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Slávnosť Božského Srdca 
Ježišovho 

 
odpust vo Vyšnej Hutke 

 
 
 
 
10. jún 2018  o 10:30
 
 
 
 
 
 
 
hlavný celebrant:  

 
Mons. František Šándor,  

dekan Košice - Dóm 
 

http://www.farnostkrasna.sk/


HISTÓRIA SVIATKU NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A 

KRVI 
 

 2 

 V  13. storočí sa uchopil v Cirkvi Berengárov blud. Kňaz Berengár bol prvý, ktorý sa 

napadol najsvätejšie tajomstvo Oltárnej sviatosti. Nemecký kňaz Pleogit, dejepisec 13. 

storočia, mal pochybnosti o Eucharistii, ako mnohí Berengárovi nasledovníci. No neustále 

prosil Boha vrúcnymi modlitbami, aby mu dal nejaké znamenie, ktorým by mohol odohnať 

každú pochybnosť svojej mysle. A Boh sa nad ním zmiloval. Pleogit absolvoval púť do 

mesta Bolseno v Taliansku. V kostole sa rozhodol slúžiť svätú omšu. Keď slúžil sv. omšu a 

držal konsekrovanú Hostiu vo svojich rukách nad kalichom, Boh ukázal úžasný a 

obdivuhodný zázrak: Hostia sa viditeľne ukázala ako živé telo, obklopená hojnou červenou 

krvou až na tú čiastočku, ktorú zakrývali jeho prsty. Po tomto zázraku Pleogitovi zmizli z 

mysle všetky jeho pochybnosti a získal istotu. 

 Neodškriepiteľnú zásluhu na zavedení tohto sviatku má pápež Urban IV., ktorý bol v 

tom čase na Petrovom stolci. Tento pápež vynikal veľkou úctou k Oltárnej sviatosti. Narodil 

sa v chudobnej remeselníckej rodine, no bol veľmi nadaný a mal pevnú vôľu. Práve on v 

roku 1264 nariadil, aby sa sviatok Božieho Tela a Krvi slávil v celej Cirkvi. Dovtedy sa totiž 

slávil len v niektorých diecézach. 

 V diecéze Luttich dala k sláveniu sviatku Božieho Tela podnet zbožná mníška Juliana 

z cisteriánskeho kláštora na vrchu Kornillon. Táto mníška venovala všetok svoj voľný čas 

návšteve a poklone Oltárnej sviatosti v kostole. Niekoľko ráz vo vytržení videla jasný mesiac 

s tmavým pruhom. Sám Spasiteľ ju poučil, že toto tienisté miesto na mesiaci znamená, že v 

cirkevnom roku chýba ešte jeden sviatok, ktorým by sa uctievala Sviatosť lásky. Viac rokov 

držala Juliana svoje videnie v tajnosti, až ho konečne prezradila luttišskému biskupovi 

Róbertovi, ktorý v r. 1247 povolil sláviť sviatok Božieho Tela v biskupskom chráme sv. 

Martina. 

 Sv. Tomáš Akvinský je ďalší svätec, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o úctu 

Najsvätejšej Euchariste. Sám je známy tým, že napriek svojej učenosti a múdrosti, dokázal 

veľmi dlho rozjímať o tajomstve Eucharistie. Napísal niekoľko oslavných hymnov, ktoré 

doteraz Cirkev používa ako piesne alebo hymny k oslave Sviatosti Oltárnej. Úžasná 

sekvencia, „Lauda, Sion, Salvatorem“ (Chváľ, Sion, Spasiteľa), ktorá sa v dnešný sviatok 

viac ráz spieva, je – ako hovorí spisovateľ Clement – „opravdivým traktátom o Oltárnej 

sviatosti, v ktorom je dogma vyložená jasne, precízne a s takými výrazmi, ktoré z nej 

vytvárajú jedinečný a nenapodobiteľný pomník.“ 

 Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej 

lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo 

telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. V tento deň sa podľa tradície 

na mnohých miestach konajú eucharistické procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou 

Sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa. 

