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Zoslanie Ducha Svätého 

 

Prvé čítanie: Mesto sa volá Bábel; lebo tam bola pomätená reč celej zeme.  
                                                                                                       (Gn 11, 1-9)                                                                                                                                                                             
Žalm:  Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.                                         

                                                                          (Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30)                                                                                                                                 
Druhé čítanie: Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.  

              (Rim 8, 22-27)                                                                                                                                                                                                   
Evanjelium: Potečú prúdy živej vody.                                            (Jn 7, 37-39)                        
                                                                                                       
************************************************************* 
 

Duch Svätý, príď...  
 

Známy český diakon a psychológ 

Max Kašparů píše o ľudskej viere. 
Prirovnáva našu vieru k topánkam. 

Deti, keď sú malé, nosia také malilinké 

topánočky. Keď vyrastú, topánky ich 
začnú tlačiť a musia sa vymeniť za 

väčšie. Kým sme deti aj naša viera je 

detská, prostá a jednoduchá. Ale po čase sa dostaneme do pubertálneho 

obdobia našej viery a začneme byť kritickí. Neveríme všetkému, čo kňaz 
hovorí, vynárajú sa v nás pochybnosti a otázky typu: Je kresťanstvo pravé 

náboženstvo? Zachovávajú kresťania a zvlášť kňazi, čo hlásajú? Existuje 

vôbec nejaký Boh? Nie je to hlúposť? 
     Ako Max ďalej píše, toto obdobie je pre našu vieru dôležité. Z našej 

detskej viery sa stáva viera dospelá, vyzretá. Tak, ako rastieme my, mala 

by rásť aj naša viera. Obrazne – vyzúvame si maličké topánky a dávame si 
pevnú obuv. Niektorí ľudia sa v tomto období stanú ateistami, a to je 

chyba. Obuv potrebujeme stále, musíme len zmeniť veľkosť. Musíme 

trochu zapochybovať, ale kto hľadá pravdu, zistí, že viera v Ježiša je 

naozaj spásonosná. Preveríme naše doterajšie hodnoty a znova sa k nim 
vrátime – presvedčení o ich pravosti. 

     Prečo o tom rozprávam? Mnohí ľudia vyčítajú kresťanom, že sú 

tradiční, že chodia do kostola len zo zvyku, a pri tom v súkromnom živote 
nič nesvedčí o ich viere. Takýto človek zakrpatel vo viere, nosí stále tie 
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malé topánočky. Ján Pavol II. často prízvukoval, že najstrašnejším 
pokušením dnešných kresťanov je to, keď nežijú svoju vieru. 

     Preto dnes na Turíce, na sviatok zoslania Ducha Svätého, prosme aj my, 

aby na nás zostúpil Svätý Duch a dal nám opravdivú, pevnú vieru. Nie 

nejakú bezduchú konfesiu, že sa hlásim ku katolíckej cirkvi, ale skutočnú 
vieru v Ježiša, môjho Pána a môjho Boha! Ak nás tlačia topánky viery, 

preverme ju! Zamyslime sa nad tým, prečo verím, v koho verím a ako 

verím. Duch Svätý, príď a osvieť nám srdce a rozum vierou, v ktorej je 
naša nádej, a z ktorej pramení aj naša láska!               www.trojica.sk 

 

 

OSEMSMEROVKA  

 
Slová v tajničke: 

 

ALELUJA, BÁZEŇ, CIRKEV, 
HOLUBICA, JEŽIŠ, NEBO, 

NÁBOŽNOSŤ, NÁDEJ, OHEŇ, 

OTEC, PEČAŤ, POZNANIE, 

RADA, BIRMOVANIE, SILA, 
SVÄTÝ, SYN,TROJICA,TURICE 

 

Výsledok tajničky: 
 

___   ___   ___   ___ 

 
___   ___   ___   ___   ___ 

   

 

Modlitba svätého Augustína 
 

Buď mi dychom, Duchu Svätý, 

urob moju myseľ svätou. 
Buď hybnou silou môjho života, 

posväť moje činy. 

