
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, 
budete zachovávať moje prikázania. A  ja popro-
sím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal 
s vami naveky Ducha pravdy, ktorého svet nemô-
že prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho po-
znáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám 
vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet 
ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem 
a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som 
v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má 
moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. 
A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj 
ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
 Po prvý krát v Jánovom evanjeliu žiada Ježiš 
lásku sám pre seba. Robí tak ale iba potom, ako 
maximálne preukázal svoju schopnosť milovať, 
keď sa stal ich služobníkom, keď im umyl nohy. 
Sme v 14. kapitole Jánovho evanjelia, verš 15.
 Ježiš hovorí: „‚Ak ma milujete‘“, čiže po prvý 
krát žiada lásku voči sebe, ‚budete zachovávať 
moje prikázania‘“. Počas večere Ježiš zanechal iba 
jeden jediný príkaz, aby sa navzájom milovali ako 
ich on miloval, čiže ako im on slúžil. Ježiš teda ho-
vorí: „Ak ma milujete, navzájom si slúžte“.
 Ježiš teda nežiada o  lásku voči sebe samé-
mu, ale dôkazom lásky k Ježišovi je vzájomná lás-
ka, ktorá sa premieňa na službu pre druhých. Ako 
odpoveď na túto lásku Ježiš prehlasuje, že bude 
prosiť Otca, „‚A on vám dá iného Tešiteľa‘“, je to 
grécky výraz, ktorý sa ťažko prekladá, a zname-
ná „ten, ktorý prichádza ako posila, na pomoc, 
ktorý obhajuje“, ochranca. Nie je to meno Ducha, 
ale jeho funkcia. Kým bol Ježiš živý, zastupoval 
on túto funkciu pastiera, ktorý chráni svojich a je 

ochotný položiť svoj život. Teraz, keď tu už nie je, 
bude tu jeho Duch.
 A bude to mať svoje výhody. Ježiš totiž hovorí 

„‚aby zostal s vami naveky‘“. Kým Ježiš nemohol 
byť vždy so svojimi učeníkmi, jeho Duch bude na-
vždy uprostred jeho spoločenstva. Skutočnosť, že 
zostáva naveky, znamená, že tento Duch nezasa-
huje v  okamihoch nebezpečenstva alebo vo vý-
nimočne krízových situáciách, ale im predchádza. 
A toto dodáva kresťanskému spoločenstvu istotu 
a pokoj. Ježiš nazýva tohto Ducha „‚Duchom prav-
dy‘“ – pravda a láska, ktoré sa premieňajú na služ-
bu – „‚ktorého svet nemôže prijať‘“.
 Svet a  systém moci, ktoré sú nezlúčitelné 
s  láskou, ktorá sa premieňa na službu. Hovorí 

„lebo ho nevidí, ani nepozná“. V  tomto evanjeliu 
nepoznajú Ježiša a ani Otca práve náboženské au-
tority. Ten, kto žije v prostredí moci, nemôže ani 
zďaleka pochopiť, čo znamená láska meniaca sa 
na službu. A Boh je presne toto.
 „‚Vy ho poznáte, veď ostáva u vás‘“. Evanje-
lista používa to isté sloveso, ako keď Duch zostal 
nad Ježišom. „‚A bude vo vás‘“. Ako Duch zostáva 
v Ježišovi, tak tento Duch zostáva v spoločenstve 
veriacich. A potom Ježiš uisťuje – ohlasuje svoju 
smrť – „‚Nenechám vás ako siroty, prídem k vám‘“. 
Nielen že nebude neprítomný, ale jeho prítomno-
sť bude ešte intenzívnejšia. „‚Ešte chvíľku a svet 
ma už neuvidí‘“, svet moci ho už nebude môcť fy-
zicky vidieť, „‚ale vy ma uvidíte‘“; čo to znamená? 
Súlad s  Ježišovým životom ho sprítomňuje upro-
stred jeho spoločenstva, je v ňom živý a oživujúci.

„‚Lebo ja žijem a aj vy budete‘“. Kto počas svojho 
života posilňuje svojich blížnych, zakúsi toho, kto 
sa stal chlebom života, aby živil svojich. „‚V  ten 
deň‘“, ktorý je dňom smrti a rozliatia Ducha, „‚spo-
znáte, že ja som v svojom Otcovi‘“, v plnosti bož-
ského stavu, „‚vy vo mne a ja vo vás‘“.
 Uskutočňuje sa to, čo evanjelista už oddáv-
na ohlasoval: Boh je láska, ktorá žiada byť prija-
tá, aby splynula s ľuďmi a rozšírila ich schopnosť 
milovať, aby sa tak spoločenstvo stalo jedinou vi-
diteľnou svätyňou, v ktorej vyžaruje Božia láska. 
V spoločenstve veriacich Boh prijíma ľudskú tvár 
a ľudia prijímajú božskú tvár.
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POPROSÍM OTCA 
A ON VÁM DÁ INÉHO 
TEŠITEĽA



22. máj – 28. máj 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
22. 5.

