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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V KE – KRÁSNA 

Rekonštrukcia kostola 
2021 

 
 

Na strechu kostola potrebujeme 11 100 kusov škridiel. 
Spoločne môžeme vymeniť novú škridlu namiesto starej a tešiť sa, že 
tam hore je aj moja škridla, ktorú som vyložil. Ak prispejem v hodnote 
 5 eur a dostanem certifikát, pričiním sa o skrášlenie strechy kostola.   

 

Vyložme škridlu na strechu kostola 
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3. JÚN – BOŽIE TELO 
       
      V tomto mesiaci budeme sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho 
Tela a Krvi. Vieme, že dňom ustanovenia Sviatosti oltárnej je Zelený štvrtok. Aké je 
však presnejšie pozadie vzniku tohto sviatku a tradície takzvaných „oltárikov“?  
      Pamiatku ustanovenia Sviatosti oltárnej do 13. storočia Cirkev oslavovala na 
Zelený štvrtok. V tento deň sa však nemôžeme úplne oddať radosti nad ustanovením 
najsvätejšej Sviatosti, 
lebo je to čas 
Kristovho utrpenia. 
Dôstojnosť Sviatosti 
si však vyžaduje, aby 
nášmu Spasiteľovi 
bola prejavená 
patričná úcta. Táto 
slávnosť tak bola 
ustanovená na 
štvrtok po Trojičnej 
nedeli a ľudovo sa 
nazýva Božie 
Telo alebo Oltáriky. 
       Pohnútku k založeniu tohto sviatku dala zbožná mníška Juliana z cistercitského 
kláštora na vrchu Kornillon v Lüttichu (Belgicko). Táto mníška venovala všetok 
voľný čas návšteve Sviatosti oltárnej. Vo vytržení niekoľko ráz videla jasný mesiac 
s tmavým pruhom. Sám Pán Ježiš ju poučil, že tienisté miesto na mesiaci 
znamená, že v cirkevnom roku chýba ešte jeden sviatok, ktorým by bola 
uctená Sviatosť oltárna. Viac rokov bolo toto videnie držané v tajnosti, až kým ho 
Juliana prezradila lüttišskému biskupovi Róbertovi. Biskup sviatok povolil v roku 
1247, no jeho slávenia sa nedožil. Po jeho smrti sa však slávnosť rozšírila nielen po 
celom biskupstve, ale aj inde. Za pápeža Urbana IV. bol sviatok Božieho Tela 
zavedený pre celú Cirkev. 
      Spočiatku sa slávnosť konala len v kostole. Až pápež Ján XXII. dal úpravu, aby sa 
slávnosť Božieho Tela konala so slávnostným sprievodom, pri ktorom sa má niesť 
Sviatosť oltárna. A hoci procesia so Sviatosťou je známa v celej Cirkvi, 
stavanie štyroch oltárikov je zvykom len v strednej Európe. Zvyk pochádza 
pravdepodobne z Nemecka, kde sa pri procesii čítali evanjeliá na štyri strany sveta, 
aby veriaci boli oslobodení od živelných pohrôm. Oltáriky na štyri strany sveta 
znázorňujú, že ľudstvo zo všetkých svetových strán sa má prísť pokloniť 
Sviatostnému Spasiteľovi a má uznať čítané evanjelium, ktoré napísali štyria 
evanjelisti. Tradičnou výzdobou oltárikov môžu byť obrazy a sochy svätcov, kríž, 
sviece, kvety a briezky postavené pri oltárikoch. 
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 11. JÚN - NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO 
 