Buď, Duchu Svätý, 

cieľom mojich túžob, daruj mi svätú lásku. 
Buď mi silu, Duchu Svätý, 

daj mi svätú odvahu. 

Buď mojou ochranou, Duchu Svätý, 
nech sväto skončím svoj život. 
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Poriadok bohoslužieb po  Nedeli najsvätejšej Trojice  

od 23.5. do 29.5. 2016 

Pondelok 
féria 

7:00 Kláštor Pavel Gizický

23.5. 18:00 Bočiar 
†Alžbeta Majnyová, 

1. výr. 

Utorok 
féria 7:00 Haniska  Ľuboš Čarný

24.5. 

Streda 

féria 

19:00 Sokoľany  Anna Semanová

25.5. 18:00 Haniska 
Tomáš a Regina 

Kundrákoví

  

Najsvätejšieho 

Kristovho Tela 

a Krvi, 

slávnosť 

 7:00      Kláštor     Alžbeta Sedláková

Štvrtok 17:00 Bočiar 
†Juraj, Mária, 

Ladislav 

26.5. 18:00 Sokoľany 
†Ľudovít, Alžbeta, 

Anna 

  18:00 Haniska 
Za Požehnanie 

farnosti 

Piatok 
féria - detská 

18:00 Sokoľany Jozef Ferenc

27.5. 18:00 Haniska 
Imrich, Alžbeta, 

Michal, Anna

Sobota Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Sokoľany 
Poďakovanie Oľgy 

za 50 r. života 

28.5. 16:00 Haniska Za novomanželov 

     

9. Nedeľa v 

CO  

7:30 Haniska 
Helena a František 

Pekárovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 

Za ZIP r. 

Semanovej a 

Rappensperg. 

29.5.    8:45 Bočiar 

Poďakovanie 

Reginy za 75 r. 

života  

  10:00 Haniska 
 Za ZIP Tomáša a 

Agnesy              

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Miroslav Rácz   /Belža/  a Lucia Lietavová /Grajciar/ ohlasujú sa 3.X 
 

Vo štvrtok podvečer, na slávnosť Kristovho Tela a Krvi budeme mať          

v Haniske aj v Sokoľanoch procesie B. Tela po svätej omši. V Bočiari bude 



v nedeľu po sv. omši. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné 
odpustky pri recitovaní hymnu, Ctíme túto sviatosť. /Počasie !?/ 

 

Poriadok bohoslužieb po  Nedeli Zoslania Ducha Svätého 

od 16.5. do 22.5. 2016 

Pondelok Sv.Jána 

Nepomuckého 

kňaza a 

mučeníka, 

patróna 

farnosti.  

7:00 Kláštor Anna Kubová

  17:00 Bočiar †Emil, Ľubka, Emil 

16.5. 18:00 Haniska 
Za požehnanie 

farnosti 

Utorok 
féria 7:00 Haniska Alžbeta Česelková

17.5. 

Streda 
féria 

19:00 Sokoľany 
Terézia a Tomáš 

Olajošovi 

18.5. 18:00 Haniska Vincent Mikloš

Štvrtok Nášho Pána 

Ježiša Krista, 

najv.a več. 

Kňaza 

 7:00      Kláštor     
Imrich Papuga, 1. 

výr.19.5. 

Piatok 

féria - detská 

18:00 Sokoľany Jozef Varga

20.5. 18:00 Haniska 
Ján a Margita 

Šandorovi

Sobota 
féria 7:00 Haniska Za ZIP Márie 

21.5. 

     

Nedeľa 

Najsvätejšej 

Trojice 

7:30 Haniska Marta Vašková

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
Za ZIP rod. 

Berešovej 

22.5.    8:45 Bočiar 
Ladislav, Mária, 

Juraj

  10:00 Haniska  Ján, Mária a detí              

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
Miroslav Rácz   /Belža/  a Lucia Lietavová /Grajciar/ ohlasujú sa 2.x 
 

Končí sa veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok, od zajtra sa 

modlíme Anjel Pána. 


