričí malý chlapec: „Oci, oci, na tomto plagáte sú 
nakreslené cviky, ktoré ty robíš každý deň!“ Chlapík podíde ku synovi a zvedavo sa 
pýta: „Čo je to za plagát?“ Chlapec pomaly nahlas číta: „Cviky proti nočnému 

pomočovaniu.“ �  
Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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