ODPROSUJÚCA MODLITBA  
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO 

 
Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a 
nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, 
usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, 
ktorými ľudia urážajú tvoje najláskavejšie Srdce. 
(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) 
Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou 
bolesťou to ľutujeme a prosíme ťa predovšetkým o tvoje milosrdenstvo voči nám, 
ktorí sme ochotní dobrovoľným odprosením ti zadosťučiniť za urážky, ktorými sme 
ťa urazili nielen my, ale aj tí, čo sa veľmi vzdialili od cesty spásy, a tebe, Pastierovi a 
Vodcovi, tvrdošijne sa protivia nevierou, alebo pošliapali svoje krstné sľuby a zhodili 
zo seba príjemné jarmo tvojich prikázaní. 
(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) 
Za Všetky tieto oplakaniahodné zločiny chceme ťa odprosiť a chceme ti dať náhradu 
aj za jednotlivé viny, predovšetkým: za výstredný a nemravný život; za zhubné osídla 
nastrojené nevinným dušiam; za znesväcovanie sviatkov; za ohavné rúhania, ktorých 
sa dostáva tebe i tvojim svätým; za potupu, ktorú tvoj námestník, pápež, a celý 
kňazský stav skusuje pre tvoje meno; za nevšímavosť a svätokrádeže spáchané voči 
sviatosti božskej lásky. Napokon ťa odprosujeme za verejné útoky národov 
namierené proti tvojej svätej Cirkvi, proti jej právam a učiteľskému úradu. 
(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) 
Kiež by sme mohli vlastnou krvou zmyť tieto neprávosti! Aby sme ťa odprosili a 
urobili zadosť tvojej urazenej božskej cti, venujeme ti to zadosťučinenie, ktoré si 
kedysi obetoval na kríži svojmu Otcovi a ktoré každodenne obnovuješ na našich 
oltároch. Venujeme ti ho s odprosením, ktoré ti podáva tvoja panenská Matka, všetci 
svätí i nábožní veriaci. Zároveň ti úprimne sľubujeme, že podporovaní tvojou 
milosťou ti dáme, ako sa len dá, náhradu za svoje minulé hriechy aj za hriechy iných, 
i za nevšímavosť voči toľkej láske, a to tak, že budeme pevne veriť, čisto a mravne žiť, 
dokonale plniť tvoje príkazy, najmä príkaz lásky daný nám v evanjeliu, zo všetkých 
síl prekážať útokom namiereným proti tebe, ako aj mnohých iných získavať, aby ťa 
nasledovali. 
(Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.) 
Preslávny Ježišu, prosíme ťa, prijmi toto naše dobrovoľné odprosenie na príhovor 
blahoslavenej Panny Márie Zmieriteľky a daj, aby sme až do smrti zostali verní tvojej 
službe; daruj nám milosť vytrvať až do konca, aby sme sa raz dostali k tebe do neba, 
kde s Otcom i s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
Ľ. Amen. 
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SV. OMŠE  JÚN   2021 
DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1. 
UT 

7.00 XXXXXXXX 
18.00 ZBP SLÁVKA S ROD. 

2.ST 7.00 + ONDREJ ŠUBERT 
3. 

 ŠTV 
7.00 ZA FARNOSŤ 
18.00 + MARGITA PROKOPOVÁ 

4. 
PIA 

18.00 + ROD. BALOGOVA 
18.00 XXXXXXX 

5. 
SO 

8.00 + JOZEF ZUPKO, JOZEF, MÁRIA 
8.00 + MAGDALÉNA, ŠTEFAN 

6. 
NE 

8.30 + MÁRIA NAGYOVÁ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

7.PO 7.00 + MÁRIA, LADISLAV KRIVDA 
8. 
UT 

7.00 XXXXXXXX 
18.00 + JOZEF KOVÁČ 

9.ST 7.00 + ALŽBETA, JOZEF KUNDRÁT 
11. 
PIA 

18.00 + VERONIKA, JÁN BIČKOŠ 
18.00 XXXXXXXXXX 

12. 
SO 

8.00 + JOLANA, JÁN BODA 
8.00 + ANNA, ANDREJ EGED, + ALŽBETA, JÁN TAKÁČ 

13. 
NE 

8.30 ZBP FRANTIŠEK A ELENA S ROD. 
10.30 ZA FARNOSŤ 

14.PO 7.00 + JOZEF KALAFUS 15. VÝR. 
15. 
 UT 

7.00 XXXXXXXXXX 
18.00 + IRENA, JOZEFÍNA, ONDREJ MEDVE 

16.ST 7.00 ZBP TERÉZIA S ROD. 
18. 
PIA 

18.00 + PETER, MIKUKÁŠ, MARGITA, PETER, PETER BODNÁR 
18.00 + OLINA, DUŠAN  MARKUŠ 

19. 
SO 

8.00 + ĽUBOMÍR MAJAROŠ 1. VÝR. 
8.00 + MARIÁN BOCÁK, FRANTIŠEK KIRAĽ 

20. 
NE 

8.30 ZBP ROD. TAKÁČOVÁ 
10.30 ZA FARNOSŤ 

21.PO 7.00 ZBP NATÁLIA S ROD. 
22. 
 UT 

7.00 XXXXXXXX 
18.00 + FRANTIŠEK, MÁRIA, JOLANA ONDERKOVÁ, + JANKA, DAGMAR 

23.ST 7.00 + JOZEF VRÁBEĽ 
25. 
PIA 

18.00 + PETER BIČKOŠ 
18.00 + PETER HEGER 

26. 
SO 

8.00 + JÁN, FRANTIŠEK, MÁRIA POPOVIČ 
8.00 + + MARGITA, PETER BEREŽŇAK 

27. 
NE 

8.30 + FRANTIŠEK BODNÁR 
10.30 ZA FARNOSŤ 

28.PO 7.00 + LADISLAV TRUHAN 
29. 
 UT 

7.00 + LADISLAV EPERJEŠI, + JOZEF, ANNA BLAŠKO 
18.00 ZA FARNOSŤ 

30.ST 7.00 ZBP MÁRIA 
  3.6.2021 Božie Telo 
11.6.2021 Najsvätejšie Srdce Ježišovo 
13.6.2021 o 10:30 Odpustová slávnosť vo Vyšnej Hutke 
29.6.2021 sv. Peter a Pavol, apoštoli 

 


