
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Túto nedeľu oslavujeme tajomstvo, 

ktoré je výsostne kresťanské. Týmto 

tajomstvom sa naše náboženstvo odlišuje od 

všetkých ostatných náboženstiev. Židovský 

národ uctieval jediného Boha, poznal teda 

absolútnu jednotu, nie však rozdielnosť. 

Pohanské národy uctievali viac božstiev, 

poznali rozdielnosť, nie však jednotu. 

Kresťanské náboženstvo pozná jednotu 

v rozdielnosti – jediný Boh v troch osobách: 

Otec, Syn a Duch Svätý.   

Zjavenie tohto tajomstva je tou 

najväčšou novinkou, ktorú nám priniesol 

Ježiš. Ježiš nás priviedol k poznaniu plurality 

a spoločenstva osôb v Bohu. Boh je Láska 

a láska nemôže zostať strnulá a uzavretá 

sama v sebe, ale samotnou svojou 

prirodzenosťou sa šíri a koluje.  

 

Boh tak miloval svet 
 

Celé toto veľké tajomstvo je 

tajomstvom „pre nás“, teda pre našu spásu. 

Boh Otec, Syn a Duch Svätý, ako zdôrazňuje 

hlavne sv. Ján vo svojom evanjeliu,  zostupujú 

k človeku, prichádzajú, aby s nim prebývali. 

„Zostúpil som od Otca a prišiel som do 

sveta...“, „Ja a Otec prídeme...“, „Duch Svätý 

na vás zostúpi a urobí si vo vás príbytok“.  

Boh prichádza za človekom, prichádza vo 

svojej najvnútornejšej skutočnosti a plnosti, 

tak ako je sám v sebe a ako ho raz poznáme.  

Zjavenie Najsvätejšej Trojice sa 
stáva najväčším gestom lásky voči človekovi. 
Gréci hovorili: „Žiadny boh sa nemôže spojiť 
s človekom.“ Náš Boh sa s človekom spojil, 

skrížil svoj život s človekom, aby ho 
pripravil na večné spoločenstvo so 
sebou. V našich životoch je veľa osôb, 
ktoré sú nám drahé a ktoré dobre 
poznáme: manžel, deti, priatelia. Žiadna 
z týchto osôb nie je v našej existencii 
tak hlboko zakorenená ako Otec, Syn 
a Duch Svätý. Vstúpili do nášho srdca 
v krste. Urobili si v nás príbytok a sú 
nám vnútorne bližšie ako my sami sebe, 
hovorí sv. Augustín. V ich mene 
a v rozhovore s nimi sa rozvíja celý náš 
život viery, a to od kolísky až po hrob. 
Keď sa prežehnávame, vyhlasujeme 
zakaždým našu vôľu patriť Najsvätejšej 
Trojici. Všetci sme na ceste návratu 
k Otcovi, v spoločenstve jeho Syna 
Ježiša Krista, v jednote s Duchom 
Svätým. Najsvätejšia Trojica je 
„oceánom pokoja“, do ktorého sa vlieva 
malý potôčik nášho života.                          
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NEDEĽA NAJVÄTEJŠEJ TROJICE  
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Chiara Amirante v novej knihe 
spovedá pápeža na tému radosti 

 
 

Boh je radosť – to je názov novej knihy vo forme rozhovoru s pápežom 
Františkom od talianskej autorky Chiary Amirante, zakladateľky hnutia Nové 
horizonty. V knihe sa Svätého Otca pýta na to, čo je tajomstvom jeho vnútornej 
radosti, aj napriek obrovskej zodpovednosti, ktorú nesie na svojich pleciach.  

„Radosť nie je hlučným, rušivým pocitom, neznamená robiť hluk, aj keď 
niekedy sa takto vyjadruje“, uvádza pápež v knihe, pričom zdôrazňuje: „Zmysel pre 
humor, pokoj a radosť idú ruka v ruke, no čo je moje tajomstvo, to neviem... je to 
milosť, ja si to nezasluhujem, no Pán mi pomáha“. Svätý Otec sa zdôveril, že tento 
stav duše zažíva už od konkláve – keď vtedy pochopil, aký bude výsledok, zrazu 
pocítil, že do jeho vnútra zostupuje pokoj. 

