
LITURGICKÝ  TÝŽDEŇ 

8. 8. – 14. 8. 2022 

 

PONDELOK   

UTOROK   

STREDA   

ŠTVRTOK     

PIATOK  

Zdržanlivosť od mäsa 

  

SOBOTA Zakončenie sviatku Premenenia Pána  

NEDEĽA 

1. hlas  

Desiata nedeľa po Päťdesiatnici 

Liturgia o 10.00 hod. po cirkevno-slovensky 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŢIŠOVHO 

/piatok, 24. jún 2022/ 

 

Najmilší Jeţišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za 

lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou 

poboţnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia uráţajú tvoje 

najláskavejšie Srdce. 

(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Jeţišu.) 

Uznávame, ţe 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 uráţky, 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 Jeţišu.) 

 

Za Všetky tieto oplakaniahodné zločiny chceme ťa odprosiť a chceme ti dať náhradu aj za 

jednotlivé viny, predovšetkým: za výstredný a nemravný ţivot; za zhubné osídla nastrojené 

nevinným dušiam; za znesväcovanie sviatkov; za ohavné rúhania, ktorých sa dostáva tebe i 

tvojim svätým; za potupu, ktorú tvoj námestník, pápeţ, a celý kňazský stav skusuje pre tvoje 

meno; za nevšímavosť a svätokrádeţe spáchané voči sviatosti boţskej lásky. Napokon ťa 

odprosujeme za verejné útoky národov namierené proti tvojej svätej Cirkvi, proti jej právam a 

učiteľskému úradu. 

(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Jeţišu.) 

 

Kieţ by sme mohli vlastnou krvou zmyť tieto neprávosti! Aby sme ťa odprosili a urobili zadosť 

tvojej urazenej boţskej cti, venujeme ti to zadosťučinenie, ktoré si kedysi obetoval na kríţi 

svojmu Otcovi a ktoré kaţdodenne obnovuješ na našich oltároch. Venujeme ti ho s odprosením, 

ktoré ti podáva tvoja panenská Matka, všetci svätí i náboţní veriaci. Zároveň ti úprimne 

sľubujeme, ţe 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, ţe budeme pevne veriť, 

čisto a mravne ţiť, dokonale plniť tvoje príkazy, najmä príkaz lásky daný nám v evanjeliu, zo 

všetkých síl prekáţať útokom namiereným proti tebe, ako aj mnohých iných získavať, aby ťa 

nasledovali. 

(Ľ. Najsvätejšie Srdce Jeţišovo, zmiluj sa nad nami.) 

 

Preslávny Jeţišu, prosíme ťa, prijmi toto naše dobrovoľné odprosenie na príhovor blahoslavenej 

Panny Márie Zmieriteľky a daj, aby sme aţ do smrti zostali verní tvojej sluţbe; daruj nám 

milosť vytrvať aţ do konca, aby sme sa raz dostali k tebe do neba, kde s Otcom i s Duchom 

Svätým ţiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   V mene Jeţiša Krista vyhlasujem víťaznú 

moc Kristovho kríţa nad kaţdou silou zla 

a moc Boţieho Slova nad našimi ţivotmi. 

   Prikrývam nás presvätou Krvou nášho Boha 

a Spasiteľa Jeţiša Krista na ochranu duše 

i tela. Amen. 
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Všetky štyri evanjeliá sa o zázračnom rozmnoţení chlebov vyjadrujú podobne. Ježiš vzal 

chlieb do rúk, uprel oči do neba, dobrorečil (poďakoval zaňho Bohu) a lámal ho.  

 

Táto udalosť má veľmi blízky vzťah k Poslednej večeri v Jeruzaleme. „Ježiš vzal chlieb, 

poďakoval sa Bohu, lámal ho a podával ho svojim učeníkom so slovami: Toto je moje telo, 

ktoré sa za vás obetuje. Jedávajte ho na moju pamiatku.“  

 

Podobne svedčí aj apoštol Pavol: „V tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, poďakoval zaň 

Bohu, rozlomil ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Tak to robte aj vy na 

moju pamiatku.“ 
 

 

 Pane, lámanie chleba bolo obrazom toho, čo treba robiť aj nám. Máme upierať oči do 

neba a hľadať, čo je hore; ďakovať za prijaté dobrodenia a štedro sa deliť s hmotnými 

a duchovnými darmi. S dôverou môţeme vloţiť do tvojich rúk svoje nadanie, poznanie i lásku. 

Ty všetko zveľadíš. Najviac však potešíme tvoje Srdce, keď ti budeme vzdávať vďaky pri 

slávení Najsvätejšej Eucharistie.    

 

https://zenskerady.sk/index.php/2022/07/28/babicka-mi-prezradila-tento-trik-moje-popraskane-

paty-sa-vyliecili-za-par-dni-2/?fbclid=IwAR2SU-_fEfd_Z-

sK56KlwGtVkISFOVCPHsK6Kw6TJZ9ivmgVL5Mb3o4NqHo 

https://zenskerady.sk/index.php/2022/07/28/babicka-mi-prezradila-tento-trik-moje-popraskane-paty-sa-vyliecili-za-par-dni-2/?fbclid=IwAR2SU-_fEfd_Z-sK56KlwGtVkISFOVCPHsK6Kw6TJZ9ivmgVL5Mb3o4NqHo
https://zenskerady.sk/index.php/2022/07/28/babicka-mi-prezradila-tento-trik-moje-popraskane-paty-sa-vyliecili-za-par-dni-2/?fbclid=IwAR2SU-_fEfd_Z-sK56KlwGtVkISFOVCPHsK6Kw6TJZ9ivmgVL5Mb3o4NqHo
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