POKRAČOVANIE ÚVODNÍKA
Ježiš oslávil Otca. Čo to znamená?

Ježiš sa stal dokonalým zjavením tváre Otca, ktorý je
láskou a iba láskou. Táto sláva zažiarila dokonalým
spôsobom, najmä v dare života na Kalvárii; Kalvária
pre ľudí bola zatemnením slávy, ale Duch Ti zjavuje,
že sláva Otca sa zjavila v tomto dare života.
Čo robí Duch teraz?

Ukazuje

Ježišovu slávu učeníkom, ktorí sa nechali
pohnúť týmto Duchom a pridŕžajú sa Ježišovho
návrhu; preto komunita učeníkov nie je ustanovená
iba na odovzdávanie novej náuky, ale na to, aby v ich
živote bola prítomná Ježišova osoba, jeho
bezpodmienečná láska. Duch, ktorý berie z toho, čo je
Ježišovo, a dáva to nám. Trvá na tomto ohlasovaní, na
tomto hlase Ducha, ktorý k nám hovorí. Ak k nám
Duch hovorí, naznačuje nám, svedčí nám, musíme
vedieť, ako ho počúvať.
Akým spôsobom počúvame Ducha?

V

modlitbe! Keby sme sa spýtali náhodného
kresťana: Ku komu sa modlíš? S kým vstupuješ do
rozhovoru, keď sa modlíš? Keď sa v živote musíš
rozhodnúť, keď máš problémy, s kým sa rozprávaš?
Asi každý by odpovedal: „Rozprávam sa s Nebeským
Otcom. Chcem vedieť, čo si myslí o mojich
rozhodnutiach a o mojom živote. Toto je modlitba k
Otcovi. Modlia sa aj k Ježišovi, áno, to je pravda. Ale aj
tak je len málo tých, ktorí sa modlia v Duchu.
Čo znamená modliť sa v Duchu?

Znamená to otvorenie sa dialógu s tým, čo je božie
v našom vnútri: s božským synovstvom, s tou láskou,
ktorá nám bola navždy darovaná, ktorá nám
naznačuje všetky možnosti, ktoré môžeme naplniť.
Hlas Ducha, ktorý musí byť počúvaný, ak sa chceme
nechať pohnúť, tak ako bol pohnutý Ježiš, Duchom.

ZÁVER ÚVODNÍKA
Na počúvanie tohto hlasu je potrebné ticho. Musíme
sa naučiť mlčať, pretože je toľko hlasov, ktoré
počujeme a toľkokrát nás tieto hlasy sveta omámia.
Zvlášť ak trávime hodiny pred telenovelami,
haraburdami na internete, talkshow, kde všetci
budujú svoju „márnu slávu“, alebo ak mrháme hodiny
ľudskými klebetami, všetky tieto hlasy kričia „na
vlastnú slávu“ a ponúkajú nám svoje návrhy života.
Často sme týmito hlasmi zmätení, až nakoniec
zladíme svoje myšlienky tak, že naše rozhodnutia
harmonizujeme s ich návrhmi, musíme teda ako prvý
krok umlčať tieto hlasy, ktoré nám rozhodne
nenavrhujú darovať svoj život. Ak nám niečo hovoria,
tak jedine to, aby ste si ho užili.
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OTEC SKRZE DUCHA
OSLÁVI JEŽIŠA

Čo robí Duch, keď ho počúvame v tichosti?

„On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje
vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som
povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Duch

„Duch ma oslávi“

nám neopakuje, čo Ježiš povedal. To sme už
počuli pri pri ohlasovaní Evanjelia. Duch spôsobuje,
aby to preniklo do našich sŕdc a dáva nám silu držať
sa návrhu, ktorý Ježiš dáva. Keď počúvame tohto
Ducha a necháme sa ním viesť, je Ježiš oslavovaný.
Z akého dôvodu?

Pretože ľudia (aj tí neveriaci)

v nás vidia tvár Ježiša
z Nazareta, a ako on oslávil Otca svojou osobou, tak
sme dnes povolaní nechať viesť sa hlasom Ducha a
vzdávať slávu Ježišovi!
Zdroj: Fernando Armellini Domenica di Pentecoste
Preklad: ThLic. Marek Iskra
Redakčná úprava SH
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Čo je táto sláva, ktorú
Duch teraz preukáže
Ježišovi?
Teraz
prichádza čas, keď sme
zapojení
do
tejto
Ježišovej oslavy. Čo
znamená oslávi? V
hebrejčine sa „sláva“
povie „kavod“, to znamená aj „váha“, alebo celistvosť.
Je to, ako by pšeničné zrno bolo čisté a plevy sa
odviali, teda ide preč všetka „márna sláva“ – lebo
z márnosti nič nezostane. To, čo ľudia hľadajú,
potlesk, úspech, potešenie, vyznamenania ... to bola
sláva, ktorú hľadali veľkňazi a zákonníci. Ježiš hovorí:
„Ako môžete uveriť, že navzájom prijímate
slávu a nehľadáte skutočnú slávu, tú skutočnú,
ktorá pochádza od Boha!“
(Jn 5, 44)

