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Tajomstvo Najsv. Trojice

V dnešnú nedeľu nám Cirkev prináša

slávnosť tajomstva Najsv. Trojice. Teda
tajomstvo, v ktorom sa Boh zjavuje ako
Trojica, ako spoločenstvo - komúnio. Hovorí
nám, že aj keď my “z vonku” vidíme jedného
Boha, v skutočnosti je táto jednota ovocím
spoločenstva Otca so Synom v Duchu
Svätom. Puto vzájomnej dokonalej lásky
medzi troma Božskými osobami je tak silné,
že stvorenie je schopné vidieť len jedného
Boha. Preto Boh sám sa rozhodol zjaviť
pravdu o sebe a o svojej podstate. Napriek
tomu zostáva tajomstvom pre človeka. Prečo
odhaľuje toto tajomstvo a prečo zostáva
naďalej tajomstvom? Odhaľuje, že je
dokonalou Láskou a dokonalou Jednotou.
Najsvätejšia Trojica je modelom, na ktorý
majú Kristoví učeníci hľadieť pri budovaní
jednoty spoločenstiev. Zjednotení v
rozličnostiach - etnika, kultúr či národností;
ale aj rozdielnosti rešpektu voči druhému,
realizácie lásky, konkrétnych prejavov,
zaangažovanosti či dokonca názorov. Je
dôležité to pochopiť - môžem mať iný názor
(napr. na realizáciu pozície predstavených, na
smerovanie politiky, na kauzy…) ale to mi
nebráni podať ruku a v úprimnosti či bez
falošnosti popriať dobro. A byť opravdivým

priateľom či vytvárať spoločenstvo rodiny.
Asi jeden príklad za všetky, čomu som sa
naučil v USA pri jednej debate. Bol som na
jednej večeri, ktorá prakticky začínala už o
16.00 hod. a tak pozvoľna popri príprave
večere sme debatovali. Bolo to v čase
nepokojov a vojny v Iraku, v Afganistane a
pod. Dal som sa do reči s jedným
Američanom a akosi sme sa veľmi nezhodli
na názore na tieto vojny a pôsobenie
Američanov v nich. Prekvapený som však bol
z jeho reakcie. Videl, že sa nezhodneme a tak
povedal: “ty máš iný názor, ja mám iný názor,
ďakujem ti za tvoj názor, každý na to máme
iný pohľad a je to v poriadku.” Úplne
normálne a prirodzene sme pokračovali v
debate o iných veciach. Ja som bol v šoku. Zo
Slovenska som bol zvyknutý na to, že sa
naťahujeme a hádame dovtedy, kým jeden
neuzná pravdu druhému alebo nekapituluje.
Ale tam nie. To, že máme rozdielny názor na
niečo nám vôbec nebránilo v tom, aby sme
sa mohli ďalej baviť celý večer o iných
veciach. Toto bola pre mňa veľká škola, ktorú
sa snažím používať aj tu na Slovensku. V praxi
som pochopil to, o čom sa píše vyššie v
súvislosti s Najsv. Trojicou - modelom lásky a
jednoty. Vzorom pre nás, aby sme boli čo
najviac v láske a v jednote napriek
rozdielnostiam. 

(Marek Kunder)
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Láska pripravuje

