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Keď niekto vo vašej prítomností povie
nejaké známe priezvisko či meno, čo si vtedy
predstavíte? Niekoho konkrétne? Možno udalosť
spojenú s človekom, ktorý má toto meno. Možno
si niekto uvedomí, že ten človek má modré oči, je
zavalitej postavy a podobne. Človeka poznávame
podľa vonkajších znakov. Môžeme povedať, že
toho človeka poznáme dokonale? Nie.

A predsa vieme, že keď konkrétneho
človeka by si zobral do rúk vedec, napríklad inži-
nier genetik, na základe určitého výskumu môže
o ňom povedať viac. Dnešná veda je schopná
analyzovať vecí, o ktorých sa v minulosti neve-
delo. Koľko úvah, homílií, kázní ste už počuli na
tému: Najsvätejšia Trojica. Môžeme dnes na túto
tému povedať viac? Vieme povedať o Bohu, v kto-
rom sú tri Božské osoby, všetko?

Ježiš nás dnes vyzýva: „Choďte teda,
učte všetky národy a krstite ich v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19).

Výzva je nám známa. Všimnime si, že
Ježiš hovorí; máme ísť a učiť v “mene“ a nie
v “menách“ Otca i Syna i Ducha Svätého. Keď
robíme kríž na sebe, hovoríme “v mene“ a nie
“v menách“. 

Najsvätejšia Trojica
Katechizmus nás učí, že tajomstvo Naj-

svätejšej Trojice je najväčším tajomstvom našej
viery a kresťanského života. Je to tajomstvo
Boha, aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je tak
zdrojom všetkých tajomstiev viery, je svetlom,
ktoré osvetľuje. Je to najzákladnejšie a najpod-
statnejšie učenie v “hierarchii právd“ viery. Celé
dejiny spásy nie sú ničím iným ako históriou rôz-

nych ciest a prostriedkov, ktorými jediný a pravý
Boh Otec, Syn a Duch Svätý sa zjavuje. Je prav-
dou, že o jednom Bohu v troch osobách vieme pre
spásu našich duší všetko potrebné. Poznáme, že
Boh je Otec, Boh je Syn a Boh je Duch Svätý.
Vieme, že Otec nie je Syn, Syn nie je Duch Svätý
a Duch Svätý nie je Otec. 

Každý si môže nájsť v Bohu to svoje.
Niekto má lepší vzťah k Otcovi, pretože má dob-
rých rodičov na zemi a vníma Boha skrze nich.
Niekto sa utieka viac k Ježišovi, ktorý zobral na
seba naše hriechy a pretrpel veľa kvôli hriešni-
kom. Práve skrze utrpenie a človečenstvo Ježiša
vnímame Boha viac osobne. No a Duch Svätý pri-
vádza do sŕdc mnohých ľudí pravý oheň intenzív-
neho vzťahu Boha a Syna. 

Je to zlé, že nevnímame Boha kom-
plexne? Vonkoncom nie, pretože Duch Svätý uka-
zuje na Syna a Syn na Boha. A tak máme vzťah
skrze jedného k celej Najsvätejšej trojici. Tam sa
ľudia intenzívne stretávajú s Bohom Otcom,
Synom i Duchom Svätým.

Preto prajem každému jednému z nás
intenzívny vzťah s Bohom Otcom, zdrojom stvori-
teľskej lásky; s Bohom Synom - človekom, ktorý
šiel za nás skrze utrpenie na smrť a je odzrkadle-
ním Božieho milosrdenstva; s Bohom- Duchom
Svätým, ktorý je putom medzi Otcom a Synom
a zdrojom lásky, pokoja, radosti v našich životoch. 
Keď povieme meno niekoho z nás, hneď si vieme
niečo predstaviť. A práve dnes na sviatok Najsvä-
tejšej Trojice si takto chceme pripomenúť tajom-
stvo nášho Boha a chceme si ho skrze
prežehnanie predstaviť.

