
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Text evanjelia Turíc nám hovorí 
o Duchu pravdy, ktorého pošle Boh skrze 
Ježišovo spásne dielo, aby nás uviedol 
do plnej pravdy. 

Keď Pán Ježiš hovorí o Duchu, 
ktorý „uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 
16,13), nejde o nové pravdy a rozšírenie 
poznatkov o Bohu, ale že bude učeníkom 
pomáhať pochopiť správny zmysel 
Kristovho posolstva uprostred meniacich 
sa okolností a podmienok. „Duch Svätý 
teda spôsobí, že v Cirkvi bude stále trvať 
tá istá pravda, ktorú apoštoli počuli od 
svojho Učiteľa“ (Ján Pavol II., encyklika 
Dominum et Vivificantem, čl. 4).  
Základná pravda je nemenná, len sa 
musí komunikovať iným spôsobom na 
základe meniacej sa doby, nikdy sa však 
nesmie prispôsobovať dobe.  

 

Život v Duchu 
 

Mnoho kresťanov má dnes však 
pocit, že jedinou cestou, ako zatraktívniť 
cirkev je prispôsobiť jej slovník, ba 
i normy súčasnej modernej dobe. A tak 
sme svedkami napríklad žehnania 
homosexuálnych párov nemeckými 
kňazmi, sme svedkami snahy niektorých 
slovenských kňazov zliberalizovať cirkev 
nielen schvaľovaním podobných zväzkov 
ako v Nemecku, ale aj spochybňovaním 
celibátu u rímskokatolíckych kňazov, či 
spochybňovaním rozhodnutí biskupov, či 
pravidiel a platných zákonov Cirkvi. Už je 

tu niekto pod zámienkou vlastného 
názoru pápežskejší ako pápež! Či 
toto je ovocím Ducha Svätého? Či 
toto má spôsobovať Duch pravdy? 
Duch pravdy prináša lož a nepokoj? 
Vonkoncom nie! 

Výraz „alétheia“ – „pravda“ 
v Svätom písme neoznačuje súbor 
nejakých teoretických poznatkov, 
ale existenciálne prebývanie 
v Ježišovom slove. Krásne to 
vystihuje spojenie „konať 
pravdu“: „Kto koná pravdu, ide na 
svetlo, aby bolo vidieť, že svoje 
skutky koná v Bohu“ (Jn 3,21). 

Otvorenie sa Duchu 
Svätému znamená otvorenie sa 
pravde a životu v Bohu. Životu 
podľa Ježišovho slova. Životu 
kresťana, ktorý prináša ovocie. 
Duch Svätý je rôznorodý a ponúka 
trvácu pravdu modernými formami.  
Usilujme sa, aby Duch pravdy bol 
vždy prítomný v našom srdci 
a svedomí, lebo iba tak budeme 
mať v sebe základný princíp nášho 
mravného konania.                    

M. Haňov 
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Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 
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Pápež zachráneným bezdomovcom: Nie ste odpad,  

v Božích očiach ste poklad 
 

Opäť po roku prijal pápež František v piatok 21. mája členov 
francúzskeho združenia Lazare. Komunitu, ktorej službou je delenie sa o 
svoje príbytky s bezdomovcami, prijal Svätý Otec v láskavej atmosfére 
súkromnej audiencie pri príležitosti desiateho výročia jej vzniku. 
Poďakoval im za jednoduché princípy, ktoré praktizujú ako rodina: „byť 
sám sebou, spoločne s ostatnými nachádzať radosť, cítiť sa milovaným, 
učiť sa láskavosti“. 

„Vychádzaním v ústrety ostatným v ich situáciách a vytváraním 
rodiny, v ktorej vládne harmónia a radosť zo zdieľaného života, sa 
podieľate na poslaní Cirkvi ísť na periférie našej spoločnosti. [...] Vaším 
apoštolátom pomáhate pochopiť, že každý človek je posvätným 
príbehom, neoceniteľným darom“.  Aj týmito slovami sa prihovoril pápež 
František pri osobitnej audiencii členom francúzskej komunity Lazare, 
ktorá sa venuje bezdomovcom. 

Svätý Otec sa prihovoril aj tým z prítomných, ktorí keď sa ocitli bez 
domova, boli prijatí členmi komunity do ich rodín: 

„Drahí priatelia, užívajúci túto iniciatívu lásky, vy, ktorí prežívate 
toto krásne dobrodružstvo so svojím príbehom, niekedy plným smútku, 
osamotenosti, sĺz, skúšok, vylúčenia a odmietnutia, ste vzácnym darom, 
ktorý nám zviditeľňuje Pánovu lásku. Nie ste odpad, podradní či 
skrachovaní ľudia, ako nám to chce niekedy spoločnosť nahovoriť.  