Láska nás vyzýva, aby sme okamžite

konali, ak sa vyskytne problém, vypukne
konflikt alebo určité udalosti naberú
nečakaný spád. Je prirodzené, že keď
vidíme, ako si naše dieťa s niečím nevie dať
rady, ponáhľame sa jeho problém vyriešiť.
Ale láska je aj prezieravá. Myslí dopredu a
cielenou prípravou minimalizuje možné
negatívne dôsledky. Láska nečaká, kým
plamene života popália členov rodiny, ale v
predstihu nainštaluje detektory dymu a
hasiaci systém. Mnohé problémy, s ktorými
sa vaše deti stretávajú, ich zvlášť
nepotrápia. Ale jedného dňa prídu aj také. A
vtedy by mali zistiť, že im vaša láska už
vopred pripevnila na chrbát padák, a preto
za nimi nemusíte strmhlav skočiť z lietadla a
zúfalo dúfať, že nie je neskoro. Zaiste
chcete, aby boli vaše deti na život
pripravené, aby vedeli čo majú čakať, aby
boli informované, sebaistejšie a
zorientované. Aby pri výbere životnej cesty
netápali, naopak, aby vedeli, kadiaľ ísť. Pred
každou novou životnou etapou a zmenou si
nájdite príležitosť sadnúť si s nimi a vysvetliť
im, čo sa chystá. Objasnite im záhady, s
ktorými sa v danej chváli zaoberajú vo svojej
mladej duši. Pri príležitostiach ako sú
pohreby alebo svadby môžete deťom
vysvetliť prečo je smrť súčasťou života, čo
Ježiš urobil, aby premohol smrť za všetkých,
prečo má Boh pre zaľúbených v pláne
manželstvo a založenie rodiny a takisto, ako
sa treba správať na týchto udalostiach.

Medzi ďalšie momenty patria zlomové
obdobia, ako napr. dospievanie, kde im
môžete vysvetliť, čo ich čaká a ako zvládnuť
tieto roky. Keď dosiahnu vek potrebný na
získanie vodičského oprávnenia, mali by ste
ich poučiť o zodpovednosti na cestách a o
správnom postoji k väčšej voľnosti. Milujúci
rodičia nenechajú prejsť bez oslavy ani
narodeniny či večeru v ich obľúbenej
reštaurácii pri významných udalostiach.
Môžu nachystať špeciálny večer alebo
víkend, a popritom sa s deťmi zhovárajú a
vyjadria im svoju podporu. Inými
príležitosťami, na ktoré sa treba dobre
pripraviť je aj nové zamestnanie, promócie,
odchod z domu a iné. Rodičia majú
tendenciu bočiť od niektorých tém. Ale
láske ide v prvom rade o šťastnú budúcnosť
detí a vie, že potrebujú niekoho, kto ich
vystrojí všetkým, čo potrebujú, aby v živote
mohli robiť správe rozhodnutia, morálne
záväzky a zaujali zdravý postoj k
pokušeniam, príležitostiam a výzvam,
ktorým sa raz budú musieť postaviť tvárou v
tvár. Rozhovory o mravnej čistote a Božom
pláne so sexualitou môžu byť pre ne príliš
ošemetné, no ideálne je, ak si láska s
dostatočným predstihom pripravuje
úprimnosťou a nežnosťou atmosféru, v
ktorej sa citlivé otázky dajú riešiť bez
zbytočného napätia. Keď sa pustíte do
rozhovoru, ktorý mal prebehnúť už dávno,
nech vás odvážne vedie láska aj do tých
záležitostí, ktoré sú príliš dôležité na to, aby
ste ich ponechali na náhodu alebo zaručené
„múdrosti“ iných. Láska má deťom darovať
pravdu. Naučiť ich čerpať z našej histórie a
poznania, aby sa nemuseli predierať tmou a
len dúfať v čosi lepšie. Pomôcť im vidieť, ako
múdrosť a Božie Slovo zakaždým ponúknu
oveľa lepšiu, spoľahlivejšiu cestu k sebaúcte
a pravej láske.
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Rozhovory by nemali byť jednorazovou
záležitosťou, ale mali by sa nechať v deťoch
dozrievať a ďalej rozvíjať. Bez ohľadu na to,
či deti učíte na bicykli alebo hovoríte o
zásadách dvorenia či o hospodárení s
peniazmi, cieľom je neodškrtávať si len
niečo zo zoznamu splnených povinností, ale
čiarku po čiarke vpisovať do ich sŕdc
zásadné pravdy. Vy ich totiž vo všetkých
smeroch pripravujete na život. Môžete s

nimi prežívať aj veľa bezstarostných chvíľ vo
forme spoločných večerov, sobôt, leta... A
okrem spomínania, koľko zábavy s vami
zažili, vďaka vašej láske a príprave na život
sa budú môcť dívať dopredu, pretože ste si
k nim neraz sadli a mnohé veci im
starostlivo vysvetlili. 

