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Sláva Isusu Christu
Všetci poznáme základný príbeh
Zoslania sv. Ducha: apoštoli boli
naplnení Duchom Svätým a začali
odvážne hovoriť o Ježišovi. Boli to
muži, ktorí žili s Ježišom a počuli jeho
učenie. Ale napriek tomu len s
ťažkosťami uvádzali Ježišovo učenie do
praxe. V Getsemanskej záhrade
zaspali, hoci sa mali modliť. Keď Ježiša
zatkli, odmietli nastaviť druhé líce.
Zlyhávali až do dňa, keď na nich na
Turíce zostúpil Duch Svätý. Vtedy sa
stali novými ľuďmi – odvážnymi,
horlivými, pripravenými zomrieť za
Ježiša. Aj nás ten istý Duch Svätý môže
zmeniť. Učeníci boli zhromaždení spolu
s Pannou Máriou, keď zrazu dom
naplnil zvuk silného vetra. Potom sa
objavilo niečo ako ohnivé jazyky,
oddelili sa a na hlave každého
prítomného spočinul jeden (Sk 2, 4).

Keď sa Boh chystá urobiť niečo
dôležité v dejinách, obyčajne dáva
znamenia. Vie, akí dokážeme byť
nesústredení, a preto chce upútať našu
pozornosť. Jedno znamenie bolo pre
uši: zvuk podobný silnému vetru.
Nebolo to neutrálne, nejednoznačné
znamenie, lebo vietor je symbol Ducha
Svätého. Hebrejčina používa rovnaké
slovo – ruach – pre „ducha“ i pre
„vietor“. To isté platí pre grécke slovo
pneuma. Je to vietor, ktorý „veje, kam
chce“, počujeme ho, ale nevidíme (Jn
3,8). Potom tu bolo znamenie pre oči:
plamene ako ohnivé jazyky. Opäť to
bolo veľmi výrečné znamenie, lebo
Písmo často spája oheň s Duchom
Svätým a Ján Krstiteľ povedal, že Ježiš
bude „krstiť“ ľudí „Duchom Svätým a
ohňom“ (Mt 3, 11). Lukáš píše: „Keď
prišiel deň Turíc...“ (Sk 2,1).

Je to dôležitý detail: Turíce existovali pred Turícami! Skôr, než na apoštolov
zostúpil Duch Svätý, bol tu židovský sviatok Turíc a „zbožní Židia“ z mnohých krajín
sa zhromaždili v Jeruzaleme, aby ho slávili (2, 5). Tak ako musíme niečo vedieť o
starozákonnej Pasche, aby sme pochopili Veľkú noc – novú Paschu – ako jej
naplnenie, musíme niečo vedieť o židovskom sviatku Turíc, aby sme pochopili
význam nových Turíc. Pôvodne boli Turíce sviatkom „prvotín“ – bol to roľnícky
sviatok, keď kňaz obetoval Bohu prvotiny z úrody. Slávil sa na päťdesiaty deň po

Veľkej noci a pripomínal začiatok exodu z Egypta. Neskôr v Ježišovej dobe sa Turíce
už nespájali s prírodným cyklom ročných období; bol to historický sviatok, ktorý
pripomínal odovzdanie prikázaní alebo „Zákona“ Mojžišovi na vrchu Sinaj. Na
základe tohto Zákona Boh uzavrel zmluvu so svojím ľudom a urobil z neho veľký
národ, kráľovské kňazstvo. Lukáš v druhej kapitole Skutkov apoštolov zdôrazňuje
súvislosť medzi starobylými Turícami a novými kresťanskými Turícami a dáva do
popredia také podrobnosti ako oheň a vietor – to nám pripomína Božie zjavenie na
vrchu Sinaj. Svätý Augustín povedal, že na vrchu Sinaj, päťdesiat dní po
starozákonnej Veľkej noci v Egypte Boží prst napísal zákon na kamenné tabule.
„Päťdesiat dní po obetovaní skutočnej Božej lásky“ – čiže po ukrižovaní – „prst Boží,
Duch Svätý, opäť píše zákon. Ale tentoraz nepíše na kamenné tabule, ale do sŕdc
ľudí.“ Nové Turíce sú chvíľa, keď sa splnilo Ezechielovo proroctvo: „Dám vám nové
srdce a vložím do vás nového ducha... Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že
budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky“ (Ez
36,26–27). Duch Svätý nie je niečo voliteľné navyše, čo sa pridáva k našej spáse. On
je naša spása! Je nový zákon, samotný princíp novej zmluvy. Pavol vysvetľoval, že
starý zákon nemohol dať život, lebo ľudia nemali silu a prostriedky, aby ho plnili. Ale
v tomto novom zákone už „niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď
zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a
smrti“ (Rim 8,1–2). Nie je to krásne? Niet odsúdenia! Preto nám ho Ježiš prisľúbil
a poslal. Celý rok milosrdenstva i celý svoj život prežime pod jeho vedením. Sv.
Duchu aj my často zlyhávame ako apoštoli, príď a prebývaj v nás, a budeme
oslobodení od zákona hriechu a smrti.
o. Rastislav (farár)