V Božích očiach ste pokladom, darom, životom, dôstojnosťou. Vo 
vašich tvárach vidíme trpiacu tvár Krista, ktorý nás pozýva k naliehavej 
láske a otvorenému srdcu.“ 

Na záver pápež František všetkých zveril do príhovoru Panny 
Márie a sv. Lazára a udelil im svoje apoštolské požehnanie. 

Zdroj:tkkbs.sk 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

24. 5. 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY 
MÁRIE, MATKY CIRKVI 

Spomienka 

6.30 + Katarína a Mária 

18.30 
Za Adama, aby žil život s 
Bohom 

Ut 

25. 5. 
FÉRIA 

6.30 + František 

18.30 + Jozef 

St 

26. 5. 
SV. FILIPA NERIHO, KŇAZA 

Spomienka 

6.30 ZBP pre Ivanu a Ivanu 

18.30 + Michal a Mária        /deti/ 

Št 

27. 5. 

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO 

KŇAZA 
Sviatok 

6.30 ZBP pre Zdenku a Lenku 

18.30 + Miroslav 

Pi 

28. 5. 
FÉRIA 

6.30 + Mária 

18.30 + Jozef a Agnesa 

So 

29. 5. 
Panny Márie v sobotu 

Ľub. spomienka 

17.00 + Bartolomej  

18.30 + Anna a Jozef 

Ne 

30. 5. 

NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE 

8.00 
ZBP pre Máriu a Tomáša s 
rodinami 

9.30 
+ Ján, Mária, Michal a 
Marta 

11.00 Za farnosť 

18.30 Za uzdravenie Renáty 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  30. 5. 2021: 
Sobota 
17.00 

Sobota 
18.30 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Vargová, 
Chytra 

Novák, 
Sinčáková 

Vavrek, 
Vavreková 

Babej, 
Babejová 

Ištok, 
Ištoková 

Biž,  
Bížová 

 

 

 

 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny  Babejovú, Dojčákovú a 

Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Bohuznáma rodina obetovala na 

kostolné potreby 100,- a 50,-€,  

bohuznáma 10,-€. Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na Katolícke masmédiá 

z minulej nedele činila spolu 855,30 € 

(farský kostol – 728,10 €, filiálka Dlhé - 

102,20 € a školská kaplnka Rodinná 

oblasť – 25 €). Úprimné Pán Boh 

zaplať všetkým darcom.  

4. Na budúcu sobotu o 10.00 hod. 

bude ďalšia katechéza 

prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. 

5. Dnešnou slávnosťou Turíc sa 

končí Veľkonočné obdobie a začína 

Obdobie Cez rok. 

6. Opäť dávame do pozornosti 

manželom, že sa môžu prihlásiť na 

8 – dňový kurz pre manželské páry. 

Uskutoční sa, tak ako minulý rok, 

u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. 

augusta na SOŚ Drevárskej. Kurz je 

určený pre manželov, ktorí žijú 

v riadne uzavretom sviatostnom 

manželstve. Vedú ho manželské páry 

za účasti kňazov (rehoľníkov). Na 

kurze môžu byť aj deti manželov, 

pričom o nich sa postarajú animátori. 

Pre záujemcov sú bližšie 

podrobnosti k tomuto kurzu na 

nástenke, resp. im ich dáme 

v kancelárii spolu s prihláškou.  

 

Aký veľký je Boh? 

Malý chlapec sa raz spýtal svojho 
otca: 

“Ocko, aký veľký je Boh?” 

Otec sa pozrel hore na oblohu a 
ukázal na lietadlo. 

‘’Synu, aké veľké je toto lietadlo?” 
spýtal sa chlapca. 
Chlapec odpovedal: 
“Veľmi malé. Skoro ho nevidím.” 

Potom otec vzal syna na letisko a 
zblízka mu ukázal lietadlo. 
Opýtal sa znovu chlapca: 
“A teraz, synu, aké veľké je lietadlo?“ 
“Obrovské!“ s úžasom vykríkol syn. 
Potom otec synovi vysvetlil: 
“Božia veľkosť závisí od toho, ako 
blízko alebo ďaleko si od Neho. Čím 
bližšie budeš k Bohu, tým väčší bude 
v tvojom živote.” 

 

 

Oznamy 

 

 

Liturgický program na 8. týždeň cez rok 