Po 1800 Bracovce + Ivana a Mária

23. 5.
Ut

1800 Bánovce n/Ond. + Pavel Popovič, pohrebná
1800 Ložín + Anton Bunčík

24. 5.
St

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA

Vigília slávnosti

700 Moravany + Helena Kinčovská

1700 Bracovce Zdr., BP Bohuz. manželov

1800 Lučkovce Za farnosť

25. 5.
Št

NANEBOVSTÚPENIE 
PÁNA

slávnosť

1700 Ložín + Anton a Štefan Semešoví
1800 Bánovce n/Ond. + Serafína Staroškovičová

1700 Moravany Zdr., BP Daniel, Patrik, 
Gabriel, Denisa

1800 Trhovište + Ján Lörinc s rod.

26. 5.
Pi

Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka

1800 Moravany Zdr., BP Helena s rod.
1800 Trhovište + Ľudmila Kačanovská 

1900 Trhovište Stretnutie všetkých 
kurátorov z Moravian

27. 5.
So

Bolestný ruženec
Pripravuje Ružencové 

bratstvo Ložín
1800

Trhovište Veče-
radlo, sv. omša, 

procesia so sochou 
(sviečky), litánie 

+ Marta Kapurová
+ Július Tokár

28. 5.
Ne

SIEDMA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA

ZBIERKA 
NA KATOLÍCKE 

MASMÉDIÁ

800 Bracovce + Ján Ivanko, Mária a Ján 
Bocanoví

900 Ložín + Michal, Alžbeta, Michal
1030 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Peter a Lenka

800 Lučkovce Za farnosť

900 Moravany + Ján a Alžbeta Savkoví
Sľub kurátorov

1030 Trhovište Zdr., BP Mária

 A  Ježiš uzatvára hovoriac: „‚Kto má moje 
prikázania‘“, zdôrazňuje že sú to jeho prikázania, 
a nie Mojžišove. Jediné prikázanie, a praktizova-
nie tohto jediného prikázania lásky, ktorá sa pre-
mieňa na službu, je pre Ježiša rovnako dôležité 
ako prikázania. „‚A zachováva ich, ten ma miluje‘“.
 Láska voči Ježišovi nie je teda obrátená voči 
jeho osobe, ale smeruje k ostatným ľuďom, usku-
točňovaním jeho prikázaní, čiže prijatím Ježišo-
vých hodnôt za svoje vlastné. Čím väčšmi sú ľudia 
ľudskejší, tým väčšmi umožnia, aby sa v nich zja-
vilo to božské. Toto je súlad Božej lásky s  ľuďmi 
a ľudí s Bohom.

 A  na záver, „‚A  kto miluje mňa, toho bude 
milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zja-
vím mu seba samého‘“. Ježiš teda potvrdzuje, že 
v  dynamike darovanej lásky, ktorá sa premieňa 
na odovzdávanú lásku, sa spoločenstvo stáva je-
dinou svätyňou, kde sa prejavuje Otcova láska.
Čím väčšia bude odpoveď ľudí, uskutočňovaním 
lásky voči blížnym, tým väčšia bude Otcova od-
poveď, a dá im nového Ducha a obnovenú schop-
nosť milovať.

 



29. máj – 4. jún 2017

FATIMSKÁ SOBOTA – ZASVÄTENIE FARNOSTI 

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

29. 5.
Po

1800 Moravany + Mária Kondášová

1800 Trhovište
0 Zdr., BP Malvína Kapurová 

30. 5.
Ut

800 Bánovce n/Ond. Za ctiteľov Božského 
Srdca Ježišovho

1800 Ložín Za ctiteľov Božského 
Srdca Ježišovho

31. 5.
St

Spoveď chorých od 
8.30 hod.

ň
800 Lučkovce Zdr., BP pre kňazov farnosti

1. 6.
Št

2. 6.
Pi 1800 Bracovce + Anna Dubrovčáková, výročná

3. 6.
So

Sv. Karola Lwangu 
a spoločníkov, 

mučeníkov
spomienka

Letný kántrový deň

 
 

4. 6.
Ne

ZOSLANIE DUCHA 
SVÄTÉHO

KONČÍ SA VEĽKO-
NOČNÉ OBDOBIE

800 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Lenka Matinová
900 Ložín Zdr., BP Filipko s rod.

1000 Bracovce Odpustová slávnosť
Za farnosť

800 Lučkovce Zdr., BP Anton, Lukáš, Ľubomír

900 Moravany Za ctiteľov Božského 
Srdca Ježišovho 

1030 Trhovište
Poďakovanie Pánu Bohu 

za 70. rokov života Helena 
a 75. rokov života Ján
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5. jún – 11. jún 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
5. 6.
Po

Svätodušný 
pondelok 1800 Bracovce Za ctiteľov Božského 

Srdca Ježišovho

6. 6.
Ut

1800 Bánovce n/Ond. + Jolana, Ján, Zuzana
1800 Ložín + Michal, Mária, Emil

7. 6.
St

700 Moravany Zdr., BP Bohuznáma
1800 Trhovište + Andrej a Anna Ďurčákoví

8. 6.
Št

Nášho Pána Ježiša 
Krista, najvyššieho 
a večného kňaza

sviatok

800 Lučkovce + Michal, Juraj, Mária Bačoví

9. 6.
Pi

1800 Moravany + Ján Čekľovský
1800 Trhovište + Jozef Šupinský

10. 6.
So

800 Bánovce n/Ond.  + Anna Eštoková, výročná
1800 Lučkovce + Gustáv Frank

11. 6.
Ne

NEDEĽA 
NAJSVÄTEJŠEJ 

TROJICE

800 Bracovce + Michal a Barbora
900 Ložín + rod. Šurimová a Malinová
1030 Bánovce n/Ond. + František Ivanov

800 Trhovište Zdr., BP Lenka
915 Moravany Zdr., BP, dary DS Zuzana s rod.
1030 Trhovište- gr.kat. Odpustová slávnosť


