
Sila Ducha
„DUCH JE, KTORÝ OŽIVUJE, telo nič
neosoží“. Duch vytvoril z učeníkov –
apoštolov, silných, nebojácnych. Pred-
tým bojkovia, čo sa ľakali slúžky, po
prijatí Ducha, smelo hlásajú pred sú-
dom: „Treba viac poslúchať Boha ako
ľudí “. Takúto silu prejavil aj sv. Štefan,
ale ani krehké ženy nie sú slabochmi.
Stačí spomenúť mená ako Felicita, Per-
petua, Cecília, Lucia… Ale aj v mno-
hých iných sila Ducha účinkovala, keď
obetovali svoje životy za vieru, keď
nasledovali Krista.

Svetlo Ducha
BEZ JEHO SVETLA by sme chodili
v tme a v tôni smrti. Mnohí si myslia,
že hmota je všetko, že ducha niet, že
dejinami ľudstva hýbe matéria, ale
pritom ich dušu ťaží obrovský balvan,
ktorého sa nevedia zbaviť. My vieme, že
život a svetlo dáva Duch. A keď sa nás
On dotýka, otvárajú sa nám oči. Vidíme
veľké božské myšlienky a netápame vo
tme, lebo cesta nášho života je ožiarená.

Teplo Ducha
ANI RASTLINA NERASTIE bez tepla.
Ani najšľachetnejšie myšlienky nemôžu
byť plodné, keď ich láskou neobjímame.
Láskou zahrňujeme rodičov, deti, man-
žela, manželku… Aj naše Slovensko je
nám vlasťou preto, že ho zahrňujeme
láskou. Kto naplní naše srdce ohňom
lásky? Kto iný, ako Duch Svätý? On je
najčistejším kvetom božskej lásky. Je
bozkom Otca i Syna, bozkom najsladším
a zároveň najtajomnejším. Koho jeho
oheň zachytí, ten ďalej zapaľuje všetko,
čo sa k nemu priblíži.

Keď slávime Turice, ktoré sa nazý-
vajú aj narodeninami Cirkvi, zamyslime
sa sami nad sebou, či sme pripravení,
aby Duch Svätý a jeho dary, nielen tie,
čo sme tu spomenuli, pôsobili v nás,
aby sme kráčali cestami apoštolov a ich
nasledovníkov. – bl –
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trávnik, aby narástla nová tráva, tak
Duch Boží spaľuje ten náš malý,
scvrknutý svet, aby priniesol nový
dych života. Akého ducha si teda
nesieme?

Dnes sa veľa hovorí o nezdravom
duchu našej spoločnosti. Podobne,
keď vkročíte do domácnosti, ovanie
vás duch rodiny a hneď viete, kde
ste. Takisto každého človeka cítiť po
jeho duchu. Alkoholika cítiť po alko-
hole hneď na prvé stretnutie. La-
komca cítiť po peniazoch, len čo pre-
hovorí pár slov. Pyšného človeka cítiť
po nadutosti na prvý pohľad. Tak by
malo byť cítiť aj človeka viery po Bo-
žom Duchu. To sa nedá zakryť. Veď
Duch Boží je oheň, ktorý spaľuje.

Podľa čoho nás teda poznajú?
Podľa ducha sveta, či podľa Ducha
Svätého? Skontrolujme sa. Ovocie
Ducha je láska, radosť, pokoj, zho-
vievavosť, láska-
vosť, dobrota, ver-
nosť, miernosť,
zdržanlivosť. Tak
vraví sv. Pavol. A
potom dodáva: Ak
žijeme v Duchu,
podľa Ducha aj
konajme.

Marek Forgáč, kaplán

Dovolím si tvrdiť, že
človek týchto dní nevie,
čo je to duch. Duchovný
život dnešnej civilizácie

sa scvrkol na večerné
bary, diskotékové

kluby, televízne
obrazovky, nakupovanie

a politizovanie.

OKONCA AJ KULTÚRA
a umenie sa čoraz viac
spomínajú len v súvislosti
s peniazmi. V takomto
prostredí sa nehodí roz-

právať o duchu, už tobôž nie o Du-
chu Svätom.

