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Dary Ducha Svätého a

vnuknutia

Turíce – Pentekostes majú svoj pôvod v

židovskom národe. V knihe Levitikus 23,15-
21 sa uvádza tento deň ako slávnosť žatvy
alebo ako deň potravín. Sviatok trval len
jeden deň. Žatva sa začínala po Veľkej noci a
končila sa Turícami. Podľa knihy Exodus
23,16 bola to slávnosť žatvy (Dt 16,9), teda
po našom dožinky. Slávnosť sa konala na 50.
deň po Veľkej noci. Ináč sa tento sviatok
nazýval aj sviatok týždňov, kedy sa obetovali
prvotiny úrody, preto aj deň „prvotín“ ( Nm
28,26 ). Až neskoršie sa snažili Židia dať
tomuto sviatku duchovnú podstatu a začali
ho označovať ako „deň vydania Zákona“. Pri
tejto jednodennej slávnosti bola predčítaná
kniha Rút.
Kresťanská cirkev pretvorila tento deň na
slávnosť „založenia cirkvi“, pretože v tento
deň, teda na prvé kresťanské Turíce, na 50.
deň po kresťanskej Veľkej noci bol zoslaný
Duch Svätý.
Počet siedmych darov Ducha Svätého je z
obdobia roku 70 po Kr. a tradície. Podľa
hebrejskej Biblie, čiže Starého zákona je šesť
darov Pánovho Ducha (Iz 11,2): duch
múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch
poznania a bohabojnosti. V liste Gal 5,22n v
Novom zákone sa uvádza deväť ovocí Ducha:
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,

dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.
Cirkev jasne formulovala sedem darov Ducha
Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar sily,
dar rady, dar zbožnosti, dar poznania a dar
Božej bázne.
Čo rozumieme pod pojmom dary Ducha
Svätého? Sú to vlastne také trvalé dispozície,
ktoré priaznivo uspôsobujú človeka, aby bol
ochotný konať podľa vnuknutí Ducha
Svätého. Mravný život človeka je
podporovaný darmi Ducha Svätého, ktoré je
možné chápať ako trvalé vlohy - schopnosti,
ktoré disponujú človeka k tomu, aby
rešpektoval Božie podnety ku konaniu.
Boh má veľký záujem o duchovný rozvoj
človeka a tento záujem prejavuje človeku
skrz svoje vnuknutia. Vnuknutie je nebeský
lúč, ktorý svieti do srdca človeka teplým
svetlom, pomocou ktorého vidíme dobro a
sme povzbudzovaní k horlivej túžbe po ňom.
Boh nám touto cestou dáva na vedomie, že
nás potrebuje a že chce niečo dôležité skrze
nás vykonať pre svoje stvorenia. A najistejšie
známky pravého vnuknutia sú vytrvalosť ako
protiklad  nestálosti a ľahkomyseľnosti; pokoj
srdca ako protiklad nepokoja a nenávisti;
pokorná poslušnosť ako protiklad
tvrdošijnosti a náladovosti. No a dary Ducha
Svätého zvyšujú vnímavosť Božej výzvy voči
mravnému životu. Preto si ich veľmi
vyprosujme od Boha v modlitbe, aby sme
boli čo možno najlepšími ľuďmi. 

(Marek Kunder)
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Láska ovplyvňuje

Úloha rodičov sa nedá odbaviť ako

jednorazový nákup v obchode so
zmiešaným tovarom. Aj keby sme boli
podkutí všemožnými vedomosťami, vždy sa
vyskytnú situácie, na ktoré sme jednoducho
krátki. Z toho dôvodu patrí medzi odvážne a
prezieravé úlohy lásky aj to, že buduje silnú
sieť vplyvov, vďaka ktorej môžu deti
bezpečne kráčať cestou života. Začína to
tým, že rozhodneme, ktoré okná nášho
domu otvoríme svetu a ako využijeme
podnety, čo cez ne prichádzajú v prospech
intelektuálneho a emocionálneho rozvoja
detí. Jedným z prostriedkov, ktorého
význam sa často zaznáva, je dobrá kniha a
literatúra vôbec. Ak si budú deti samé alebo
spolu s ostatnými členmi rodiny čítať
hrdinské životopisy svätých a klasické diela
svetovej literatúry, rozvíja sa ich fantázia a
získavajú inšpiráciu, aby sa pripodobňovali
reálnym i vymysleným hrdinom v ich
šľachetnosti, ohľaduplnosti, odvahe a
hlbokých morálnych zásadách. Podnecovať
v deťoch smäd po nových objavoch a
pomôcť im obľúbiť si čítanie je celoživotnou
investíciou hodnou času i peňazí. Cit pre
krásu a vznešenosť v deťoch rozvíja aj to,
akú hudbu im ponúkame. Nečakajme, kým
o hudobnom vkuse detí rozhodnú ich
priatelia. Nech v našich domácnostiach
počujú radostné piesne, ktoré majú poučný
obsah, poukazujú na Boh a inšpirujú nás k
tomu, aby sme mu neustále dôverovali.
Dôverne môžeme spoznávať Boha aj cez