Matúš Haňov  
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Resp: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Stretnutie miništrantov MIKE 2018

Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy sa uskutočnilo v sobotu 19.mája
pri Kostole Kráľovnej pokoja v Prešove. V tomto roku  stretnutie privítalo 400 mini-
štrantov, 30 kňazov a nechýbali ani rodičia a deti. Z našej farnosti sme sa zúčastnili
aj my miništranti Farnosti sv. Františka z Assisi, aj s naším pánom kaplánom Mathia-
som Gočikom. Cieľom boli spoločne strávené chvíle, zábava a hry. 

Podujatie sme začali svä-
tou omšou, v ktorej nás otec arcibi-
skup Bernard Bober povzbudil k
vydávaniu svedectva na svätých
omšiach, ale aj v každodennom ži-
vote. Po duchovnom programe na-
sledoval čas otázok a odpovedí.
Spoločne sme sa pýtali otca arcibi-
skupa na rôzne príbehy z jeho ži-
vota,ktoré nás zaujímali. Dotkli sa aj
obdobia jeho miništrovania, zaujímal nás aj jeho denný program. Taktiež sme sa ho
pýtali, aké autá má rád a kládli sme mu iné zvedavé otázky. 

Po duchovnom programe v Kostole Kráľovnej pokoja v Prešove sme sa pre-
sunuli na vonkajšie priestranstvo vedľa kostola. Nasledovala bohatá tombola a taktiež
nechýbal ani chutný guľáš. V popoludňajších hodinách sme si mali možnosť  zahrať
rôzne hry, futbal, nechýbalo ani stretnutie s profesionálnymi hokejistami a pestré sú-

ťaže.
Záver akcie sme strávili

modlitbou korunky Božieho
milosrdenstva. Po požehnaní
sme spoločne vyrazili
domov. Verím, že toto stret-
nutie povzbudilo všetkých
miništrantov k ešte väčšej
aktivite počas týždňa na svä-
tých omšiach a dúfam, že sa
budú chcieť tejto akcie

zúčastniť aj budúci rok. Pán Boh zaplať za duchovne strávený čas medzi rovesníkmi
a za povzbudenie vo viere.

Števo Ocilka, miništrant



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli
prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Uri-
govú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám bir-
movancov, ktorí upratovali kostol k dnešnej
nedeli.

2. V nasledujúcom týždni je prvý piatok
v mesiaci. Spovedať budeme takto: Farský
kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred
sv. omšami. Filiálka Dlhé – v piatok od 17.00
do 18.00 hod. (aj veriacich z Rod. oblasti,
keďže vo štvrtok bude prikázaný sviatok a na
R.O. nebudeme spovedať).

3. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela
a Krvi. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou
zo slávnosti Božieho Tela. Eucharistická proce-
sia ulicami nášho mesta bude v deň sviatku.
Začne sa o 16.00 hod. v gr.-kat. chráme Bo-
žieho Tela v meste, a skončí sa v našom far-
skom kostole sv. Františka. Srdečne vás
všetkých na túto procesiu pozývame. Pri tejto
slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky
pri splnení podmienok (byť v stave posväcujú-
cej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na
úmysel Sv. Otca).

4. Od štvrtka začneme na filiálke Dlhé
duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie modlitbou
Deviatnika. Budeme sa ho modliť každý deň
pred sv. omšami, resp. o 18.00 hod.(aj keď sv.
omša nebude). V nedeľu bude modlitba Deviat-
nika po sv. omši.

5. Na prvý piatok bude vo farskom kostole ado-
rácia Najsv. Sviatosti Oltárnej. Začne o 15.00
hod. modlitbou Korunky Božieho milosrden-
stva.

6. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci
(fatimská). Spoločná modlitba sv. ruženca
začne ako zvyčajne pred rannými sv. omšami
vo farskom kostole, ako na filiálke Dlhé. 