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

1. čítanie: Prís 8, 22-31
Žalm: Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9
Ant.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje
meno na celej zemi.
2. čítanie: Rim 5, 1-5
Evanjelium: Jn 16, 12-15

Krátke zamyslenie na evanjelium: V teológii sa
rozlišuje dvojaký pohľad na tajomstvo
Najsvätejšej Trojice. Prvý pohľad odhaľuje
skutočnosť Božiu prostredníctvom udalostí našej
vlastnej záchrany. Uvedomujeme si, že Syn Boží zomrel za nás, že Duch Svätý nás posvätil k
službe ... Tomuto prístupu hovoríme "ekonomická Trojica". Možno ale na vec nazerať očami
toho, kto mohol vstúpiť priamo do tajomstva Božieho. Potom hovoríme o "imanentnej
Trojici". Nejde ani tak o pojmy ako o odvahu nazrieť do Božieho života tak hovoriac zvnútra.
Čím Boh žije, keď opomenieme človeka a jeho svet? Je to až neuveriteľne jednoduché: žije
absolútnou láskou, ktorá sa daruje. Otec sa daruje Synovi a Syn zodpovedá rovnako Otcovi
sebadarovaním. Tento neuveriteľný prúd lásky je Duch Svätý. Skúsme sa na chvíľu stať
akoby divákom a sledovať toto tajomstvo. Nechajme sa tým celkom strhnúť. Ale Boh nás
pozval, aby sme išli ešte ďalej! My sa smieme do tohto prúdu lásky sami zapojiť. To je nebo!

Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň
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Ostrov lásky

Joseph Damien sa narodil v Belgicku v

zbožnej katolíckej rodine. Keď sa rozhodol
stať sa kňazom, jeho rodičia boli na svojho
syna veľmi hrdí. Krátko potom, ako bol
uvedený do kňazskej služby, sa dopočul o
stovkách malomocných na jednom z
Havajských ostrovov, ktorý sa volá Molokai.
„Všetci sú hladní, chodia otrhaní a cítia sa
opustení,“ povedali mu cirkevní
predstavitelia. „Ich jediným priateľom je
vlastná bieda. Musíme tam poslať niekoho,
kto by im priniesol Ježišovu nádej.“ Jeseph
sa dobrovoľne prihlásil. Keď prišiel na
Molokai a uvidel znetvorené tváre
malomocných a zmrzačené končatiny,
nemohol sa na to pozerať. Bolo to príliš
odpudzujúce. Rozhodol sa, že nebude bývať
medzi nimi, ale bokom v malej chatrči. Variť
a prať si bude tiež sám. Malomocným bol
vstup do jeho domu zakázaný. O Kristovi im
rozprával v malom kostole, kam chodieval
kázať. Ale nemalo to nijaký účinok.
Jedného dňa si Joseph uvedomil, že slová
nestačia. Ježišovu lásku im predsa musí aj
prejaviť. „Ako im môžem pomôcť, keď sa im
snažím vyhýbať?“ kládol si otázku. Joseph
sa napokon rozhodol, že sa bude s
malomocnými stretávať a žiť s nimi. Učil ich
stavať lepšie domy. Umýval im boľavé
miesta a obväzoval rany. Pomáhal im kopať
studne. Zaobstarával im potraviny a odev.
Naozaj sa stal jedným z nich, pretože aj on
sa nakazil  malomocenstvom. Ale skôr, než
zomrel, prežíval nesmiernu radosť, pretože
videl, ako všetci obyvatelia ostrova

prijímajú Krista. Splniť si povinnosť je
správne. Urobiť to s láskou má však oveľa
vyššiu cenu.

