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Počnúc dnešnou nedeľou sa
naša pozornosť postupne presúva od
Krista k Duchu Svätému, od  Vzkriese-
ného k jeho Daru. Začína akýsi druh „ma-
lého adventu“ v príprave na slávnosť
Zoslania Ducha Svätého. Kristov príchod
sa pripravoval v priebehu mnohých sto-
ročí, od hlásania prorokov až po vystúpe-
nie Jána Krstiteľa. Príchod Ducha
Svätého zvestoval skrze svoj prísľub Kri-
stus: „ A ja poprosím Otca a on vám dá
iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky
– Ducha pravdy.

nezaplatiteľný dar

Na 6. veľkonočnú nedeľu
v prvom čítaní počujeme rozprávanie o
zostúpení Ducha Svätého na jednu z pr-
vých kresťanských komunít vytvorenú v
Samárii, po hlásaní apoštola Filipa. Keď
sa apoštoli dozvedeli, že Samária prijala
Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána.
Vložili na nich ruky a oni prijali Ducha Svä-
tého. Duch prichádza tam, kde už prijali
Božie slovo. Cirkev nás chce týmito úryv-
kami pripraviť na očakávanie a túžbu po
príchode Ducha Svätého na Turice.

Kto je vlastne Duch Svätý? Na
túto otázku zvykneme odpovedať slovami,
že ide o tretiu osobu Najsvätejšej Trojice.
On je skutočnou osobou, nie je nejakou
neosobnou silou. Kristus nám povedal

o Duchu Svätom, že je poslaný, že prichá-
dza a že prebýva. Sv. Pavol upresňuje, že
sa v nás modlí nevysloviteľnými vzdychmi
a že rozdeľuje svoje dary cirkvi. Kým je
Duch Svätý pre nás, nám v dnešnom
evanjeliu povedal Ježiš jedným slovom –
Paraklétos, čo môžeme preložiť ako ute-
šiteľ, pomocník, ale i obhajca alebo zá-
stanca. Duch Svätý je teda tým „božským
utešiteľom“, ktorý zostane „ s nami“. Ne-
bude nás teda utešovať odniekiaľ zvonka,
zďaleka, ale bude stáť pri nás, hovoriť
k nám zvnútra, ako náš „nežný priateľ
duše“. 

Duch Svätý má rôzne poslanie,
ale Ježiš vo verši 17 spomína snáď to naj-
dôležitejšie – zjaviť pravdu o Bohu. Neus-
tále si potrebujeme pripomínať, aký Boh
skutočne je, pretože náš obraz o Bohu sa
môže veľmi ľahko skresliť. Čím hlbšie bu-
deme chápať Božiu podstatu, tým ľahšie
v nás bude prúdiť láska.

Sr. Consolata
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Ako sme došli k nášmu veľkému dňu
Od septembra v našej farnosti prebiehala príprava na prvé sväté prijímanie.

Spomínam si na veľa krásnych chvíľ, ktoré som spolu s deťmi zažil pri večerných det-

ských omšiach. 

Milé deti, prirástli ste mi k srdcu. Váš entuziazmus a nadšenie, mi vždy dodali

síl a radosť sa s vami stretávať pri Pánovom oltári. Je to pre mňa veľká radosť, že som

vám mohol ukázať, čo ostáva pre večný život – vzťah s Ježišom. Toto si chráňte a nech

vás nič neodlúči od Kristovej lásky – ani teraz, ani nikdy. Ostaňte v Kristovej láske – tam

je život, tam je radosť, tam je Božie požehnanie. 

Dnešným dňom, začala sa pre vás nová etapa života. Ako spieva žalmista, bu-

dete môcť čerpať s radosťou z prameňov spásy. Eucharistia bude vaším každodenným

chlebom na vašej púti do večného domova – často a radi prijímajte Krista v tejto vzne-

šenej sviatosti, aby bol vo vás jeho život a aby vaša radosť bola úprimná. 

Chcem sa vám všetkým, milé deti, poďakovať za tento rok – ste skvelí, buďte

Boží – a vedzte, že máte špeciálne miesto v mojom srdci. Zároveň, chcem povedať, že

to nebolo nikdy len moje dielo. Najprv, je to Božie dielo vo vás – On je ten, ktorý si vás

vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo (porov. Jn 15,16) – nech

je Bohu chvála a sláva! Ďalej, chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí pomáhali v tejto

príprave. Pánu dekanovi, Štefanovi Albičukovi, za dôveru viesť túto prípravu. Sestričkám,

Imakulate a Consolate, za ich duchovné materstvo. Všetkým katechétom, ktorí ste učili

naše provprijímajúce deti, za váš živý príklad a poctivú prácu na hodinách náboženstva.

Taktiež, chcem sa srdečne poďakovať detskému zboru, vedúcej Petre Gazdovej, Aďke

Plančárovej a všetkým mladým, ktorí sa aktívne zapájali do prípravy našich prvoprijí-

majúcich detí.  Nech vám to všetkým Pán Boh hojne odplatí a naplní vás svojou rados-

ťou a požehnaním. 

Moja vďaka patrí aj vám rodičom, za váš osobný príklad viery a kresťanskú vý-

chovu. Pokračujte v dobrom diele, do ktorého si vás Pán povolal – viesť svoje deti

k Bohu. Na neposlednom mieste, moja vďaka patrí všetkým vám, naši veriaci, ktorí ste

sa modlili a obetovali za

naše prvoprijímajúce deti

– bez vašich modlitieb by

to určite nešlo. 

Za vašu lásku, nech

vám Pán hojne žehná.  

Mathias Gočik, kaplán

Vychádza týždenne vždy k nedeli.Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.Vaše
pripomienky, návrhy čakáme na email adrese: casopispoverello@gmail.com; Príspevok na vy-
dávanie: 0,10€

Resp: Jasaj Bohu, celá zem.