Denné spytovanie svedomia. „Ja by som si ich [radosť a pokoj] sám sebe 
nedal, žijem ich ako dar. Diabol sa v mojom prípade vždy snaží zničiť tento stav 
duše, no nedarí sa mu, pretože je to niečo tak nezištné, že sám Pán ich chráni“. 
Dôležité je to, čo hovorí sv. Pavol: kráčať „podľa Ducha“, pretože „láska, radosť, 
pokoj“ sú „ovocím Ducha Svätého“. Pomáha mi opakovať si, že „Boh je väčší“, 
hovorí Svätý Otec, pričom upresňuje: „Vedieť, že Duch je mocnejší, je ako kráčať 
s rezervou kyslíka, keď ti chýba kyslík. Radosť je darom, ako aj pokoj je dar.“ 

Kľúčom k tomu, aby sme vnútorne pochopili, či je naša cesta správna, sú 
„nepokoje“ srdca, hovorí v knihe Svätý Otec. Dôležité je denne si spytovať 
svedomie, pýtať sa „čo sa stalo v mojom srdci, ktorí ľudia prešli mojím srdcom. Toto 
mi pomáha identifikovať dobré nepokoje a odlíšiť ich od tých zlých, nedobrých“, 
uviedol pápež. „Radosť je ako svetlo. Existuje mierne, pokojné svetlo, ktoré ti robí 
dobre a naopak, je tu svetlo diabla, ohňostroj, ktoré je silné, a potom zmizne.“ 
Chiara Amirante sa Svätého Otca spýtala aj na to, ako si chrániť radosť, keď sme v 
utrpení a cítime sa ním byť premožení. Svätý Otec prezradil, že v týchto situáciách 
sa na Boha obracia modlitbou: „Nevládzem, postaraj sa o to ty“. 

Čím najviac oslovuje radosť pápeža Františka Chiaru, zakladateľku hnutia 
Nové Horizonty? 

„Čo ma najviac zasahuje, je práve to, ako nás privádza späť k jadru toho, čo 
znamená byť kresťanmi, a tým je práve byť svedkami radosti zmŕtvychvstalého 
Krista. Pretože možno sa tak trochu príliš zastavujeme pri kríži, ktorý je istotne 
veľmi dôležitý, no nezabúdajme, že Kalvária je prechodom k sláve zmŕtvychvstania, 
a  sme teda málo pozorní na to, aby sme Evanjelium prinášali ako úžasnú správu. 

Pápež František je toho schopný, keď hovorí skutočne od srdca k srdcu 
a dokáže nám s veľkou hĺbkou a aj so slovami pochopiteľnými pre všetkých 
pripomínať, že žiť Evanjelium nie je niečo, čo pozostáva len z predpisov – zákazov 
a príkazov –, ale srdcom kresťanstva je práve žiť Evanjelium, a toto prináša ako 
ovocie vnútorné naplnenie.“ 

 
Zdroj: www.vaticannews.va/sk/ 

 

http://www.vaticannews.va/sk/


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
8. 6. 

FÉRIA 
1Kr 17,1-6; Ž 121; Mt 5,1-12 

6.30 + Ladislav 

18.30 + Ľudmila 

Ut 
9. 6. 

FÉRIA 
1Kr 17,7-16; Ž 4; Mt 5,13-16 

6.30 + Katarína, Mária 

18.30 Pomoc v chorobe Mária 

St 
10. 6. 

FÉRIA 
1Kr 18,20-39; Ž 16; Mt 5,17-19 

6.30 ZBP Barbora 

18.30 
+ Štefan Sabolčák 

              /deti/ 

Št 
11. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO 
KRISTOVHO TELA 
A KRVI - slávnosť 
Dt 8,2-3.14b-16a; Ž 147; 

1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 

6.30 
ZBP a DDS Andrea, 
Peter, Dávid, Tobias 

18.30 Za uzdravenie Marka 

Pi 
12. 6. 

FÉRIA  

1Kr 19,9a.11-16; Ž 27; Mt 5,27-32 

6.30 + Ján 

18.30 
+ Tibor, Jaroslav 

/mládež/ 

So 
13. 6. 