Kto ja?

Jeden študent už dlhší čas zápasil s

mnohými problémami v rôznych oblastiach
života, preto bol často nahnevaný a
znechutený. Keď to už nemohol vydržať,
zašiel do tmavej a málo navštevovanej
školskej kaplnky. Nikto tam nebol.
Prechádzal sa uličkou pomedzi lavice a
nakoniec si sadol so poslednej. Plakal a v
záchvate zúfalstva kričal na Boha. „Bože, ty
si stvoril tento svet... Čo si myslíš? Pozri, s
koľkými problémami sa ľudia v živote
stretávajú. Pozri na tú bolesť, utrpenie a
hlad. Pozri na tých opustených a zneužitých.
Všade okolo seba vidím len ubolených,
strápených a osamelých ľudí!“ Mladý muž
zúril ako šialený.
Napokon si úplne vyčerpaný sadol do
prednej lavice. Beznádejne sa pozrel na kríž.
Od zaprášeného povrchu sa odrážali
slnečné lúče prenikajúce špinavým oknom.
„Všade iba neporiadok! Svet, ktorý si stvoril,
nie je nič iné len samý chaos! Veď už ja by
som urobil lepší svet, ako je tento!“
Na chvíľu sa odmlčal. A potom v tichu tejto
zaprášenej kaplnky počul hlas, ktorý mu
doširoka otvoril oči aj ústa: „Presne to
chcem, aby si urobil.“

Keby každý chcel pomôcť druhému,

pomohlo by sa všetkým.

Marie von Ebner-Eschenbachová

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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Zaujímavosti zo Sv. Zeme

Po krátkej odmlke pokračujeme v

zaujímavostiach zo Sv. Zeme a vrátime sa
trošku ešte k Múru nárekov, pri ktorom sme
minule končili. 
- Iba tie veľké kamene dole v stene tohto
múru sú pôvodne z obnoveného
Herodesovho chrámu. Rímsky cisár
Hadrián, keď premenil mesto Jeruzalem na
pohanské mesto, tak v tom čase kresťania
začali dávať do popredia Sion a svätý hrob.
No a keď prišiel islam v roku 638 do
Jeruzalema, tak ich prvou vecou bol záujem
o miesto, kde Abrahám obetoval Izáka, čiže
kde stál chrám. A tak v roku 691 tam na
tomto mieste už stála mešita. V roku 715 je
dostavaná aj ta druhá mešita s názvom Al
aksa. Moslimovia verzia, že pod zlatou
mešitou (mešitou so zlatou kopulou)
zaznejú trúby posledného sudu a je tam aj
skala, odkiaľ Mohamed vystupoval do neba.
A preto sa táto mešita volá aj Dom skaly. 
Múr nárekov ma veľký súvis s Novým
zákonom, resp. chrám. Hovorili sme si, že je
to miesto vyslyšania modlitieb. V
Lukášovom evanjeliu je prvýkrát použitý
chrám ako miesto vyslyšania modlitieb pri
anjelovom zvestovaní Zachariášovi
ohľadom narodenia Jána. Ježiš sám
prichádza do chrámu ako dospelý na
sviatky, v chráme hovorí, že " ja som svetlo
sveta". Ako 12-ročný je tiež tam. Chrám je
miestom modlitieb aj pre Ježiša a aj pre
apoštolov. Takisto zničenie chrámu
naznačuje mnohé skutočnosti. Ako napr.
vyzerá ta ľudská modlitba. Že samotné
prinášania obety nestačí. Preto je potrebný
Ježis - spasiteľ. “Zborte tento chrám a za tri
dni ho postavím.” Ježiš ostáva medzi nami
vo sviatostiach, ktoré sa nedajú zbúrať ako
chrám. Aj Mohamed za svojho života, keď sa