 V Bolsene, v kostole sv. Kristíny, kde sa zázrak stal, možno ešte stále vidieť štyri 

mramorové kusy oltára, na ktorý padli kvapky najsvätejšej krvi. 
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 Centrum Bratstva Božského Srdca Ježišovho, ktoré je v Litave, sa organizačnou 
stránkou nejako zvlášť nezaoberalo. Dalo tomu voľný priebeh. Veriaci sa prihlasovali 
individuálne alebo v malých skupinách formou, aká bola pre nich vhodná. Jedinou 
informáciou o BBSJ bol článok v časopise Posol v marci 2001. 
 Spontánne sa prihlásilo 2 500 nových členov. Spasiteľ vzbudzuje vo veriacich 
túžbu po bratstve a tak si pripravuje srdcia mnohých veriacich, že zachytia aj 
minimálnu informáciu a hneď sa prihlasujú.  
 Niektorí vstupujú do BBSJ v Litave aj počas púte, ktorá sa organizuje. Pri 
tomto stretnutí sa modlia podľa Radlinského Nábožných výlevov, ako to robievali 
veriaci už v minulých storočiach, pred spolkovým oltárom Božského Srdca. 
 V bratstve bolo do roku 1933 zapísaných 6 821 členov. V rámci duchovných 
obnov po tomto roku, počas II. svetovej vojny a dokonca aj za socializmu sa 
prihlásilo ďalších 2 214 členov. Po Eucharistickom kongrese v Litave už 9 035 
členov. Do tohto času je to už 55 964 členov a stále pribúdajú ďalší.  
 Prvú novénu k Božskému Srdcu v novom tisícročí začal 20. júna 2000 v Litave 
otec biskup Mons. Rudolf Baláž, ktorý sám vstúpil do BBSJ.  
 Tí, ktorí sa teraz prihlasujú, pripájajú sa k tomuto spoločenstvu síce nie 
dokonalých ľudí, ale takých, ktorí chcú vždy viac a viac krôčik za krôčikom 
napodobňovať Ježišovo Srdce, chcú ho odprosovať, uzmierovať, prosiť ho i ďakovať 
mu. A tak chcú prispieť svojou kvapkou k tomu, aby naše drahé Slovensko – srdce 
Európy – bolo zdravé.  
 

„V novom tisícročí s novým Srdcom Ježišovým.“ 
 

„Ctitelia, ktorí uctievajú BSJ získavajú mnohé milosti, ale zapísaní v BBSJ ich 
získavajú omnoho viac.“ 

 
 Tieto milosti nám navonok pripomínajú obraz Božského Srdca Ježišovho, 
ktorý pri zápise dostávajú všetci členovia bratstva, a na ktorom je zapísané ich meno, 
pečiatka a podpis kňaza, ktorý je zároveň úradným dokladom členstva. Ide hlavne o 
duchovnú hodnotu obrazu, lebo predstavuje milosti s ním spojené. 
 V deviatom prisľúbení Pán Ježiš sľubuje požehnanie pre domy, ktoré si 
uctievajú obraz jeho Srdca. Je vhodné si ho dať na také miesto, kde sa pred ním 
môžeme modliť a úctivo ho vnímať.  
 Členovia bratstva majú vytvárať spoločenstvo aspoň 2-krát za mesiac na prvý 
piatok a v prvú nedeľu v mesiaci pri odprosujúcich pobožnostiach. Môžu sa však 
stretávať aj pri iných príležitostiach: pri púťach, modlitbách, charitatívnych a 
spoločenských podujatiach a navzájom si pomáhať po každej stránke. Pomáhať si v 
problémoch duchovných i materiálnych. Môžu sa napríklad starať o hroby zomrelých 
kňazov, byť účastní na duchovných obnovách a cvičeniach.  
 Ešte cennejšie sú dary milostí, ktoré navonok nevidíme. Sú to sv. omše a 
modlitby za živých a zomrelých členov BBSJ. 
 Toto spoločenstvo vzniklo ešte za života sv. Margity z Alacoque. Jej smrťou 16. 
októbra 1690 sa šírenie spoločenstva nezastavilo ani nespomalilo. Za tri storočia sa 
rozšírilo po celej Cirkvi.  
 centrum tohto spoločenstva pre Slovensko je v Litave.  