Ale či práve toto nie je väčší dôvod
na to, aby sme oslavovali Turíce?
Veď predsa práve tam, kde chýba
Duch, tam ho treba najviac privítať.
On je oheň, ktorý strávi všetko staré
a roznieti nové. Tak, ako sa vypaľuje

TURÍÈNY ZÁZRAK

URÍCE JE SLOVENSKÝ biblicko-
liturgický názov kresťanského
sviatku označovaného grécko-la-

tinským menom Pentekostes. Je to sy-
nonymum názvu liturgickej slávnosti
Zoslania Ducha Svätého.  Pentekostes =
päťdesiaty deň po Pasche, je biblicko-
židovský, grécky názov, ktorým sa od 2.
storočia pred Kristom začal označovať
židovský Sviatok Týždňov.

V Skutkoch predstavuje vyliatie Du-
cha na Turíce dobu, kedy učeníci po
prvýkrát sami zakúsili „posledné dni“
(pričom slobodný dar Ducha je zna-
mením nového veku) a kedy začala ich
„plne kresťanská“ viera.

„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno
na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol
hukot z neba, ako keď sa ženie prudký
vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré
sa rozdelili, a na každom z nich spočinul

jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý
a začali hovoriť inými jazykmi, ako im

duch dával hovoriť.“  (Sk 2, 1– 4)

Apoštolov zastihla osamotenosť. Ten,
ktorý bol s nimi, odišiel, a ten ktorý
mal prísť neprišiel. Desať dní čakali
naň, akoby v mĺkvom duchovnom bez-
vetrí. Po dôkladnej príprave sa stalo:
zostúpila „sila zhora“, sprevádzaná prud-
kým vetrom a ohňom. A všetci zhromaž-
dení boli naplnení Duchom. Začal sa
„nový život“ a zmenila sa tvár zeme. To
bol v jadre „Turíčny zázrak“.

Keď bola jedna z prvých výstav zame-
raných na elektrinu v Paríži, nad jej
vchodom bol nápis: La force, la lumiere, la
chaleur – sila, svetlo, teplo; čo vyjadro-
valo elektrinu. Dnes si bez nej už ne-
vieme život predstaviť.

Ale sila, svetlo a teplo sú účinkami aj
Ducha – v srdci človeka. Aj nad vcho-
dom sviatku Turíc môžu byť umiestené
tieto slová. Veď v duchovnom živote sa
bez týchto darov Ducha nezaobídeme.



SV. ANTON PADUÁNSKY
KŇAZ, REHOĽNÍK, UČITEĽ
CIRKVI (1195? – 1231)
ŽIL ANI NIE 40 rokov. Na ľud-
ský vek málo, no pre Božie

Kráľovstvo vykonal veľa. Narodil sa
okolo roku 1195 v Lisabone v Portu-
galsku. Pri krste dostal meno Fer-
nando. V roku 1210 vstúpil do augus-
tiniánskej rehole. Roku 1219 bol vy-
svätený za kňaza. O 10 rokov neskôr
prestúpil však k františkánom, aby
mohol ísť ako misionár do Maroka.
Vstúpil do kláštora sv. Antona
v Coimbre. Vtedy prijal i meno patróna
kláštorného kostola – sv. Antona Pus-
tovníka.

Anton videl však len pobrežie Afri-
ky. Tu ochorel, morila ho horúčka tak
dlho, že sa musel vrátiť do vlasti.
Zahnaný búrkou, pristál na Sicílii
a dostal sa k samému sv. Františkovi
do Assisi. Ten mu dovolil bývať
v pustovni pri meste Forli. Tam žil
Anton v modlitbe a sebazaprení. No
nie dlho. Raz chýbal kazateľ, zavolali
Antona a odvtedy kázaval na roz-
ličných miestach. Odvtedy sa ká-
zanie stalo hlavnou náplňou jeho re-
hoľného a kňazského života. Na žia-
dosť sv. Františka založil v Bologni
františkánske teologické učilište. An-
ton sa takto stal akýmsi zakladate-
ľom františkánskej teológie, do kto-
rej uviedol myšlienkovú sústavu sv.
Augustína. Ako misionár precestoval
Taliansko, južné Francúzsko, ale Pa-
dova mu ostala vždy domovom. Hoci
mladý, bol gniavený chorobami. U-
mrel na predmestí Padovy pri karme-
litánskom spovedníkovi 13. 6. 1231.