modlil, bol otočený k jeruzalemskemu
chrámu. Až jeho nasledovníci to zmenili na
Mekku. Mekka v časoch Mohameda
neznamenala nič.
- Jordán - miesto, kde krstil Ján Krstiteľ: Toto
miesto bolo odkryté len nedávno. 
Samotný kostolík z byzantskej doby sa
nachádza na jordánskej strane. Bol
postavený vo 4. stor. Ale Ján Krstiteľ krstil za
Jordánom. My sme navštívili Betániu Marty,
Márie a Lazára. No a druha Betánia je, kde
Ján krstil. 
V časoch prekračovania Jordánu židmi, keď
putovali do zasľúbenej zeme, bola voda ešte
omnoho vyššia, lebo dnes je veľmi
vyčerpávana na zavlažovanie. 
Druhým momentom spojeným s týmto
miestom, kde krstil Ján, je Eliáš. Eliáš, keď
začína svoju činnosť, tak ho Boh posiela k
potoku Karit, co je východne od Jordánu. To
je práve pri Betánii za Jordánom. Tu začína
Eliáš svoju misiu. Odtiaľ je poslaný k vdove
do Sarepty. 
Potom aj odtiaľ je vzatý na ohnivom voze do
neba. Jordán je považovaný za vstup do
zasľúbenej zeme, keď sa prekročí na našu
stranu. Eliáš akoby naznačuje, ze zasľúbená
zem je nebo. Táto zasľúbená zem - Izrael, je
iba symbolom inej zasľúbenej zeme. 
Ján Krstiteľ - on je ten Eliáš, ktorý má prísť.
On ako nový Eliáš sa tu objavuje. Ked Ježiš
zostúpil do vôd Jordanu, tak tu nie je
napísané, že sa otvorili vody, ale otvorilo sa
nebo. Tým sa vlastne naznačuje splnenie
zasľúbenej zeme v Ježišovi. 
- Vzdialenosť medzi Mŕtvym morom a
Galilejskym jazerom je 90 km. 
Jánove slová: “Boh môže aj z týchto
kameňov vzbudiť Abrahámove deti - v tejto
púšti to je zaujimavé si to uvedomiť. Je to aj
narážka na to, že človek v hriechu je ako
skala. Tvrdý a neprístupný. A Boh to môže
zmeniť… 
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poďakovanie patrí...

P. Helene Hrehovej za koláčiky na odpust k stolu pre o. arcibiskupa. 

P. Júlii Vranskej a Lucii Zeleňákovej za pripravu torty na odpust. 

Bohuznámym trom osobám za prípravu jedál pre o. arcibiskupa a kňazov tak v nedeľu ako
aj sobotu večer. 

P. aranžérke Jane Radovej za kvetinovú výzdobu na odpustovú slávnosť ako aj samotných
sôch Fatimskej Panny Márie. 

Mládežníckemu speváckemu zboru za spev na slávnosti ako aj v piatok priamo sviatok
Fatimskej Panny Márie. 

Členom FER a FPR za usporiadateľskú službu a pomoc pri prípravách slávnosti. 

Kostolníkom, kantorkám, miništrantom za ich službu počas všetkých slávnostných dní.

Mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania za poroznášanie sv. prijímania chorým v deň
odpustu. 

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

V tomto kontexte sa aj ináč čítajú slová
Ježiša Petrovi: ty si Peter skala... na jednej
strane ako pevná vec, ale v tomto našom
kontexte je Peter ako ten, ktorý je plný
chýb, ľudskej nemožnosti... A Boh aj napriek
tomu na ľudskej slabosti postaví svoju
Cirkev. 
- Rieka Jordán na necelých 100 km krajiny
ma dĺžku 300 km, lebo sa stále krúti. 
- Pohorie Karmelu - Karmel, to nie jedna
hora, ale pohorie - za ním je Stredozemné
more. 
- Kána Galilejská: Dosť dlho nebolo toto
miesto známe pre pútnikov. Najprv v
začiatočných storočiach tu pútnici chodili,

