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TURÍCE ako vec vzťahu

ročník: XXVI.

7. Veľkonočná nedeľa

Ducha?

Čítali sme, že Božou túžbou od začiatku
bolo hovoriť k Izraelu. No vieme, čo Izrael
Pravdou je, že prvé Turíce neboli                    
spravil. List Hebrejom 12,25 nám hovorí,
v druhej kapitole Skutkov apoštolov, ale
že Izraeliti odmietli Toho, ktorý hovoril.
ešte oveľa skôr. Turíce sú totiž biblickým
Poslali Mojžiša na vrch, aby On mal vzťah
sviatkom (Pánov Sviatok), ktorý židia
s Bohom a aby sa stal tým, kto im povie, čo
nazývali Šavuot. Pán prikázal sláviť tento
majú robiť.
sviatok. ktorý bol druhým z troch sviatkov v
Naša ľudská prirodzenosť je taká. Chceme
roku, kedy každý žid mal ísť do Jeruzalema.
si
„odfajkať“
zoznam, čo Boh od  nás chce    
Slávil sa na päťdesiaty deň po Pasche
a  
budeme   
mať  
pokoj.    (Bol   som   na    
(Veľkej noci) a aby sme si ukázali, aký to
omši   
v
nedeľu,
pomodlil
som sa,...) Boh
bol sviatok, musíme sa pozrieť do knihy
však
chcel
od
začiatku
vzťah
a preto zosiela
Exodus, 19. kapitoly. Izraeliti pod vedením
svojho
Ducha
na
Turíce.
Mojžiša prichádzajú k vrchu Sinaj. V piatom
a šiestom verši Boh hovorí Izraelitom, že
Hovorí ústami Pavla z 2Kor 3,3, že Boh
k nim chce hovoriť a že z nich chce urobiť už nechce písať Tóru na kamenné dosky,
kráľovské kňazstvo a svätý národ.
ale na mäsité dosky nášho srdca. Preto dáva
Sviatok odovzdania zákona

predaj a servis tlačiarní
lacné tonery a cartridge
tlač, kopírovanie, väzba
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Izraeliti odvtedy slávili Šavuot (Turíce)
ako sviatok odovzdania Tóry a deň, keď si
Boh začal formovať svoj ľud.

svojho Ducha do našich sŕdc. Aby sa splnilo
proroctvo z Jer 31,33.34, že Boh chce sám
poučovať svoj ľud, nielen skrze zákonníkov.

Potom prichádzajú Turíce zo Skutkov
apoštolov. Učeníci, ako dobrí židia, prišli
osláviť sviatok Šavuot a nie odovzdanie
Ducha Svätého. (Preto po vystúpení Petra
mohlo uveriť tak veľa židov z rôznych
častí sveta, pretože prišli do Jeruzalema na
Šavuot, ako kázal zákon.)

Zhrnutie: Okrem toho, čo sme o Turícach
vedeli, pridávam ešte toto: Boh dáva svojho
Ducha do našich sŕdc, aby sme už viac nežili
len zákonnícky život, ale aby sme žili zo
zjavenia. Aby sme žili vzťah s Bohom (ľud
určený pre Jeho vlastníctvo), ktorý nás chce
urobiť schopnými počuť ho (kráľovské
kňazstvo) a slúžiť mu vo svätosti života
(svätý národ).

Od začiatku išlo o vzťah
Kľúčová otázka je, prečo Boh zoslal
svojho Ducha práve na sviatok Šavuot? Aké
má spojenie odovzdanie Tóry a odovzdanie
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Deň

Po.
29. 5.

Ut.
30. 5.

Str.
31. 5.

Št.
1. 6.

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

Sv. Justína, mučeníka,
(spomienka)
Konkatedrála: adorácia po
večernej sv. omši - Hnutie
Svetlo - Život

Čas

Úmysly sv. omší

5:45

+ Pavlína

6:15

ZBP Štefan s rod.

7:00

+ Katarína - pohrebná

12:00

ZBP Naďa

18:00

Za úspešné ukončenie štúdia - Denisa
(ž.)

5:45

Za živých a zosnulých členov
bohuznámej rod. (uzdrav. rod. koreňov)

6:15

ZBP Juliana, Martin, Mária

7:00

+ Mária - pohrebná

12:00

+ Karol

18:00

ZBP a dary DS - Vladimír (60 r. života)

5:45

+ Milan

6:15

ZBP Mária s rod. (80 r. života)

7:00

+ Jozef - pohrebná

12:00

+ Ján, Cecília, Jolana, Peter

18:00

+ Marta, Anton, Božena, Karol

5:45

+ Ján, Helena

6:15

+ Terézia, Karol, Mária

7:00

+ Anna - 1. výročie

12:00

+ Anna, Štefan

18:00

Za živých a zosnulých členov
bohuznámej rod. (uzdrav. rod. koreňov)
+ Vlasta - 1. výročie

1. piatok v mesiaci
Pia.
2. 6.

