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Farnosť  Petrovice 

Povzbudenie vášho kňaza 

 V mesiaci jún sa nám ponúka pred náš 

duchovný obzor Ježišovo srdce. V modlitebnej 

knižke máme aj k nemu litánie a môžeme tak 

hlbšie chápať hĺbku srdca, ktoré bolo pre nás 

ponížené, rozdrvené a krvácajúce. Pán znáša 

celú ťarchu ľudskej biedy a opustenosti. Čo 

môžeme na ňom obdivovať? Ako spomína 

žalmista nemal podoby a krásy, aby sme naň 

mohli hľadieť a predsa z tohto srdca vychádza 

nevyčerpateľný prameň všetkého požehnania. 

Ježišu, za ľudský nevďak hovoríš: „Otče odpusť 

im, lebo nevedia čo robia.“ Kiežby som si toto 

všetko uvedomil a dokázal prijímať všetko 

ťažké a bolestné v tej tichosti a odovzdanosti 

ako Ty. Veď ma a uč ma, lebo ty si môj Pán, Ty 

si ostrov, na ktorom si môžem odpočinúť, Ty si 

skala, o ktorú sa môžem oprieť, Ty si istota, 

ktorá ma nikdy neopustí. 

Buď chválený a zvelebený náš Pán a ak 

môžem ťa i naďalej prosiť, buď stále so mnou a 

nedaj mi nikdy odlúčiť sa od teba, kiežby som 

nikdy nedal nikomu prednosť pre tebou. Amen. 

Mesiac jún – mesiac úcty k Božskému Srdcu 

Ježišovmu 

Nie si sám! 

„Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, 

ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len 

aby ukázalo svoju lásku,“ povedal Ježiš, keď v 

roku 1675 zjavil sv. Margite Márii Alacoque 

svoje Božské Srdce. 

On Ti chce pomôcť aj vo Tvojich problémoch, 

útrapách, samote ... Jeho Srdce prijme každú 

Tvoju prosbu, vylieči každú ranu, ukojí 

najväčšiu bolesť. Stačí, keď sa k Nemu 

obrátiš... 

12 prisľúbení, ktoré si dostal od samotného 

Pána Ježiša. 

Ctiteľom svojho Srdca sľúbil: 

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 

2. Ich rodinám udelím pokoj. 

3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším. 

4. V živote, ale najmä pri smrti, im budem istou 

ochranou. 

5. Každé ich podujatie hojne požehnám. 

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a 

nekonečné more milosrdenstva. 

7. Vlažné duše sa stanú horlivými. 

8. Horlivé duše obsiahnu rýchlo veľkú 

dokonalosť. 

9. Požehnám domy, v ktorých si obraz môjho 

Srdcia zavesia a uctia. 

10. Kňazom dám milosť, aby obrátili 

i najzatvrdlivejšie srdcia. 

11.Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, 

budú zapísané budú do môjho Srdca a nikdy 

nebudú z neho vytreté. 

12. „Z prekypujúceho milosrdenstva svojho 

Srdca sľubujem ti, že jeho všemohúca láska 

udelí milosť konečného pokánia všetkým tým, 

ktorí budú prijímať v prvé piatky deväť 

mesiacov za sebou – že neumrú v mojej 

nemilosti, ani bez prijatia ich sviatostí; lebo 

moje Božské Srdce stane sa im bezpečným 

útulkom v ostatnej chvíli.“ 

 

Ježišu tichý a pokorný srdcom sprav srdcia 

naše podľa srdca svojho. 

 

Ježišovo Srdce plné súcitu 

Ktoré srdce má pre nás väčší súcit a 

pochopenie ako Srdce Kristovo, ktoré sa tak 

stotožnilo s našou biedou? To Ježiša primälo 

zostúpiť z neba na zem. To ho pohlo k tomu, 

aby o sebe povedal, že on je ten dobrý pastier, 

ktorý prišiel, aby dal život za svoje ovce. Preto, 

aby nám, hriešnikom, zaslúžil odpustenie, 

potrestal samého seba a obetoval sa na kríži, 

aby svojím utrpením zadosťučinil trestu, ktorým 

sme mali byť potrestaní my. A z toho istého 

súcitu s nami aj dnes hovorí: „Nemám záľubu v 

tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa 

bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil“ (Ez 33, 

11). 

Úbohí ľudia, moje úbohé deti – hovorí –, prečo 

chcete zahynúť a utekáte predo mnou? 

Nevidíte azda, že keď ma opúšťate, ženiete sa 

do večnej záhuby? Ja nechcem vašu večnú 

smrť. Dôverujte mi. A keď sa ku mne budete 

chcieť vrátiť, pokojne príďte a tak si zachránite 

život. 

A znova ten istý súcit mu dovolí prirovnať sa k 

milujúcemu otcovi, ktorý márnotratnému synovi 

nevie vyčítať jeho zlyhania, ale pri návrate ho 

vyobjíma a zabudne na všetky urážky, ktorých 

sa mu od neho dostalo: „Na hriechy, ktoré 

popáchal, si nespomeniem“ (Ez 18, 22). 

Ľudia, tí veru nie: tí, aj keď odpúšťajú, stále 

majú na pamäti obdržané krivdy a sú pokúšaní 

pomstiť sa. A aj keby sa zo strachu pred 

Bohom nepomstili, predsa pociťujú aspoň silnú 

nechuť zhovárať sa alebo zdržiavať sa v 

prítomnosti tých, ktorí ich urazili. 

