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Zoslanie Ducha Svätého.
Prvé čítanie: Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť. (Sk 2, 1-11)
Žalm: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
(Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34)
Druhé čítanie: Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
(Rim 8, 22-27)
Evanjelium: Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás: Prijmite Ducha
Svätého.
(Jn 20, 19-23)
*****************************************************************

Príď Duchu Svätý do sŕdc všetkých ľudí.
Každá doba má typické výrazy a moderné témy.
V súčasnosti sa najmä posledné roky veľmi veľa
rozpráva o duchovných veciach. Spomínajú ich
lekári, vedci, politici, ale aj jednoduchí ľudia.
V dnešný sviatok by sme preto nemali mať
žiadny problém rozprávať o Duchu Svätom.
Lenže problém tu je, lebo každý duch je
neviditeľný, hoci sa aj prejavuje v rozličných
účinkoch. Duch Svätý sa prejavuje v pozitívnych účinkoch, ako je
radosť, pokoj, šťastie… a duch zla zase v lži, nenávisti, pýche,
násilí… Duch Svätý prináša úľavu a posilnenie, duch zla plodí
utrpenie a bolesť.
Ježiš sľúbil apoštolom aj nám, Ducha Svätého. Prvé čítanie zo
Skutkov apoštolov potvrdzuje, že svoj sľub, ktorý sme mohli počuť
aj v dnešnom evanjeliu, splnil. Všimnime si, ako sa Duch Svätý
prejavil v živote apoštolov.
V prvom rade môžeme o ňom povedať, že je Duchom lásky a
nadšenia. Kde vládne láska, tam si ľudia navzájom rozumejú, aj keď
rozprávajú rozličnými jazykmi a dokážu jeden druhého pochopiť a
odpustiť. Kde vládne duch nenávisti, tam sa ľudia nenávidia, aj keď
používajú rovnaký jazyk.

Apoštoli dostali Ducha pravdy. Duch pravdy nediktuje, čo má
byť pravda, a nemanipuluje s pravdou. Kde sa totiž povie, že pravda
je taká, aká sa niekomu hodí, tam je koniec dôvere. Takí ľudia
dokážu všetko zlo, aj tú najväčšiu špinu, preobliecť do skvostného
rúcha a ukázať ako čosi nádherné. Tak napomáhajú rast nedôvery, a
kde je nedôvera, tam je strach a chaos.
Duch Svätý apoštolom dodal aj silu, lebo kde On panuje, tam
majú ľudia svoje pevné zásady, ktorým sú verní a odolávajú
lákadlám, nech by boli akokoľvek zvodné. Kde chýba duch sily, tam
sa ľudia stávajú bezcharakternými, dajú sa kúpiť za výhody, menia
svoj zovňajšok podľa potreby a za výhody schvaľujú aj najhoršie
zločiny.
Apoštoli dostali veľkú posilu v Duchu lásky, nadšenia, pravdy a
viditeľne sa to na nich prejavilo. Žili jednotní vo vyznávaní pravej
viery a Ježišovej pravdy a to aj vtedy, keď im šlo o život. Tie isté
dary dáva Duch Svätý aj nám. Ale buďme úprimní, že človek
niekedy radšej počúva ducha zla a riadi sa jeho zásadami, preto je
okolo nás, ale i v nás, toľko nenávisti, bludných náuk, strachu,
chaosu, bezcharakternosti a bezmocnosti. Povedali sme si, Duch je
realita, ktorá sa prejavuje v účinkoch. Láska ku pravde a
spravodlivosti sa nedá v človekovi zachytiť ani najmodernejšími
prístrojmi, ale napriek tomu je to realita, ktorá hnala milióny ľudí
k hrdinským obetiam. Táto realita sa v dejinách neustále overuje.
Ctíme si veľkých ľudí zanietených láskou k dobru, ktorí pre
spravodlivosť obetovali život. Nemali by sme si preto ctiť aj ducha,
ktorý bol v ich živote hybnou silou?
Apoštoli s Pannou Máriu zotrvávali na modlitbách. To je recept aj
pre nás, ako si získať Ducha Svätého. Modlitba je cesta, aby sme sa
premenili, aby nás Duch Boží formoval a dal nám dary, ktoré dostali
apoštoli. V tej chvíli z nás vyženie ducha zla, lebo on striehne ako
ručiaci lev a čaká na príležitosť, aby zaujal našu dušu.
Aj my sa v tejto chvíli otvorme Duchu Svätému a volajme: Príď
Duchu Svätý do sŕdc všetkých ľudí. Nech tvoj oheň vypáli jed zo
všetkých jazykov, ktoré ohovárajú, špinia česť iných a roznecujú
nenávisť. Osvieť nás, aby sme pochopili, že slúžiť Bohu, znamená
konať čo je správne a to je pre nás najväčší zisk. Zapáľ v nás lásku,
aby sme s tebou kráčali do nebeskej vlasti.
www.trojica.sk