"Mocou sv. Ducha II."
Ježiš Kristus povedal, že musí odísť, aby mohol prísť po ňom Sv. Duch, ktorý nás
bude viesť. Svätý Duch je dôležitý hráč v našom živote. Niekedy je však ťažko s
i predstaviť Sv. Ducha. Boha Otca ešte ako tak vieme, aj Ježiša Krista. Ale kto je Sv.
Duch. Kde je?
Veľmi nádherne sa o ňom spieva v Akatiste ku Sv. Duchu. Spomeniem aspoň
pár zaujímavých spevov:
Sv. Duch zaplavuje nadšením rybárov. Rybári boli obyčají ľudia a žili svoju
rutinu. Stále to isté. V noci na more chytať ryby, potom predaj, pranie sieti,
starostlivosť o rodinu a mnohokrát zažili sklamanie. Bol to život v neistote. Možno aj
ty zažívaš svoje rutiny, nič extra. Stále to isté- starostlivosť o deti a ich každodenné

vyprevadenie do školy. Návštevy lekárov kvôli chorobám, starostlivosť
o domácnosť, každé večer televízor a stáe dokola. Tvojmu životu možno chýba
šťava. Sv. Duch však zaplavuje nadšením rybárov. Boh ti chce dať nadšenie.
Spomínate si na film Vzoprieť sa obrom. Tam sa modlil starý školník každý deň za
žiakov a po rokoch tam prišlo prebudenie. Sv. Duch dáva nadšenie pre božie veci,
pre jeho dielo. Možno aj teba chce použiť, aby si vstúpil s nadšením do duchovných
bojov za ľudí či veci? Za čo sa môžeš modliť? Porozmýšľaj...
Dáva silu znášať útrapy na súši i na mori. Sv. Duch dáva silu. Možno sa cítiš
slabý. Veľakrát máme rôzne problémy, útrapy v rodinách, či v osobnom živote.
Nemáš pocit, že prežívaš súš? Do každej útrapy chce vstúpiť Svätý Duch.
Osvecuje temnoty duše a zachraňuje od večného zatratenia. Niekedy sa nám
stane, že naša duša sa dostane do temnoty hriechu. Mnohokrát ho ani nevidíš ale
Sv. Duch nás chce vyviesť z temnôt nášho správania, z miesta hriechu.
Posilňuje vyčerpaných. Koľkokrát žijeme vyčerpanosť. Každý čosi od nás chce,
nestíhame, sme vyčerpaní zo vzťahov, z pádov z ľudí. Sv. Duch posilňuje
vyčerpaných.
Dáva silu k modlitbe. Ťažko sa nám modlí. Niekedy sa cítime slabí v modlitbe.
Nevládzeme, veľakrát sa nemodlíme, stále nám to padá.
Zachraňuje od pokušení. Sv. Duch nás chce zachraňovať, pomáha nám vyhýbať
sa hriechu, pokušeniam.
Osviežuje v boji s vášňami. Diabol nás niekedy chce zotročiť aj cez vášne tela.
Sv. Duch to vie uhasiť.
Dáva túžbu po záhrobnom živote. Koľkokrát sa necháme zatiahnuť iba do
svetského života, zabúdame na nebo, na spásu. Som pripravený? Myslím na nebo?
Pomáha prežívať v pokání a konaní dobrých skutkov. Pokánie je čas
odvrátenia sa od diabla, hriechu, smrti. Sv. duch s nami chce spolupracovať. A ty?
1. V čom cítim vyčerpanosť? Čo je to (vzťahy, fin. problémy....)
2. Ako na tom som s modlitbou? Kedy sa modlím? Modlím sa srdcom,
alebo iba perami?
3. Akým hriechom sa potrebujem vyhýbať? Som voči nim radikálny?

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V pondelok a utorok vás pozývame pred sv. liturgiou na modlitbu















Molebenu k najsv. Srdcu Ježišovmu
V kancelárii si rodičia môžu vyzdvihnúť dvd a foto z 1. Sv. prijímania.
V nedeľu, 05.06.2016 je v Deň rodiny. Program bude na námestí pre
deti s rodičmi od 14.00-17.30. Ak bude nepriaznivé počasie, presúva
sa do kina Scala.
Centrum Juskova Voľa vás pozýva na gospelový Bárka fest v termíne 10.12.06.2016 Viac na nástenke.
V stredu, 15.06.2016 bude v našom chráme o 17:00 hod. adorácia
a sv. liturgia spoločenstva Cenacolo.
Pozývame vás na púť do Turzovky 18.06.2016 so sv. liturgiou. Hlásiť sa
môžete u p.Husivargovej (0902 190 947)
Druhé kolo prijímacích skúšok na Gymnáziu P.P. Gojdiča bude
21.06.2016 na štvorročné štúdium a na päťročné – bilingválne štúdium.
V piatok, 24.06.2016 je v katedrále Jána Krstiteľa odpustová slávnosť
o 10.00 hod. Homíliu prednesie vladyka Ladislav Hučko, pražský dekanát.
V sobotu, 25.06.2016 je v Ľutine stretnutie prvoprijímajúcich detí
s púťou rodín. Program začína o 10.00 archijerejskú sv. liturgiou.
Program pokračuje programom pre deti a prednáškou Richarda Vašečku.
V sobotu, 09.07.2016 je v Ľutine Púť rómskych rodín.
Pozývame vás na duchovnú obnovu s charizmatickým katolíckym kňazom
z Indie, misionárom milosrdenstva v Košiciach v Steel aréne v termíne
08.-10.07.2016.
Online
prihláška
je
na
stránke
www.duchovniobnova.cz.
Gréckokatolícky seminár v Prešove organizuje miništrantský tábor
v termíne 04.7.-08.07.2016 Cena tábora je 40 eur. Hlásiť sa môžete
v kancelárii.
Deti a mládež sa môžu hlásiť na letné stretnutia na Juskovej voli. Cena
pobytu je 50 eur. Viac na nástenke.
Dirigent Pavlo Vasiľ vydal knihu o zbore sv. Romana Sládkopevca, ktorú si
môžete zakúpiť v kancelárii za 10 eur.
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