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Slávime dnes sviatok Najsvätejšej
Trojice. Je to sviatok o ktorom by sme možno
povedali, že nemáme ani veľa čo povedať,
lebo Boha nemôžeme priamo skúmať. Iní by
zas povedali, že to čo povieme o Bohu, sú
len naše špekulácie a nemusí to vôbec tak
byť. Vynára sa teda otázka: aký má zmysel
hovoriť o Najsvätejšej Trojici, keď už aj zá-
kladná myšlienka o nej, „Veríme v jedného
Boha v troch božských osobách“ sa priamo
vymyká nášmu chápaniu? 

To je pravda, že sa vymyká nášmu
chápaniu, ale skúmať ju musíme – veď nás
Pán obdaril rozumom! Nesmieme ostať pri
zbožných frázach, typu – to je tajomstvo, to
nás presahuje – uspokojiť sa s tým a nič viac.
Práve naopak, o to viac, že je to tajomstvo,
ktoré nás nekonečne presahuje, musíme
k nemu pristupovať a skúmať ho v najhlbšej
pokore, s rozumom a s vierou. Možno niek-
torí by sa čudovali, ale v tej pokore a viere sa
za posledných 2000 rokov teológia o Najsvä-
tejšej Trojici rozvinula do o veľa hrubšej knihy
než by sa očakávalo. Máme o nej veľa čo po-
vedať a o veľa viac toho, čo by bolo treba od
nej prijať od nášho osobného života, ale aj ži-
vota farnosti a celej Cirkvi.  

najsvätejšia trojica

Základnú vec, čo o Najsvätejšej
Trojici musíme povedať – od čoho sa všetko
odvíja – je že v jednom Bohu sú tri božské
osoby – Otec, Syn a Duch Svätý. Niektorí by
povedali, že to je jasná pravda viery, ale na
druhej strane treba povedať, že sa na túto
podstatnú pravdu často zabúda. Táto pravda

viery nám prezrádza, že Boh je vo svojej
podstate „vzťahový“. Nie je samotár, ani
sebec či egoista – ale v jednom Bohu, tri
božské osoby vytvárajú božský vzťah jed-
noty a žijú, obetujú a darujú sa jeden pre dru-
hého skrze tretieho vo večnom pohybe lásky.
Podľa tohto večného pohybu lásky, Boh vo
svojej podstate, ako „vzťahový“, ide človeku
príkladom. Preto Boh môže vyžadovať od
človeka lásku, obetu, milosrdenstvo a daro-
vanie sa, lebo prvý takto dokonale žije vo
vnútornom živote Najsvätejšej Trojice. Podľa
tohto vzoru, Boh potom tvorí človeka – stvo-
rený na Boží obraz a podobu (Gn 1,26-27) –
a je povolaný byť ako Boh, „vzťahovým“. Len
keď človek sa snaží žiť podľa tohto Božieho
obrazu v ňom, keď vychádza zo seba, daruje
sa a žije vo vzťahu s Bohom a druhým člo-
vekom, sa sám väčšmi stáva človekom. V ta-
jomstve Najsvätejšej Trojice, človek objavuje
pravé šťastie, svoju pravú kresťanskú iden-
titu a zmysel života: obetovať sa pre druhých,
darovať sa nezištne z lásky a žiť v opravdi-
vých vzťahoch. 
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Postrehy našich Pobirmovaných mladých

V sobotu 3.6.2017 z rúk emeritného otca

arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča,sme mi  mladí

našej farnosti prijali sviatosť birmovania. Boli sme

pomazaní krizmou, ktorá znázorňuje neviditeľnú

a  nezmazateľnú  pečať Ducha Svätého. Pomaza-

nie krizmou  nám dáva  osobitnú  silu Ducha Svä-

tého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia vedeli

šíriť a brániť vieru slovami a skutkami. Poďakovať

sa chcem  aj pánovi kaplánovi Marcelovi Puškášovi

a našim animátorom, ktorí nás viedli k prehĺbeniu

našej viery počas intenzívnej prípravy k sviatosti

birmovania. (birmovankyňa lucia)
Z môjho pohľadu bola birmovka niečo neopisaľné,a zároveň tak úžasné.Veľmi som sa

bála,ako to všetko dopadne,ale Boh sa o to postaral.Som veľmi rada,že som si odniesla neopako-

vateľné zážitky a prijala Ducha Svätého. (laura tokárová)
Na prijatie darov ducha svätého sme sa pripravovali dva roky. Zúčastňovali sme sa bir-

movných stretnutí, kde nám animátori objasňovalu veľa vecí týkajucich sa náboženstva a kresťan-

ského života. Dňa 3.6. sme túto našu prípravu ukončili prijatím Ducha svätého  a jeho darov. Celú

sviatosť som veľmi vnímala a prežívala. Duch svätý prenikol do našich sŕdc a verím, že bude konať

v našich životoch. (Kristína Pačutová)

Poďakovanie patrí nášmu pánovi dekanovi štefanovi albičukovi, jeho kaplánom

a marcelke, Petrovi, márii a Petrovi, naším skvelým animátorom, ktorí sprevádzali celý čas

mladých pri týždenných stretnutiach. veľké: ĎaKUJeme. :) :) :)

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: Chvála ti a sláva naveky.