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Najsvätejšej Trojice
od 17.6. do 23.6. 2019
Pondelok
17.6.
Utorok
18.6.
Streda
19.6.

7:00

Kláštor

18:00

Bočiar

féria

7:00

Haniska

féria

18:00 Haniska

féria

7:00
Štvrtok
20.6.
Piatok
21.6.
Sobota
22.6.
Nedeľa
23.6.

Kláštor

Najsvätejšieho
Kristovho Tela 17:00 Bočiar
a Krvi,
18:00 Sokoľany
slávnosť
18:00 Haniska
18:00 Sokoľany
féria
18:00 Haniska
Panny Márie v
7:00 Haniska
sobotu
7:30 Haniska
8:45 Sokoľany
12. Nedeľa v
8:45 Bočiar
CO
10:00 Haniska

Alžbeta Semanová
†Mária a Ondrej
Beli ml.
Za ZIP rod
Sedlákovej
†Margita Vattaiová
Ladislav Mikloš
†Daniel, Anna,
Štefan
Za odpustenie
ubližujúcim
Za požeh.farnosti
Milan Toth
Za zomrelých z rod.
Mikovej
Helena
Horváthová
Za ZIP pre Alžbetu
Jozef Varga
Ján, Regina,
Michal
 František a
Štefan Oravec

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Ondrej Seman /Haniska/ a Mgr. Nikoleta Hrinová /Zbudské
Dlhé/ ohlasujú sa 3.x.
V štvrtok podvečer, na slávnosť Kristovho Tela a Krvi budeme mať
v Haniske aj v Sokoľanoch procesie Božieho Tela po svätej omši.
V Bočiari to bude v nedeľu po sv. omši. Za obvyklých podmienok
môžeme získať úplné odpustky pri recitovaní hymnu, Ctíme túto
Sviatosť slávnu...

Poriadok bohoslužieb po Nedeli Zoslania Ducha Sv.
od 10.6. do 16.6. 2019
Pondelok Panny Márie, 7:00
Matky Cirkvi,
10.6.
spomienka 18:00
Utorok
11.6.
Streda

Sv.
Barnabáša,
apoštola,
spomienka
féria

12.6.
Štvrtok
13.6.
Piatok
14.6.
Sobota
15.6.

Nedeľa
16.6.

Pána Ježiša
Krista, najvyš.
a več. Kňaza
féria

7:00

Kláštor

Juraj Papuga

Bočiar

Za ZIB pomoc

Haniska

 Imrich a Alžbeta
Palenčárovi

17:00 Sokoľany

Poďakovanie za 75 r.
života

18:00 Haniska

†Štefan Lipták

7:00

Kláštor

18:00 Sokoľany

Ján Ondis

18:00 Haniska

Margita a Štefan

Panny Márie v
7:00
sobotu

Haniska

7:30

Haniska

Najsvätejšej
Trojice,
slávnosť

Anna Paholková

Agnesa Zajacová
Za ZIP Agnesy

8:45 Sokoľany

Tomáš, Helana a
Pavol Baltovičovi

8:45

Regina Čerkalová

Bočiar

10:00 Haniska

Poďak. Štefana a
Oľgy za 40 r. man

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Ondrej Seman /Haniska/ a Mgr. Nikoleta Hrinová /Zbudské
Dlhé/ ohlasujú sa 2.x.
Na budúci týždeň, budeme mať zbierku na potreby našich
kostolov.