knihu Žalmov. Rodičia by mali byť pre svoje
deti oporou a po celý život sa za ne
prihovárať v modlitbe. Ak sa dá, tak aj spolu
s ostatnými, ktorí tiež chcú. Je dôležité, aby
deti poznali takisto Sv. písmo. Mali by sme si
ho s nimi čítať, učiť ich rozjímať nad ním.
Deti potrebujú, aby sme starostlivo
dohliadali, ako trávia voľný čas, aby sa v nich
pod rúškom zábavy neudomácnilo zlo, aby
svet fantázie nenahradil realitu a aby sa
ničnerobenie nestalo ich najobľúbenejšou
činnosťou. Nebezpečné, prázdne a
nezmyselné aktivity by sme mali nahradiť
dobrými filmami, internetovými stránkami s
pozitívnym obsahom a prospešnými
činnosťami. Okrem toho, čo sa deje doma,
potrebujeme aj iných dôveryhodných ľudí,
ktorí nám pomôžu formovať srdcia našich
detí a podelia sa s nimi o svoju múdrosť.
Kňaza alebo zasvätené osoby nemusia
pozorovať len z diaľky v nedeľu v kostole.
Môžete ich pozvať k sebe domov na obed a
do spoločnej debaty zapojiť aj deti.
Stretávajte sa s inými rodičmi a starými
rodičmi, ktorým sa podarilo dobre vychovať
vlastné deti, a dovoľte im, aby ponúkli rady
do života i vašim deťom. Zistite si, kto
vyučuje vaše deti v škole alebo vedie vo
farnosti. Zoznámte sa s nimi, modlite sa za
nich, aby mali na vaše deti dobrý vplyv a
vštepovali im vieru, morálku a hodnoty,
ktoré budú môcť neskôr odovzdať ďalším
generáciám. Ak sa vaše deti zaujímajú o
určitú konkrétnu oblasť, informujte sa o
ľuďoch, ktorí sa tomu venujú profesionálne.
Učte svoje deti, ako si vyberať rozumných
kamarátov. Zoznámte sa s rovesníkmi vášho
dieťaťa a ich rodinami. Navštevujte sa.
Počúvajte, o čom sa zhovárajú, ako
zmýšľajú, a usmerňujete spoločné
rozhovory pozitívnym smerom. 
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Naučte svoje deti múdro rozlišovať,, stáť si
za svojím názorom a odplácať sa dobrom za
zlé. Vyzerá to ako sprisahanie, ale vaše deti
si nemusia vôbec uvedomovať, že
cieľavedome pracujete na tom, aby ste ich
obklopili dobrom. Vďaka vašej láske môžu
deti plávať po prúde rieky a nechať sa
unášať skúsenosťami, o ktoré sa s nimi
delíte vy a vaša rodina i známi. Ak okrem
vystríhania pred negatívnymi vplyvmi
pripravíte svojim deťom životnú cestu, po

ktorej by kráčali s cnostnými, statočnými,
obdivuhodnými ľuďmi, mužmi a ženami
naplnenými odvahou a zbožnosťou a dáte
im možnosť stretávať sa s múdrymi ľuďmi,
čo poznajú zmysel života, vaša rodina bude
na najlepšej ceste k tomu, aby sa nedala
premôcť zlému, ale aby dobrom premáhala
zlé. (porov. Rim 12,21)  