1. Na upratovanie farského kostola k na-
sledujúcej nedeli prosíme rodiny  Kačmá-
rovú, Zamborskú, dzurkovú. Zároveň
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upra-
tovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na kostol darovala Bohu známa darca
20,- €, Bohu známa 40,- € a z birmovky
darovali na kostol 150,- €. Úprimné Pán
Boh zaplať za finančné dary. 
3. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok bo-
žieho tela a Krvi. Sv. omša v stredu
večer je s platnosťou zo slávnosti Bo-
žieho Tela. eucharistická procesia uli-
cami nášho mesta bude v deň sviatku po
skončení sv. omše, ktorá bude o 15.30.
Srdečne vás všetkých na túto procesiu
pozývame. Pri tejto slávnosti môžeme
získať plnomocné odpustky pri splnení
podmienok (byť v stave posväcujúcej mi-
losti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na
úmysel sv. otca).
4. v piatok, 16. júna o 19.30 (po sv.
omši) sa v našom farskom kostole usku-
toční koncert v rámci XXX. VRANOV-
SKÝCH ZBOROVÝCH SLÁVNOSTÍ. 

Účinkujú:
SOCIETAS CANTICA SOCIETAS CANTICA 

(komorný spevácky zbor Vranov n. T.)

SPEVÁCKY ZBOR SPEVÁCKY ZBOR 
SLOVENSKÝCH UČITEĽOVSLOVENSKÝCH UČITEĽOV

(Trenčianske Teplice, SR).

Dirigenti:
štefan ePerJeši
štefan sedlicKý

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ľubomír CHLPEK Ľubomír CHLPEK 
aa

Petra GAZDOVÁPetra GAZDOVÁ

ohlasujú sa  prvýkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb!

sv. anton Paduánsky, 
kňaz a učiteľ cirkvi
Pôvod mena : z latinčiny, označu-

júci rímsky rod Antoniovcov vo význame
vynikajúci, popredný. Vlastným menom
Ferdinand Bulonne. Narodil sa v Lisabone
v r. 1195. Vstúpil medzi regulárnych kano-
nikov v Coimbre, kde na univerzite získal
základné teologické vzdelanie. Prijal
meno Anton. 

Odišiel k františkánom, aby ohla-
soval evanjelium v Afrike. Určili mu však
prácu v Európe. Apoštoloval ako ľudový
kazateľ na území dnešného Talianska
a Francúzska. Mal dar reči spojený s as-
kézou a duchovnou vrúcnosťou. Vystupo-
val vo veci chudobných a zmierenia. Mal
dal proroctva, dar bilokácie, čítania v ľud-
ských svedomiach. Prednášal na univer-
zite v Bologni filozofiu. V r. 1230 prišiel do
Padovy, kde 13. júna 1231 zomrel. Nemal
ani 40 rokov. 

V roku 1946 Pius XII. Ho vyhlásil
za učiteľa Cirkvi. Je patrónom reholí,
františkánov, antonínok, mnohých brat-
stiev, Padovy, Lisabonu, Splitu, baníkov,
manželstiev, rodičiek, chudobných, po-
cestných, stratených ľudí i vecí. V ikono-
grafii je zobrazený vo františkánskom
habite, neraz ako káže, niekedy drží dieťa
Ježiša, ktoré sa mu ukázalo.

Lucia Horná

liturgický program na 10. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

dlhé 18.00 9.30

rod. oblasť 16.30 11.00

deň litUrGicKý  KalendÁr Čas Úmysly

Po
12. 6.

PondeloK
Po desiateJ nedeli ceZ roK

(2Kor 1,1-7; Ž 34; Mt 5, 1-12)

6.30

18.30

+ Michal

ZBP Marián, 15. rokov života

Ut

13. 6.

sv. antona PadUÁnsKeho,
KŇaZa a UČiteľa cirKvi,

spomienka
(2Kor 1,18-22; Ž 119; Mt 5, 13-16)

6.30

18.30

+ Anna

+ Andrej

st

14. 6.

streda

Po desiateJ nedeli ceZ roK

(2Kor 3,4-11; Ž 99; Mt 5, 17-19)

6.30

18.30

Dary D. Sv. v rozhodnutiach
pre Tomáša
+ Alžbeta, Ondrej

(omša za účasti detí)

št

15. 6.

naJsväteJšieho Kristovho 
tela a Krvi

slÁvnosŤ, PriKÁZaný sviatoK
(Dt 8,2-16; Ž 147; 1Kor 10,16-17; 

Jn 6,51-58)

6.30

15.30

18.30

ZBP Ján

Na úmysel / procesia po omši

+ Martin

Pi

16. 6.

PiatoK
Po desiateJ nedeli ceZ roK

(2Kor 4,7-15; Ž 116; Mt 5, 27-32)

6.30

18.30

Za + členov BSR

+ František, Helena, Fran-
tišek (omša za účasti mladých)

so

17. 6.

sobota

Po desiateJ nedeli ceZ roK

(2Kor 5,14-21; Ž 103; Mt 5, 33-37)

7.00

18.30

ZBP Monika, Michal

ZBP, obrátenie a dary D. Sv.
Jozef s rod.

ne

18. 6.

JedenÁsta nedeľa 
ceZ roK

(Ex 19,2-6; Ž 100; Rim 5,6-11; 

Mt 9,36-10,8)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Verona

ZBP a poďakovanie Ladislav

ZBP Peter a Lenka

+ Tibor Čerkeš

nedeľa 18. 6. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Demčák
Plančárová

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Kľučár
Kľučárová

Novák
Josipčuková

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy: Svätec týŽdňa