SV. Antona Paduánskeho, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 

spomienka 
1 Kr 19,19-21; Ž 16; Mt 5,33-37 

11.30 
Udeľovanie sv. 
birmovania 

18.30 
ZBP a DDS Helena, 
Michal 

Ne 

14. 6. 

11. NEDEĽA 
V CEROČNOM OBDOBÍ 

 
Ex 19,2-6a; Ž 100; Rim 5,6-11; 

Mt 9,36-10 

8.00 + Anton, Mária, Peter 

9.30 ZBP Ladislav 

11.00 Za obrátenie manžela 

18.30 + Jozef Repovský 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   
8.00 

9.30 

Rod. oblasť    17.00   11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  14. 6. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Vaterka 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Sztraková 

Vaterka, 
Vaterková 

Josipčuk, 
Sinčáková 

  
 

1. Na upratovanie kostola prosíme 
v piatok po večernej sv. omši 
rodičov našich birmovancov. 
Taktiež ich prosíme v piatok o 14.30 
hod. o brigádu v okolí kostola. 
Zároveň vyslovujeme vďaku 
rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2.  Na kostolné potreby darovali 
z oslavy životného jubilea Márie 50,-
€, bohuznámy 20,-€ a bohuznáma 
20,-€   
3. Vo štvrtok budeme sláviť 
slávnosť Kristovho Tela a Krvi, 
s ktorou sú spojené tzv. oltáriky, 
teda adorácia a modlitby pred Najsv. 
Sviatosťou Oltárnou. V tomto roku 
kvôli pandémii nebude spoločný 
eucharistický sprievod cez mesto 
a do jednotlivých kostolov. Nahradia 
ho oltáriky v areáli našich 
kostolov, ktoré budú po 
večerných sv. omšiach vo 
farskom kostole, ako aj na filiálke 
Dlhé. Pripomíname, že kto sa 
zúčastní tejto adorácie a spevu – 
Ctíme túto sviatosť slávnu, môže 
získať za zvyčajných podmienok 
úplné odpustky. 
4. V sobotu o 11.30 hod. sa bude 
v našom farskom kostole sv. 
Františka vysluhovať pri sv. omši 
sv. birmovania. Birmovať príde o. 
arcibiskup Mons. Bernard Bober. 
Pretrvávajú ešte určité obmedzenia, 
preto v kostole budú birmovanci 
s birmovnými rodičmi, ako aj ich 
rodičia a najbližší príbuzní. Rodiny 
môžu sedieť spolu, čím sa dosiahne 
viac miest na sedenie. 

Upozorňujeme, že v sobotu ráno sv. 
omša vo farskom kostole nebude! 
5. Pred udeľovaním sv. birmovania 
budeme spovedať. Rodičia 
a príbuzní sa môžu vyspovedať počas 
týždňa pred sv. omšami, birmovancov 
budeme spovedať v piatok od 17.15 
hod. Birmovní rodičia, ktorí sú z iných 
farností, nech sa vyspovedajú doma. 
Birmovancov prosíme, aby v utorok 
po večernej sv. omši prišli na 
liturgický nácvik  
6. O dva týždne, v nedeľu 21. júna, 
bude odpustová slávnosť na našej 
filiálke Vranovské Dlhé. Od štvrtku 
sa na ňu začneme duchovne 
pripravovať modlitbou Deviatnika 
k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie v kostole na Dlhom. Pozývame 
vás k účasti.  
7.  Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, 
pozývame na spoločnú odprosujúcu 
pobožnosť o 14.30 a o 14.00 hod 
začneme spoločnou modlitbou 
ruženca. 
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ľuboš Kochanský  a 

Patrícia Petrova  

 ohlasujú sa prvý, druhý a tretíkrát. 

Branislav Ňachaj a 

Magdaléna Vaľušová 

ohlasujú sa prvý a druhý krát. 

Radoslav Kečkeméty a 

Zuzana Nemčíková 

ohlasujú sa prvý krát. 

Ján Košuda a Miroslava Širotníková 

ohlasujú sa prvý krát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 
 

Liturgický program na 10. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