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov

1. čítanie: Sk 2, 1-11
Žalm: Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Ant.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť
zeme.
2. čítanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Rim 8, 8-17
Sekvencia
Evanjelium: Jn 20, 19-23 alebo Jn 14, 15-16. 23b-
26
Krátke zamyslenie na evanjelium: Téma Ducha
Svätého je pre toto evanjelium kľúčová! Ján nezaradil do textu evanjelia udalosť Turíc, ale
spája svätodušnú tému s okamihom vzkriesenia. Ako prvý dar, ktorý Vzkriesený prináša
učeníkom, je práve Duch Svätý. Nie je náhodou, že tento plod lásky Otca a Syna apoštoli
prijímajú až potom, čo prežili s Ježišom celú Veľkú noc. Duch Svätý je niekým, kto spojí
cirkev s Otcom skrze Ježišovu obeť. Cirkev sa bude vo svojej modlitbe vždy obracať k Otcovi,
ale v Duchu Svätom skrze Ježiša.

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň

Poďakovanie
V mene mám, mamičiek, maminiek, by som rada poďakovala za nedeľné prekvapenia
venované nám. Pri básničke a pesničke nejednej z nás sa v oku objavila aj malá kvapôčka,
ktorú vystriedal úsmev pri otváraní ďalšieho prekvapenia - obálky. 
Vďaka aj za “Poklad rodiny.”

(Mamička)
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Velikán Gilbert

Vo veku deväť rokov bol Gilbert taký

vysoký, ako dospelý človek a hlas mal o
oktávu vyšší než ostatní chlapci v jeho
veku. Rodičov to znepokojovalo. Šli s ním
preto za špecialistom na poruchy mozgu,
ktorý im povedal, že chlapec má taký veľký
mozog, aký v živote nevidel a že z neho
bude buď génius, alebo idiot. Nejaký čas sa
zdalo, že v ňom prevláda idiot. Raz prišiel
do školy a zistil, že tam nikto nie je. Až
potom si spomenul, že je sobota. Vedel sa
však ľahko naučiť dlhé state Shakespeara a
Dickensa naspamäť. Keď kráčal po ulici,
nahlas si ich recitoval. Kvôli tomu ho
spolužiaci považovali za čudáka. 
Podstata Gilbertovho mozgu sa odhalila,
keď mal pätnásť rokov. Po bitke s oveľa
mladším chlapcom začal jeho súper
recitovať Dickensa. Pustili sa do rozhovoru
a ten prerástol do priateľstva. A práve ono
zmenilo Gilberta. Spolužiaci ho prestali
považovať za obra – čudáka a začali v ňom
vidieť veľmi nadaného chlapca, ktorý si
získal ich rešpekt.
Spolu s kamarátmi založil debatný krúžok,
ktorý pomohol zveľadiť jeho rozumové
schopnosti. Neskôr začali vydávať časopis.
Gilbert prispieval do každého čísla a vďaka
tomu sa stal spisovateľom. Po rokoch, keď
kvôli depresiám takmer spáchal
samovraždu, sa z toho hádavého, logicky
mysliaceho a osamelého filozofa stal
veriaci človek.

Anglický spisovateľ Gilbert Keith
Chesterton zmenil svoj nadpriemerne
veľký mozog na píšuci stroj. Tvoril beletriu,
humor, poéziu, drámy, politické komentáre
a rôzne pohľady na vieru v oveľa väčšom
množstve než ktorýkoľvek iný kresťanský
spisovateľ. Úspech, ktorý dosiahol, mal
korene v najťažších okamihoch jeho života.
Odlišný vzhľad ho v detstve dostal do
izolácie, no podporil jeho genialitu. Vďaka
chlapčenskej bitke vzniklo nezvyčajné
priateľstvo, ktoré pritiahlo obdivovateľov
jeho talentu, jeho vášeň v tvorivých
škriepkach mu pomáhala zdokonaľovať
rozumové schopnosti a takmer spáchaná
samovražda spustila proces hľadania
zmyslu života, ktoré sa skončilo pri Ježišovi.
G.K. Chesterton je dôkazom, že Boh môže
použiť dokonca aj zlé okolnosti na naše
dobro. 
Niekto sa neteší, keď sa cíti slabý a
bezmocný, ale práve to je často prvý krok k
Bohu, ktorý robí veľké skutky. Keď budete
rozmýšľať, prečo sa vám v živote nedarí
tak, ako by ste si priali, spomeňte si, že
práve v našich najslabších okamihoch
môže Ježiš vykonať najviac.

