
Poverello

Sviatok Turíc je dôležitým sviatkom

Cirkvi. Je to sviatok jej narodenín. Turíce sa

slávia na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní

Pána. Židia si v tento deň pripomínali, že im

Jahve daroval na hore Sinaj Tóru. Pre nás Tu-

ríce sú sviatkom zavŕšenia celého tajomstva

Boha a kresťanského života. 

Na mieste, kde sa Mojžiš stretol

s Jahvem, videl národ horieť ker a ker nezhá-

ral. Na Turíce sa tiež Boh zjavil v podobe ohňa.

Boh sa prejavil hukotom, ako keď prichádza

búrka a na prítomných vo večeradle zostúpil

v podobe ohnivých jazykov Duch Svätý. Vtedy

dochádza k zmene zmýšľania, postojov učení-

kov. Už nie sú ustráchaní. Neboja sa. Peter

vystúpi, prehovorí pod vplyvom Ducha Svätého

tak, že mu rozumejú všetci prítomní v Jeruza-

leme, všetci počujú hovoriť Petra o veľkých

Božích skutkoch. 

Duch Svätý

Čo máme podniknúť my, aby sme

prijali Svätého Ducha? Začnime čistotou sŕdc.

Nechať pôsobiť Boha v našom živote. Neklásť

Bohu podmienky. Nerobiť nič, čo nechce Boh.

Osvojme si zásadu, že bez Ducha Svätého ani

nevieme, za čo a ako sa máme modliť.

Potrebné je uvedomiť si pôsobenie darov

Ducha Svätého: múdrosti, rozumu, rady, sily

umenia, nábožnosti a bázne Božej. 

Prečo sa viac venujeme Bohu Otcovi

a Bohu Synovi a menej Bohu Duchu Svätému,

je práve v tom, že si menej uvedomujeme moc

a dary, ktoré nám tretia božská osoba chce da-

rovať. Nesieme sa sústreďovať len na ľudské

aktivity, ale otvoriť sa milostiam, ktoré nám

chce darovať Duch Svätý. 

Duch Svätý je láska, ktorá vychádza

od Boha Otca k Synovi, a naopak. Pravá láska

je možná len v čistom srdci. Boha môžeme

vidieť v zákonoch vesmíru, ale môžeme

ho vidieť v očiach dieťaťa, hrejivom podaní

ruky priateľa, bozku manžela, milovaného

človeka... Je potrebné poznať a spolupracovať

s darmi Svätého Ducha.  Amen.

Peter Orendáč
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Resp: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Vyšiel nový vatikánsky dokument o etike v ekonomike a finančníctve

Vo Vatikáne  predstavili verejnosti dokument zo spoločnej dielne Kongregácie pre
náuku viery a Diskastéria pre integrálny ľudský rozvoj s názvom  „Ekonomické a majetkové
otázky. Úvahy o etickom rozlišovaní ohľadom niektorých aspektov aktuálneho ekonomicko-fi-
nančného systému.“ Prezentovali ho kardinál Peter Turkson ako prefekt Diskastéria pre inte-
grálny ľudský rozvoj a arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ ako prefekt Kongregácie
pre náuku viery. Ide o dokument, „ktorý mnohých udiví“, povedal Mons. Luis Ladaria: „Úlohou
Kongregácie je šíriť a chrániť všetko to, čo sa týka náuky viery a morálnej náuky. Cieľom týchto
Úvah je s jasnosťou potvrdiť, že pri počiatkoch rozširovania nečestných a predátorských finanč-
ných praktík sú predovšetkým antropologická krátkozrakosť a postupujúca kríza humánnosti,
ktorá z nej vyplýva. Človek, ktorý dnes už viac nevie, kým je, a čo robí na svete, nevie viac ani
ako konať dobro a končí tým, že zotrváva v područí toho, čo je mu momentálne výhodné a zá-
ujmov, ktoré vládnu trhu. Prospech silnejšieho prevalcoval autentické dobro a stal sa skutočným
dominantným faktorom v ekonomicko-sociálnych vzťahoch. Takto sa společné dobro v mnohých
oblastiach vytratilo z horizontu života, vzrástla konfliktnosť vzťahov a nerovnosti sa stali výraz-
nejšími. Tento text sa nechce viazať na názor určitej školy, ale čisto byť verným pohľadom na
niektoré oblasti aktuálneho sveta financií a ponúknuť etický posudok niektorých aspektov týchto
oblastí. Táto služba je povinnosťou Cirkvi, ktorá ju mieni venovať ľuďom ako usmernenie k dob-
rému životu.“