Táto

Ježišova oslava je daná Duchom! Je to Duch,
ktorý nám ukazuje, že tá skutočná sláva, ktorú musíš
hľadať, je sláva daru života z lásky. Je to Duch, kto Ťa
nechá pochopiť a potom Ti dá silu držať sa Ježišovho
návrhu.
(Pokračovanie vzadu)

SLOVKO PRE
PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

24. – 30. máj 2021
Pondel.
16:30
18:00
Utorok
16:30
18:00
14:00
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 18:00

Sv. omša pre prvoprijímajúce deti
Zdr. Bp pre Žofiu a Helenu Serdelovú
č. 200 (SH)
Za + rodičov a krstných rodičov a švagra
č. 525 (RH)

Pon

Sv. omša pre prvoprijímajúce deti
+ Margitu (1. výr.) a + Sebastian Vlčák
a za duše v očistci č. 160 (RH)

Štv

Za ZBP pre rodinu a poď. za 87 r. Emília a
Mária a rodinu č. 468 (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
detská sv. omša priamy prenos
Za + z rodiny Majchrák a Kocúr č. 599
(SH)
+ syn Štefan a ÚP č. 101 (RH)
Za ZBP a BP a pokoj v rodine č. 772 (SH)

Piatok
18:00

+ Florián Mikolajčík (40. výr. smrti)
č. 672 (SH)
priamy prenos

7:00
Sobota
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

+ Mária Veselovská (10. výr.) č. 385
(SH)
+ Jozef Tropek č. 962 (RH)

Voľný úmysel (SH)

Za Boží ľud (SH) Obetné dary 2
Služba lektorov skup. 1 priamy prenos

NA DETSKÚ SVÄTÚ OMŠU
nakresli Mojžiša a horiaci ker. Obrázky môžete dať
v stredu v škole. Sväté omše sa dajú pozrieť aj neskôr na
farskej stránke. Žrebovať budeme po sv. omši. RH

KONČÍ SA VEĽKONOČNÉ OBDOBIE
o 6:00, 12:00 a o 19:00 sa modlíme „Anjel Pána“

Uto
Str

Spomienka Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi
Féria
Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza

Pia

Féria

Sob

Ľubovoľná spomienka Panny Márie

Ned

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

MANŽELSTVO CHCÚ PRIJAŤ

Peter Vlčák, syn Milana a Antónie rod. Grofčíkovej,
bývajúci v Novoti a
Miriam Veselovská, dcéra Antona a Renáty, rod
Florkovej, bývajúca v Zákamennom tretí krát
*** *** ***
Jakub Kordiak, syn Štefana a Marcely rod.
Rapšíkovej, bývajúci v Tvrdošíne a
Simona Kuchťaková, dcéra Jozefa a Amálie, rod
Frankovej, bývajúca v Novoti druhý krát

SVIATOSŤ MANŽELSTVA PRIJALI
22. máj 2021
Andrej Čič a Margita Judiaková

Zmenené termíny
predmanželských náuk
29.5.2021
5.6.2021
12.6.2021
26.6.2021

o 8:00
o 8:00
o 8:00
o 8:00

F1
K1
F1
F1

9:00 F2

9:00 F2
9:00 K1

BUĎ SILNÝ
Nemusíš mať silné svaly, ale potrebuješ silu
ducha. Čakajú ťa v živote rôzne boje a búrky... ale
neboj sa, obstojíš, ak zotrváš s Ježišom.
VYTRVAJ
Často sa stáva, že deti sa ešte pár dní po prvom
svätom prijímaní snažia, a potom sa už postupne
prestanú snažiť. Bolo by dobré, keby ste chodili
aspoň na jednu alebo dve sväté omše aj počas
týždňa, a aj cez prázdniny, keď detské sväté
omše nebudú. O nedeli ani nepíšem, to
považujem za samozrejmé.
NEOSTÁVAJ SÁM
Sme rodina Božích detí a učeníci Pána Ježiša.
Potrebujeme sa navzájom. Starostlivo si vyberaj
priateľov a vyber si takých, ktorí ťa budú
inšpirovať k dobru, pracovitosti a poslušnosti.
KONAJ SKUTKY LÁSKY
Skús robiť viac dobra, než si povinný urobiť.
Odstráň všetko, čo ťa okráda o drahocenný čas
(počítačové hry, tablet, lenivosť) a pozri sa okolo
seba. Už nie si „malé dieťa“, ktoré všetci
obskakujú, ale skús urobiť každý deň aspoň
jeden malý dobrý skutok.
SH

VTIPY
"Počula som, že Váš syn študuje na univerzite. Čo
z neho bude, keď skončí?"
"Obávam sa, že dôchodca."
Na hodine matematiky sa učiteľka pýta žiaka:
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o
dva poprosila, koľko by ti zostalo?
- Sedem.