Naše skutočné požehnania k nám často

prichádzajú v podobe bolestí, strát a

sklamaní. Majme však trpezlivosť a

čoskoro uvidíme ich pravú podobu.

Joseph Addison

(Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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A ešte jedno poďakovanie...

Všetkým farníkom, ktorí prišli na požehnanie kríža a ozimín v nedeľu poobede 24.4. na
koniec Čemerného. Ďakujem o to viac, že bolo dosť zima a nepríjemne veterno.

Všetkým veriacim za pochopenie, že v piatok pred odpustom nebolo po sv. omši pri
adorácii požehnanie so Sviatosťou Oltárnou individuálne, ale trošku skupinovo. Všetko to
bolo kvôli zladeniu času pre vysluhovanie sviatosti zmierenia. 

Bohuznámemu darcovi za vytlačenie obrázkov do knižočiek na odpustovú slávnosť a
takisto samotný deň  sviatku Fatimskej Panny Márie. 

Františkovi Sokyrovi za vymyslenie a prípravu prekvapenia pre mamičky na Deň matiek.

P. Zuzane Hrubovskej a jej dcéram Hanke, Majke a Barborke Hrubovským za prípravu
prekvapení pre mamičky na Deň matiek. 

Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 
(Marek Kunder)

Pozvánka

Teatro Colorato Bratislava
srdečne pozýva na divadelnú hru

Karol Wojtyła: Lúče otcovstva

Poeticko - filozofické divadelné zamyslenie Jána Pavla II. v jednom obraze na tému
otcovstva, v ktorom účinkujú Štefan Bučko, Jana Valocká, Dominika Žiaranová sa uskutoční
v nedeľu 5. júna 2016 v Katolíckom kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou (vedľa Baziliky
Minor)

Hudba: Igor Baar,        Dramaturgia: Juraj Fotul,      Réžia: Peter Weinciller

Vstupné 6€; rezervácie vstupeniek na: www.colorato.sk alebo 0905 827 465 
Predpredaj zabezpečujú: Hornozemplínska knižnica (p. Antolíková), Farský úrad Vranov
Sever (kancelária), Farský úrad Vranov Čemerné (vdp. M. Kunder)
Kapacita miest je limitovaná!
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Vyše 600 Slovákov na audiencii s
pápežom, pozdravil i Modlitby matiek 

Vatikán 11. mája (RV) Podobenstvo o

milosrdnom otcovi a jeho dvoch synoch z
Lukášovho evanjelia bolo témou dnešnej
katechézy Svätého Otca Františka pri
generálnej audiencii. Na celkom zaplnenom
Námestí sv. Petra dnes bolo vyše 600 pútnikov
zo Slovenska.
Najväčšiu skupinu medzi nimi tvorilo 120
členiek spoločenstiev „Modlitby matiek“,
ktoré prišli na púť pri 20. výročí svojej aktivity
na Slovensku. Z Turčianskych Teplíc prišli do
Ríma študenti a učitelia Pedagogickej a
sociálnej akedémie. Svätému Otcovi
slovenských pútnikov predstavil pracovník
Štátneho sekretariátu Mons. Jozef Krištof,
ktorý mu v ich mene vyjadril úprimný pozdrav
s prejavom úcty slovenských veriacich voči
pápežovi ako Nástupcovi sv. Petra. Pápež
František sa potom Slovákom krátko
prihovoril a udelil im požehnanie. Pozdrav
Svätého Otca Františka slovenským pútnikom:
„Zo srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska,
osobitne farnosti, študentov a skupiny
Modlitby matiek. Bratia a sestry, budúcu
nedeľu budeme sláviť slávnosť Zoslania Ducha
Svätého. Prosme Všemohúceho Boha, aby
zoslal na nás Ducha Svätého s jeho darmi, aby sme odvážne svedčili o Kristovi a o jeho
Evanjeliu. Všetkých vás s láskou žehnám.“ Okrem hlavného zhromaždenia na Námestí sv.
Petra pápež František pri generálnej audiencii pozdravil aj skupinu chorých, ktorí sa prichýlili
v Aule Pavla VI. pred rizikom dažďa. Svätý Otec sa spolu s nimi a ich sprievodcami pomodlil
Zdravas´ Mária. V komplexe audienčnej auly sa ešte pred generálnou audienciou Svätý Otec
stretol s najvyšším náboženským predstaviteľom svetovej komunity tzv. „bektašov“ Baba
Edmondom Brahimajom z Albánska. Bektaši sú formou islamu z 13. storočia s
charakteristikami súfizmu, blízki šiítskej forme islamu, rozšírení sú najmä v Albánsku ako malá
menšina okolo 2% obyvateľstva. Menšie komunity majú aj v iných krajinách sveta.