Členom bratstva sa môže stať každý: biskupi, kňazi rehoľníci aj každý veriaci.



SV. OMŠE: JÚN 2018 
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DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1. 
PIA 

7.00 + FRANTIŠEK, KAROL, ALŽBETA SLEZÁK 

18.00 + JOZEF VAJDA 1. VÝR. 

2. 
SO 

8.00 + FRANTIŠEK KAŽIMÍR 

8.00 +  ŠTEFAN KOVÁCS, + MÁRIA BANDUROČOVÁ 

3. 
NE 

8.30 + JURAJ SABÓ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

4.PO 7.00 + JÁN, ALŽBETA TAKÁČ 

5. 
UT 

7.00 + JOHANNA, JÁN HRABKOVSKÝ 

18.00 + ONDREJ, MÁRIA MARGITA 

6. ST 7.00 + MÁRIA, FRANTIŠEK ŠEKETA 

8. 
PIA 

7.00 + MÁRIA VARŠOVÁ 

18.00 + JOZEF KOVAČ 15. VÝR. 

9. 
SO 

8.00 ZBP ANNA 

8.00 ZBP TERÉZIA S RODINOU 

10. 
NE 

8.30 + LADISLAV VARGA / KLADENSKÁ/ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

11.PO 7.00 + VERONIKA, JÁN BIČKOŠ 

12. 
UT 

7.00 + MÁRIA, JÁN A ICH RODIČIA 

18.00 + MICHAL, ANNA, JÁN 

13.ST 7.00 + KATARÍNA, FRANTIŠEK, HELENA, ŠTEFAN BUGOŠ 

15. 
PIA 

18.00 + FRANTIŠEK ESTOČIN 25. VÝR. 

18.00 + ONDREJ BEHÚN 

16. 
SO 

8.00 ZBP ANNA 80RŽ A ROD. 

8.00 + JÁN PIETASZEK 

17. 
NE 

8.30 ZBP ROD. ŽITŇANSKA, TAKÁČOVA 

10.30 ZA FARNOSŤ 

18.PO 7.00 + MARGITA BÁBEĽOVÁ 

19. 
UT 

7.00 + AUGUSTÍN, MÁRIA 

18.00 ZBP ROD. LACKOVA 

 20.ST 7.00 + ANNA, JÁN KORDOVÁN 

22. 
 PIA 

18.00 + IGNÁC ZÁVOCKÝ 

18.00 + PAVOL, ANDREJ, MÁRIA, JÁN, ALŽBETA 

23.  
SO 

8.00 + MÁRIA, FRANTIŠEK, ANNA, JÁN 

8.00 + JÁN FEKETE 

24. 
NE 

8.30 + JOZEF VRÁBEĽ 1. VÝR. 

10.30 ZA FARNOSŤ 

25.PO 7.00 + JÁN, MÁRIA, FRANTIŠEK POPOVIČ 

26. 
UT 

7.00 ZBP ANNA 65 RŽ 

18.00 + ALŽBETA ŠOLTÉSOVÁ 

 27.ST 7.00 + MÁRIA, LADISLAV, LADISLAV TRUHAN 

29. 
PIA 

7.00 + PETER VASIĽ 

18.00 ZA FARNOSŤ 

30. 
SO 

8.00 + PETER, MARGITA, PETER, MIKULÁŠ BODNÁR 

8.00 + PETER BIČKOŠ 

 

28. máj – deň  farskej poklony 

 

31. máj – prikázaný sviatok Božieho tela – slávnostná procesia po Krásnej 