1. Na upratovanie farského kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme chlap-
cov z Charity. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kos-
tol k dnešnej nedeli.

2. Na kostol darovala Bohu známy
darca 50 €. PBZ. 

3. Pondelok, utorok a stredu sú
prosebné dni. Obsahom sú prosby
úrodu. Záväzný je jeden deň.

4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok
nanebovstúpenia Pána. Sv. omša
v stredu večer je s platnosťou.

5. Od piatku sa pred večernými sv.
omšami začneme modliť Deviatnik
k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

6. Prvoprijímajúce deti, ktoré sa pri-
hlásili na púť do levoče, majú od-
chod autobusu v sobotu, 27.5. o 8.00
spred kostola.

7. v sobotu o 9.30 hod. bude v Kate-
chet. miestnosti stretnutie snúben-
cov s kresťanskou psychologičkou.

8. Na budúcu nedeľu je 51. svetový
deň spoločenských komunikač-
ných prostriedkov. Zároveň bude vo
všetkých kostoloch Zbierka na kato-
lícke masmédiá.

9. Kto sa chce prihlásiť na autobus do
Gaboltova na Turíčnu novénu, ktorá
bude pre náš dekanát v stredu, 31.
mája, môže tak urobiť v sakristii far-
ského kostola.

svätý Filip neri, kňaz
Pôvod mena : z gréčtiny philos + hipos – mi-
lovník koní. Filip Neri sa narodil vo Florencii
21.júla 1515. Študoval u dominikánov
v kláštore svätého Marka vo Florencii, kde
získal nielen vedomosti, ale hlavne vnikol
do tajomstiev viery, čo sa stalo základom
jeho životného účinkovania. V roku 1535
odišiel do Ríma. 

Filip si našiel miesto domáceho
učiteľa a skromne žil v podkrovnej izbe. Svoj
voľný čas trávil modlitbou a štúdiom teoló-
gie. Dlhých 16 rokov bol vychovávateľom
v jednej vznešenej rodine. Nakoľko videl
veľkú duchovnú biedu v uliciach Ríma,
začal sa intenzívne venovať duchovnej čin-
nosti, kázaniu v uliciach Ríma, návštevám
a starostlivosti chorých a starých. V roku
1551 sa Filip stal kňazom. 

Ešte predtým v roku 1548 založil
so svojím spovedníkom spoločenstvo pre
kňazov, ktoré sa venovalo službe chorým
a rímskym pútnikom. V roku 1552 založil
oratórium – spoločenstvo svetských kňazov,
ktoré v roku 1575 bolo povýšené na kongre-
gáciu známu pod menom oratoriáni. Filip sa
stal vyhľadávaným spovedníkom a porad-
com mnohých kardinálov. Sám hodnosť kar-
dinála, ktorú mu pápež ponúkal, odmietol.
Svojou veselosťou, láskavosťou a úprim-
nosťou priťahoval k sebe predovšetkým
mládež, pre ktorú často mával katechézy.
Filip vďaka svojim celoživotným snahám o
povznesenie Svätej stolice bol známy ako
„apoštol Ríma“. Jemu sa pripisuje zvyk me-
siac máj zasvätiť Matke Božej cez pobož-
nosť Loretánskych litánií. Zomrel 26. mája
1595. 

V ikonografii je zobrazený ako ora-
torián väčšinou s palicou a ružencom, nie-
kedy s horiacim srdcom. 

Lucia Horná

liturgický program na 6. veľkonočný týždeň 

Filiálky Po Ut St št Pi So ne

( Dlhé )
Na Vŕšku 18.00 18.00 9.30

Rodinná
Oblasť 17.00 11.00

deň liTuRGiCkÝ  kAlendáR čAs ÚmYslY

Po
22. 5.

Pondelok
Po 6. veľkonočneJ nedeli

(Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26-16,4)

6.30

18.30

+ Jana, Rudolfa, Petra

+ Michal

ut

23. 5.

uToRok
Po 6. veľkonočneJ nedeli

(Sk 16,22-34; Ž 138; Jn 16,5-11)

6.30

18.30

+ Helena, Ján

+ Michal

st

24. 5.

sTRedA
Po 6. veľkonočneJ nedeli

(Sk 17,15,22-18,1; Ž 148; Jn 16,12-15)

6.30

18.30

+ Tibor

ZBP Rastislav           
(omša za účasti detí)

št

25. 5.

nAneBovsTÚPenie PánA
SLÁVNOSŤ, 

PRIKÁZANÝ SVIATOK
(Sk 1,1-11; Ž 47; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20)

6.30

16.30

18.30

ZBP Heleny s rodinou

Za farnosť

+ Mária, Michal

Pi

26. 5.

sv. FiliPA neRiHo, 
KŇAZA, SPOMIENKA

(Sk 18,9-18; Ž 47; Jn 16,20-23)

6.30

18.30

ZBP Michal s rodinou

+ Michal, Mária               
(omša za účasti mladých)

so

27. 5.

soBoTA
Po 6. veľkonočneJ nedeli

(Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23-28)

7.00

18.30

+ Miroslav – 1.výročie

+ Ondrej Nadzam

ne

28. 5.

siedmA 

veľkonočná nedeľA
(Sk 1,12-14; Ž 27; 1Pt 4, 13-16; 

Jn 17,1-11)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ František, Jaromír, Františka

Poďakovanie a prosba 
o ZBP Diany

+ Mária

ZBP a Dary Ducha Sv.
Miroslav a Beáta s rodinou

nedeľa 28. 5. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Josipčuk
Antolíková

Chytra 
Sabolová

Sztraka
Straková

Vaterka
Vaterková

Ivanko
Ivanková

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