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Branislav BoBEK
a Ing. veronika KoStELNÍKová
ohlasujú sa druhýkrát

tomáš MoLEK
a Helena šIMKová

ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätý justín, mučeník

Pôvod mena z latinčiny iustus – spra-
vodlivý. Justín sa narodil vo Flavia Neapolis –
dnešný Nablus v Jordánsku v pohanskej rodine.
Po páde Jeruzalema r. 70 mesto bolo jedným
z dôležitejších centier gréckej i rímskej kultúry na
území Palestíny. Navštevoval filozofickú školu. Vo
svojich náboženských hľadaniach sa dostal
k Svätému písmu a kresťanstvu. Stáva sa jeho
horlivým vyznávačom. 

Justín patrí k najväčším apologétom
kresťanstva v 2. storočí. V Ríme založil vlastnú
školu. Hoci Euzébius poznal až osem jeho apoló-
gií, známe sú zvlášť dve : Obrana kresťanského
náboženstva adresovaná cisárovi Antonovi Piovi,
jeho synom a rímskemu senátu ako aj Dialóg so
Židom Trifonom. Počas prenasledovaní kresťa-
nov za čias Marka Aurélia bol uväznený a na prí-
kaz súdu sťatý mečom v r. 165. Vo svojich
spisoch vykonal prvé pokusy o zblíženie kresťan-
skej náuky s gréckou filozofiou. 

Justín poukazuje na vysokú mravnú
úroveň kresťanov, ktorú považuje za najpresved-
čivejší dôkaz, že ich náuka je pravá : „Sú pravdo-
vravní, čistí, milujú svojich nepriateľov a idú
odvážne za Krista na smrť.“ Podľa Justína kres-
ťanstvo je „pravá filozofia a múdrosť“. Je patró-
nom filozofov. V ikonografii je zobrazený v plášti
filozofa väčšinou s knihou, tiež vo chvíli, keď po-
dáva svoju Apológiu cisárovi Hadriánovi. 

Lucia Horná

Liturgický program na 8. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St št Pi So Ne

vt dlhé 18.00 18.00 8.00 9.30

rod. oblasť 16.30 11.00

DeŇ ČAs úmysel

Po
28.5.

FÉrIa
(1Pt 1,3-9; Ž 111; Mk 10,17-27)

6.30

18.30

+ Helena, Ján

ZBP Vladimír

Ut

29. 5.

FÉrIa

(1Pt 1,10-16; Ž 98; Mk 10,28-31)

6.30

18.30

+  Andrej

Na úmysel

St

30. 5.

FÉrIa
(1Pt 1,18-25; Ž 147; Mk 10,32-45)

6.30

18.30

+ Alžbeta, Mária, Anna

ZBP Dominik – 20 rokov života
/ za účasti detí

št

31. 5.

NajSvätEjšIEHo KrIStovHo 
tELa a KrvI

Slávnosť – prikázaný sviatok
(Ex 24,3-8; Ž 116; Hebr 9,11-15;

Mk 14,12-26)

6.30

16.30

18.30

ZBP Mária – 75 rokov života

+ Pavol

Za farnosť

Pi

1. 6.

Sv. jUStÍNa, MUČENÍKa

spomienka
(1Pt 4,7-13; Ž 96; Mk 11,11-25)

6.30

18.30

+ Zuzana, Vasil

+ Anna, Štefan

/ za účasti mladých

So

2. 6.

FÉrIa

(Júd 17-25; Ž 63; Mk 11,27-33)

7.00

18.30

Za živých členov BSR

ZBP Anna

Ne

3. 6.

dEvIata NEdEľa 
v cEZroČNoM oBdoBÍ

(Dt 5,12-15; Ž 81; 2Kor 4,6-11; 

Mk 2,23-28)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Juraj

+ Bartolomej, Ladislav, Juraj

ZBP Mária Petrová

+ Ján

Nedeľa  3. 6. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Benčo
Fecenková

Ivanko
Ivanková

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Novák

Kočiš
Chytra

Lektori na budúcu nedeľu:

zOznamy