Pane Ježišu, ty odpúšťaš kajúcim hriešnikom a 

dovoľuješ im, aby sa tebou sýtili už tu na zemi 



vo svätom prijímaní a vo večnosti úplne skrze 

tvoju slávu. V nebi im ani najmenej nedáš 

pocítiť nejaké odmietanie. Práve naopak, dušu, 

ktorá ťa urážala, si po celú večnosť budeš túliť 

k sebe. Ktoré srdce je milšie a súcitnejšie ako 

tvoje Srdce, môj milovaný Spasiteľ? 

Vzbudenie citov a modlitby 

Ó, súcitné Ježišovo Srdce, zmiluj sa nado 

mnou. Toto ti vravím teraz, ale daj mi milosť 

opakovať ti to stále: Sladký Ježišu, zmiluj sa 

nado mnou. Prv, ako som ťa urážal, môj 

Vykupiteľ, obdaroval si ma mnohými milosťami, 

ktoré som si vôbec nezaslúžil: stvoril si ma, 

viedol si ma svojím svetlom. A po mojom 

hriechu nielenže som si ďalšie milosti 

nezaslúžil, ale bol som hoden tvojho zavrhnutia 

a odsúdenia do pekla. Avšak tvoje veľké 

milosrdenstvo ti dovolilo čakať na môj návrat a 

udržiavať môj život aj vtedy, keď som bol 

ďaleko od teba. Tvoje veľké zľutovanie mi 

vnuklo svetlo a priviedlo ma k ľútosti: začal som 

oplakávať svoj hriech, začal som túžiť po tvojej 

láske. A teraz pre toto tvoje zľutovanie tiež 

mám nádej, že tvoja milosť je opäť so mnou. 

Neprestaň ma, Pane, zahŕňať týmto svojím 

milosrdenstvom. Žiadam si od teba len jedno – 

aby si mi dal svetlo a silu byť ti odteraz verný. 

Nie, láskavý Ježišu, nenárokujem si tvoje 

odpustenie, ak by som sa k tebe zas chcel 

obrátiť chrbtom: to by bolo opovážlivé a bránilo 

by tvojej milosti, aby sa ma dotkla. Veď akože 

by som mohol od teba očakávať odpustenie, ak 

by som opäť nevďačne pohrdol tvojím 

priateľstvom a odlúčil sa od teba!? Nie, môj 

Ježišu, ja ťa milujem a už ťa chcem stále iba 

milovať. Jediná vec, ktorú si od teba 

vyprosujem, je: nedovoľ, aby som sa od teba 

odlúčil. O toto prosím aj teba, Matka moja 

Mária: nedopusť, aby som sa ešte niekedy 

odlúčil od svojho Boha. 

Kalendár – jún 2020 

1. 6. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi 

(spomienka) alebo Votívna omša o Duchu Svätom 

2. 6. Utorok 9. týždňa v Cezročnom období alebo Sv. 

Marcelína a Petra, mučeníkov (ľubovoľná 

spomienka) 

3. 6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 

(spomienka) 

4. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a 

večného kňaza (sviatok) 

5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka) 

prvý piatok v mesiaci  

6. 6. Sobota 9. týždňa v Cezročnom období alebo 

Sv. Norberta, biskupa alebo Panny Márie v sobotu 

(ľubovoľná spomienka) prvá sobota v mesiaci 

7. 6. nedeľa - Najsvätejšej Trojice (slávnosť) 

8. 6. Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období 

9. 6. Utorok 10. týždňa v Cezročnom období alebo 

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná 

spomienka) 

10. 6. Streda 10. týždňa v Cezročnom období 

11. 6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

(slávnosť) 

12.6. Piatok 10. týždňa v Cezročnom období 

13. 6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa 

Cirkvi (spomienka) 

14. 6. 11. nedeľa v Cezročnom období 

15. 6. Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období 

16. 6. Utorok 11. týždňa v Cezročnom období 

17. 6. Streda 11. týždňa v Cezročnom období 

18. 6. Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období 

19. 6.  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť) 

20. 6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

(spomienka) 

21. 6. 12. nedeľa v Cezročnom období – v našej 

farnosti slávime 1. sv. prijímanie  

22. 6. Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období  

alebo Sv. Pavlína z Noly, biskupa alebo Sv. Jána 

Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov 

(ľubovoľná spomienka) 

23. 6. Utorok 12. týždňa v Cezročnom období 

24. 6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť) 

25. 6. Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 

26. 6. Piatok 12. týždňa v Cezročnom období 

27. 6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa 

Cirkvi alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná 

spomienka) 

28. 6. 13. nedeľa v Cezročnom období 

29. 6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) 

30. 6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme 

(ľubovoľná spomienka) 

Oznam – pozvánka       

12.6.2020 bude v Petroviciach rekolekcia 

kňazov Bytčianskeho dekanátu. Začne sa o 

9,30 hod. sv.omšou 

 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  
Petrovice 78, 013 53    Tel.čís: 041/558 90 08,   
mail:  petrovice@fara.sk   Aktuálne farské oznamy 
aj všetky ďalšie dôležité usmernenia sú na 
nástenke v kostole alebo na linku: 
www.obecpetrovice.info/section/default/1794
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