ale potom sa na ňu zabudlo. Sv. Hieronym
píše okolo r. 390 list istej Helene, že keď sa
zostupuje k Nazaretu, tak vidno Kánu. V 6.
stor. ešte jeden pútnik spomínal, ze 2 z tých
6 kamenných nádob, v ktorých Ježiš
premenil vodu na víno, sa zachovávali. A z
nich sa načieralo a prinášalo k oltáru ako
obetný dar. Dnes už nie je zachovaná ani
jedna z tých kamenných nádob. Takisto sa
tu na týchto miestach našlo veľmi veľa
keramiky, čo znamená, že tu boli veľké sály,
ktoré sa používali na hostiny. 

(Marek Kunder)



VV ČAsEČAsE odod 23.05.2016 23.05.2016 dodo 29.05.201629.05.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 29.5. – 4.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Wellová

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 22.5. pobožnosť sv. ruženca poobede bude klasicky o 1430 v
novom kostole. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 28.5. o  1330 v pastoračnom centre. 
Eucharistická procesia (oltáriky): Vo štvrtok máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok
Najsv. Kristovho Tela a Krvi a chcem vás pozvať na eucharistickú procesiu, ktorá bude po

večernej sv. omši o 1800. Bude sa konať po uliciach Čemerného spolu s gréckokatolíkmi.
Chcem poprosiť znova o spoluprácu rodín, za ktorými sa zastavíme s p. dekanom ohľadom
postavenia oltárikov. Všetko sa to bude realizovať v prípade priaznivého počasia, čiže ak
nebude pršať. 
Úplné odpustky: Vo štvrtok pri slávnosti bude možnosť získať úplné odpustky pre všetkých
tých, ktorí sa zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu “Ctíme túto Sviatosť slávnu…”, čo

vlastne bude pri tej sv. omši o 1800 spojenej s eucharistickou procesiou po Čemernom. 
slávnosť 1. sv. prijímania: Na budúcu nedeľu budeme mať v našej farnosti slávnosť 1. sv.

prijímania. Chcem poprosiť všetkých ľudí o pochopenie, že na sv. omši o 1000 budú tu vpredu
rezervované miesta pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí, preto si, prosím vás,
nájdite svoje miesta buď vzadu za rezervovanými miestami alebo hore na chóre.
Úplné odpustky pri slávnosti 1. sv. prijímania: Deti, ktoré prijmu prvýkrát sv. prijímania do
svojho srdca ako aj každý, kto sa zúčastní na slávnosti 1. sv. prijímania môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky. Takže to môžete využiť.
Rozpis lektorov:
Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi: 16.00 hod. - P. Fincický - P. Majerčin, 18.00 hod. - rod.
Baníkova - rod. Hrubovska;
9. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Ľ. Gazdu, 10.00 hod. - 1. sv. prijímanie, 18.30
hod. - rod. Hudákova. 

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 23.05.2016 23.05.2016 dodo 29.05.201629.05.2016

PPoNdELoKoNdELoK 23.05.201623.05.2016 sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 24.05.201624.05.2016 sv. omša: 630 (T+K) 

ss TREdATREdA 25.05.201625.05.2016 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TVRToKTVRToK 26.05.201626.05.2016
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A
KRVI (SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ
SVIATOK)

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1600 (K)

sv. omša: 1800 (K) spojená 
s euch. procesiou 

s gr.-kat. po Čemernom

PP iAToKiAToK 27.05.201627.05.2016 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) mládežnícka

ss oBoTAoBoTA 28.05.201628.05.2016 Spoveď pred 1. sv. p.: 900

sv. omša: 1830 (T) 

NN EdEĽAEdEĽA 29.05.201629.05.2016

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omša: 800 (T) 

slávnosť 1. sv. p.: 1000 (K+T) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (K)  kostol JaA 

„Boh pracuje cez našu odvahu, diabol cez náš strach.“ Pavol Kosorin
„Božie záhady uspokojujú väčšmi než riešenia ľudí.” G. K. Chesterton