So.
3. 6.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Cemjata: 17.00, spoveď od
16.00
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,
mučeníkov
(spomienka)

5:45

+ Ján, Miloslav, Anton, Stanislav

6:15

+ Vincent, Helena

7:00

---

12:00

+ Marián, Ondrej, Helena

18:00

+ Jozef, Anna

5:45

+ Eugen

6:15

ZBP Bratstvo sv. ruženca

18:00

+ Zdeněk, Vlasta
ZBP Igor - 50 r. života
Vigília Zoslania Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)
Ne.
4. 6.

5.45 (+ Ján, Anna, Ján), 6.30 (ZBP Juraj), 7.45, 11.00 (birmovka)
!!! 10.00 a 11.30 - nebude kvôli birmovke !!!,
15.00 (+ Gabriela - ž.), 18.00 (+ Jozef);
Cemjata 10.15, Kalvária 16.30

Infolist

Infolist

1.
Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

strana 2

2.

Oznamy

Milodary: bohuznámy 20 €. Zbierka na
masmédiá: konkatedrála 1431 €, Kalvária
158 €. Na opravu kostola na Cemjate:
bohuznámy 50 €, rod. Lipovská 50 €, rod.
Jankaninová 100 €. Úprimné Pán zaplať
za vaše milodary. .
Informácia pre birmovancov a ich
rodičov: sviatosť birmovania bude o.
biskup vysluhovať v nedeľu 4. júna o
11.00 hod. v našej konkatedrále. Sviatosť
birmovania bude vysluhovať o. biskup
Marek Forgáč. Prosíme birmovancov,  
rodičov birmovancov, príbuzných a
birmovných rodičov, aby pristúpili
k spovedi v týždni pred birmovkou,
kedykoľvek počas týždňa, v čase kedy
spovedáme, či už u nás alebo kdekoľvek
inde. Taktiež prosíme veriacich o
pochopenie - v kostole budú rezervované
miesta pre birmovancov a ich rodičov.
POZOR ZMENA NÁCVIKU: nácvik
na birmovku bude v nedeľu 28.5. o 18.45
hod. a generálka 31.5. o 18.45 hod. v
konkatedrále - účasť nutná.

3.

Tento týždeň je prvopiatkový. Ku
chorým domov pôjdeme v piatok od
8.00 hod. Vyloženie Sviatosti oltárnej
bude v konkatedrále vo štvrtok a v piatok
od 12.30 hod.

4.

V nedeľu 28.5. nebude sv. omša o 11.30
hod. z dôvodu 1. sv. prijímaní. Sviatosť
birmovania bude 4.6. o 11.00 hod., v tento
deň nebude sv. omša o 10.00 hod. a 11.30
hod. Ďakujeme za pochopenie.

5.

Novéna k Duchu Svätému sa modlíme
do 3. 6. - pobožnosť k Duchu Svätému
bude s kňazom vždy pred sv. omšou
večer o 17.50 hod., loretánske litánie
sa začnú o 17.45 hod.

6.

2. júna pozývame všetkých na Noc
kostolov od 18.00 v našej
konkatedrále - viac info na plagáte na 4.
strane

7.

V sobotu večer 3. 6. o 18.00 hod. vás
pozývame na VIGÍLIU ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO.
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8.

V nedeľu 4.6. vás s farským
spoločenstvom SHALOM pozývame
na večerné chvály a modlitby zo
začiatkom o 19.07 hod. v konkatedrále.

9.

Pozvánka pre manželov: Kána pre
manželov - čas na manželstvo, čas
pre vás dvoch, samostatný program
pre deti. Kedy? 23. - 29. júla 2017.
Čerpá z prameňov svätého Ignáca z
Loyoly a zo skúseností charizmatickej
obnovy. Kontakt: + 421 948 380 929,
sekretariatkana@gmail.com,
www.
kanapremanzelov.sk

10. Prosíme snúbencov, ktorí budú mať
sobáš na Kalvárii, aby včas oznámili
túto skutočnosť miestnemu kostolníkovi
a dohodli sa s ním na potrebných
záležitostiach. Taktiež o to prosíme
pozostalých, ktorí majú záujem o
vyslúženie pohrebných obradov. Kontakt
0903 048 076
11. Pozývame vás na púť do Medžugorja v
termíne 22. - 30. august 2017. Cena: 250
eur/osoba. V cene je zahrnutá: doprava
moderným klimatizovaným autobusom,
ubytovanie, polpenzia (2x denne strava),
cestovné a úrazové poistenie. Čaká Vás
nádherný duchovný program spojený
s relaxom pri mori (3x kúpanie na
Makarskej). Púťou vás bude sprevádzať
o. Viktor Baltes. Prihlasovanie: www.
presov.rimkat.sk, kancelária farského
úradu na Hlavnej ul. č. 81 alebo sakristia
konkatedrály.
12. Katolícka zoznamka katRande.org  
pozýva slobodných katolíkov, ktorí vo
viere hľadajú svojho životného partnera
na víkendovku katRande v Raji. Bude
sa konať 16. – 18. júna 2017 v Centre
Božieho milosrdenstva v Smižanoch.
Duchovným programom na tému Zostala
nám nádej...? nás bude viesť páter
Kristiánom OP. Bližšie informácie nájdete
na plagátoch a na stránke: katRande.org
alebo Výveska.sk