(spracoval František Sokyra)

Do kalendára sa pridávajú nové
slávenia v stupni ľubovoľná
spomienka

Bratislava 10. mája (TK KBS) Do

kalendára slovenských diecéz sa od júna
pridáva sedem nových slávení v stupni
ľubovoľná spomienka. Ide o tieto slávenia -
4. mája (sv. Floriána, mučeníka), 30. júla (bl.
Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a
mučenice), 18. augusta (sv. Heleny), 5.
októbra (sv. Faustíny Kowalskej, panny), 16.
októbra (sv. Gála, kňaza), 25. októbra (sv.
Maura, biskupa) a 4. decembra (sv. Barbory,
panny a mučenice). O ich zavedení rozhodla
ešte v júni 2014 Konferencia biskupov
Slovenska (KBS). Jej rozhodnutie potvrdila v
novembri 2015 Kongregácia pre Boží kult a
disciplínu sviatostí. Ako vyplýva z dekrétu,
ktorý podpísali predseda KBS Mons.
Stanislav Zvolenský a generálny sekretár
KBS Mons. Marián Chovanec, schválené
úpravy vstupujú záväzne do platnosti od 1.
júna 2016. Nové slávenia nie sú prikázanými
sviatkami. Majú stupeň slávenia - ľubovoľná
spomienka (stupne sú - ľubovoľná
spomienka, spomienka, sviatok, slávnosť).
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 22.5. – 28.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Terézia Demčáková.   
Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 15.5. pobožnosť sv. ruženca poobede nebude, lebo namiesto

neho bude program detí pre mamičky so začiatkom o 1500 v novom kostole. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 21.5. o  1330 v pastoračnom centre. 
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci. Je zbierka na náš
nový kostol a pastoračné centrum ako stále. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
Duchovno-kultúrny program detí pre mamičky: V rámci ešte osláv Dňa matiek vás všetkých

srdečne pozývam dnes v nedeľu o 1500 tu do nového kostola na už avizovaný duchovno-
kultúrny program detí nášho detského speváckeho zboru a prvoprijímajúcich detí, ktorý bude
venované mamičkám. 
časy nácviku detí na 1. sv. prijímanie: Oznam pre všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov:
po dohode s rodičmi budú nácviky na 1. sv. prijímanie v tomto týždni v pondelok, v stredu a

v sobotu. V pondelok o 1630, v stredu po detskej sv. omši a v sobotu klasicky namiesto

nácviku poobede o 1330. Prosím vás, urobte všetko pre to, aby tu deti boli. 
Prerušenie dodávky elektriny: V dňoch 19. a 20. mája (štvrtok a piatok) bude prerušená

dodávka elektriny od 700 do 1830 z dôvodu plánovaných prác. Dané prerušenie bude na
uliciach Prešovská, Jarkova, Čemernianska a kpt. Nálepku. Prosím vás, presné čísla domov,
odkiaľ pokiaľ si môžete pozriet na nástenke, kde je k tomu vyvesený oznam. 
Rozpis lektorov:
Slávnosť Najsvätejšej Trojice: 8.00 hod. - rod. J. Fenika, 10.00 hod. - rod. Polákova, 18.30
hod. - rod. čechova. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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liTURgiCKýliTURgiCKý PRogRAMPRogRAM oDoD 16.05.2016 16.05.2016 DoDo 22.05.201622.05.2016

PPoNDEloKoNDEloK 16.05.201616.05.2016
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a

mučeníka (spomienka)

Svätodušný pondelok

Sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 17.05.201617.05.2016 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREDATREDA 18.05.201618.05.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TVRToKTVRToK 19.05.201619.05.2016
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T) 

PP iAToKiAToK 20.05.201620.05.2016 Sv. omša: 1830 (T) 

SS oBoTAoBoTA 21.05.201621.05.2016 Sv. omša: 1830 (T) 

NN EDEľAEDEľA 22.05.201622.05.2016

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T)  kostol JaA 

„Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.“
Sv. Ignác z Loyoly