Úcta k sv. Antonovi bola veľká už
za jeho života. Sv. Anton bol už za
živa divotvorcom. Zvlášť veľa zázra-
kov sa stalo hneď po jeho smrti. Už
necelý rok po smrti, 30. 5. 1232,
vyhlásil pápež Gregor IX. Antona
Paduánskeho za svätého.        – rm –

OZNAMY

ÈÍTANIA NA NEDE¼U, 18. 6. 2000

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE

7.30 9.00 10.30 18.00 Vojčice
1. A.Chovancová P. Urban D. Gajdošová G. Karičková J. Rokyta

2. M. Ščerbej B. Šimková K. Kassayová A. Potocká V. Rokyta

p. Ľ. Bajus deti D. Kassay N. Tomková M. Jenčíková

Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi, So o 16.00

Ústav Ut, Št o 15.30 a Ne o 10.30
Kancelária farského úradu

 dopoludnia Po – Pi 9.00 – 10.30
popoludní  Po – St 15.00 – 16.00
                 Št – Pi 15.00 – 16.30

Krstná náuka   piatok o 16.00
Sobášna náuka sobota o 9.00

1. Stretnutie kresťanských dôchod-
cov bude 14. 6. (streda) o 17.00
hod. v MsKS.

2. Vo štvrtok, 15. 6., o 10.00 hod.
bude v košickej katedrále diakon-
ská vysviacka, pri ktorej bude
náš bohoslovec Michal Paľovčík vy-
svätený za diakona. Podporme ho
svojimi modlitbami aj účasťou.

3. V nedeľu, 18. 6., o 15.00 hod. v
MsKS bude slávnostná akadémia
– VI. GORAZDOV TREBIŠOV.
Srdečne Vás pozývame.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Po
12. 6.

SVÄTODUŠNÝ PONDELOK 6.45

r. Budete mi svedkami až po samý kraj
zeme.

11.30
16.30

Ut
13. 6.

Sv. Antona Paduánskeho, kň. uč. 6.45

r. Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.
11.30
16.30

St
14. 6. r. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

6.45
11.30
16.30

Št
15. 6.

r. Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na
Sione.

6.45
11.30 + začiatok adorácie

18.00 + záver adorácie

Pi
16. 6. r. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.

6.45
11.30
18.00 +,stretko‘ mladých

So
17. 6. r. Ty, Pane, si moje jediné dobro.

6.45
18.00

Ne
18. 6.

11. nedeľa v období cez rok
– NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

7.30
9.00 za účasti detí

10.30
15.00 VI. GORAZDOV TREBIŠOV

18.00

SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 6.45 9.00

Z.Hradište 19.00 10.30

Vo Vojčiciach bude stretnutie mladých vo štvrtok, 15. 6., po večernej sv.
omši a v nedeľu, 18. 6., o 14.00 hod. bude pobožnosť.

MMMMMYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKAYŠLIENKA     NANANANANA     TÝTÝTÝTÝTÝZZZZZ¡¡¡¡¡ DDDDDEÒEÒEÒEÒEÒ
EĎ UČENÍCI UVERILI,
že Pán naozaj žije, že
jestvuje posmrtný život
človeka v novom, osláve-
nom tele, keď sa naučili

byť opatrní, lebo na ktoromkoľvek
mieste sa s ním mohli stretnúť, Je-
žiš sa im prestal zjavovať. Blahosla-
vení tí, čo nevideli a uverili. Nanebo-
vstúpenie je viera, že kto sa Bohu
úplne odovzdá, Boh ho neopustí
v tomto ani v budúcom živote. Nane-
bovstúpenie je skôr zostúpenie neba
medzi nás. Náš Boh nie je ďaleko,
naši zosnulí sú pri nás. Život vo
viere a láske je kus neba na zemi.

Anton Srholec

SVÄTEC TÝZ¡ DÒA