Kardinál Peter Turkson predstavil dokument z hľadiska Dikastéria pre integrálny ľud-
ský rozvoj: „Aktuálnou víziou pokroku resp. rozvoja je pre sociálnu náuku Katolíckej cirkvi celá
ľudská osoba – nie niektorá čiastková dimenzia osoby, ako napríklad tá materiálna – a je pre
všetkých ľudí, nie iba pre niektorých. ... Preto Cirkev na podporu integrálneho ľudského rozvoja
chce zaistiť, aby politické, ekonomické či finančné systémy rešpektovali dôstojnosť každej
osoby.“ Vysvetlil základné chápanie ekonomickej činnosti ako starostlivosti o spoločný dom ľud-
stva, z ktorého nový dokument vychádza: „Kľúčovým aspektom spolužitia, ako je známe každej
rodine, je čo najlepšie hospodárenie so zdrojmi domácnosti. Keďže žijeme v spoločnej domác-
nosti, ako globálna rodina, ktorá túži po dobrom spolunažívaní, potrebujeme organizovať či
spravovať dobrá ako domov, planéta, najlepším možným spôsobom.“ Podstatným princípom
Sociálnej náuky Cirkvi v tomto ohľade je „všeobecné určenie dobier“, pripomenul ďalej kardinál.
Nový dokument podľa jeho slov ponúka niektoré etické usmernenia „v nádeji, že môžu pomôcť
v rozlišovaní ako organizovať svetové zdroje so slobodou, zodpovednosťou, spravodlivosťou,
solidaritou a láskou“.

Kardinál Turkson zdôraznil, že si bez naivity a jasne uvedomuje, že načrtnutý cieľ in-
tegrálneho ľudského rozvoja si žiada „zmenu finančnej paradigmy“:
„Chceme povzbudiť svet finančníctva vziať si poučenie z poslednej finančnej krízy a uznať raz
a navždy, že trhy samy osebe nemôžu zaručiť opravdivý pokrok, to znamená celostný ľudský
rozvoj a sociálne začlenenie (porov. Laudato si´, 109).“

„Finančná kríza rokov 2007-2008 v tomto zmysle poskytla príležitosť vyvinúť novú
ekonómiu, pozornejšiu k etickým princípom, a nové spôsoby regulácie špekulatívnych finanč-
ných praktík a virtuálneho bohatstva. O tomto je celý tento spoločný dokument

.“           

Zdroj: www.tkkbs.sk



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny našich birmovancov.
Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí uprato-
vali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Katolícke
masmédiá činila v našej farnosti spolu
572,95 € (farský Kostol sv. Františka 421,40 €;
filiálka Dlhé 86,20 € a filiálka Rodinná oblasť
65,35 €).

3. Na kostolné potreby darovali rodičia prvo-
prijímajúcich detí 130 € a novomanželia Peter
a Anna zo svadby 100 €. Pán Boh zaplať za
milodary.

4. V pondelok budeme sláviť novú litur-
gickú spomienku Panny Márie, Matky
cirkvi. Osobitne teda nebudeme sláviť
Svätodušný pondelok, ale táto spomienka je
s ním podstatne spojená. 

5. V utorok po večernej sv. omši pozývame
na Biblické stretnutie do katechetickej
miestnosti.

6. V stredu po večernej sv. omši budeme
skúšať birmovancov otázky z Katechizmu
a v sobotu dopoludnia o 9.00 hod. ich bu-
deme spovedať. Spovedanie bude v rámci
kajúcej pobožnosti. Rodičov, príbuzných a bir-
movných rodičov budeme spovedať každý
deň počas týždňa, pol hodinu pred večernými
sv. omšami. 

7. V piatok po večernej sv. omši bude
adorácia s birmovancami, ktorá bude
bezprostrednou modlitbovou prípravou
k nedeľnej slávnosti.

8. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti
udeľovaná sviatosť birmovania pri sv. omši
o 11.00h. Z tohto dôvodu budú zmenené niek-
toré sv. omše. Vo farskom kostole nebude sv.
omša o 9.30 a na filiálkach sa mení čas:
Rodinná oblasť o 8.00 h a dlhé o 9.00 h.

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Ján KaŽíK
a Jana haNČÁKoVÁ
ohlasujú sa tretíkrát

Branislav BoBeK
a ing. Veronika KostelNíKoVÁ

ohlasujú sa prvýkrát

Branislav MoleK
a helena ŠiMKoVÁ
ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

svätý Filip Neri, kňaz

Filip Neri sa narodil vo Florencii
21.júla 1515. Študoval u dominikánov v kláš-
tore svätého Marka vo Florencii, kde získal nie-
len vedomosti, ale hlavne vnikol do tajomstiev
viery, čo sa stalo základom jeho životného
účinkovania. Filip si našiel miesto domáceho
učiteľa a skromne žil v podkrovnej izbe. Svoj
voľný čas trávil modlitbou a štúdiom teológie.
Dlhých 16 rokov bol vychovávateľom v jednej
vznešenej rodine. Nakoľko videl veľkú du-
chovnú biedu v uliciach Ríma, začal sa inten-
zívne venovať duchovnej činnosti, kázaniu
v uliciach Ríma, návštevám a starostlivosti
chorých a starých. V roku 1551 sa Filip stal
kňazom. 

V roku 1552 založil oratórium – spo-
ločenstvo svetských kňazov, ktoré v roku 1575
bolo povýšené na kongregáciu známu pod
menom oratoriáni. Filip sa stal vyhľadávaným
spovedníkom a poradcom mnohých kardinálov.
Svojou veselosťou, láskavosťou a úprimnosťou
priťahoval k sebe predovšetkým mládež, pre
ktorú často mával katechézy.  

Jemu sa pripisuje zvyk mesiac máj
zasvätiť Matke Božej cez pobožnosť Loretán-
skych litánií. Zomrel 26. mája 1595. 

V ikonografii je zobrazený ako orato-
rián väčšinou s palicou a ružencom, niekedy s
horiacim srdcom.

Lucia Horná 

liturgický program na 7. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

Vt dlhé 18.00 18.00 9.00

Rod. oblasť

(s deťmi)

8.00

DEŇ ČAS úMySEl

Po
21.5.

PaNNY MÁRie, MatKY ciRKVi
spomienka

(Gn 3, 9-20; Ž 87; Jn 19,25-34)

6.30

18.30

ZBP Peter

+ Mária, Ján

ut

22. 5.
FéRia

(Jak 4,1-10; Ž 55; Mk 9,30-37)

6.30

18.30

+ Helena

+ Jozefína

st

23. 5.

FéRia
(Jak 4,13-17; Ž 49; Mk 9,38-40)

6.30

18.30

+ Ján, Gizela  
/sv. omša s deťmi

+ Ján

Št

24. 5.

NÁŠho PÁNa JeŽiŠa KRista,
NaJVYŠŠieho a VeČNého

KŇaZa, sviatok

(Jer 31,31-34; Ž 110; Mk 14,22-25)

6.30

18.30

ZBP Pavol s rodinou

+ Mária

Pi

25. 5.

FéRia
(Jak 5,9-12; Ž 103; Mk 10,1-12)

6.30

18.30

+ Mária, Michal

Požehnanie rodiny 
Marty a Petra          /s mladými

so

26. 5.

sV. FiliPa NeRiho, KŇaZa

spomienka

(Jak 5,13-20; Ž 141; Mk 10,13-16)

7.00

18.30

+ Mária, Michal

+ Ladislav

Ne

27. 5.

Nedeľa 
NaJsVäteJŠeJ tRoJice 

(Dt 4,32-40; Ž 33; Rim 8,14-17; 
Mt 28,16-20)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP rod. Iľanovská

SV. OMŠA NEBUDE

+ Miroslav   
SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Dary Ducha Svätého 
pre Martinu

Nedeľa  27. 5. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  sztraka
sztraková

Uriga
Sabolová NEBUDE BiRMoVaNci Josipčuk

Josipčuková

lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




