
Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď 
príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem 
od Otca, Duch pravdy, ktorý vychá-
dza od Otca, on o mne vydá svedec-
tvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, 
lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, 
ale teraz by ste to nezniesli. Keď prí-
de on, Duch pravdy, uvedie vás do pl-
nej pravdy, lebo nebude hovoriť sám 
zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, 
a zvestuje vám, čo má prísť. On ma 
oslávi, lebo z môjho vezme a zvestu-
je vám. Všetko, čo má Otec, je moje. 
Preto som povedal, že z môjho vez-
me a zvestuje vám.“

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 
nám liturgia ponúka tento úryvok 
z  Jánovho evanjelia, v ktorom Ježiš 

rozpráva o pôsobení a existencii Du-
cha Svätého. Evanjelista  píše  „Keď  
príde Tešiteľ” – z  gréckeho slova 
„paraclito”, v  ktorom výraz „utešiť” 
neznamená iba morálne povzbude-
nie, ale „radikálne odstránenie príči-
ny utrpenia”.

Na iných miestach je tento výraz 
použitý pre Ježiša v  zmysle „advo-
káta obhajcu”, ako „ten, ktorý nás 
chráni”. Úlohou Ducha Svätého je 
teda utešovať, chrániť spoločen-
stvo od akéhokoľvek útoku a  radi-
kálne odstraňovať príčiny utrpenia. 
Ježiš teda ubezpečuje svoje spolo-
čenstvo. Keď príde Tešiteľ, táto sila, 
táto Božia energia, „ktorého vám ja 
pošlem od Otca”, a ktorého nazýva 
„Duch pravdy”, táto sila lásky pochá-
dzajúca od Otca, vovedie človeka do 
pravdy a  umožní mu pochopiť dve 
dôležité skutočnosti:
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DUCH PRAVDY VÁS UVEDIE 
DO CELEJ PRAVDY
Biblický komentár k Evanjeliu otca Alberta 
Maggi, OSM, zdroj:  www.studibiblici.it



1) kto je Boh, pravdu o  Bohu, Boh 
je láska;

2) pravdu o človeku, kto je človek.

Človek má neuveriteľnú dôstojnosť, 
je povolaný byť synom tohto Boha. 
„On o mne  vydá svedectvo”.
 
Čiže táto sila, táto energia lásky, kto-
rú Ježiš v Jánovom evanjeliu odovzdá 
na kríži svojim učeníkom, prijatie tejto 
moci lásky, rozšíri existenciu jednot-
livca a začlení ho do oblasti Božej lás-
ky, umožní mu pochopiť mnohé veci.

A  evanjelista píše, že Ježiš hovorí 
“Ale aj vy vydávate svedectvo  lebo 
ste so mnou  od začiatku”. Kde to je 
od začiatku? Ježiš sa vo svojom pô-
sobení od začiatku vždy postavil po 
boku utláčaných, vždy po boku obe-
tí, a  nikdy nie po boku trýzniteľov, 
čiže Ježiš veľmi jasne pozýva svoje 
spoločenstvo, aby sa vždy postavilo 
po boku posledných. A v tejto voľbe 
stáť vždy po boku posledných sa vy-
norí sila Ducha Svätého.

Ježiš upozorňuje „Ešte veľa vám 
mám toho povedať, ale teraz by ste 
to nezniesli”, pretože iba ten, kto je 
pripravený kompletne orientovať 
svoj život pre dobro druhých, môže 
vstúpiť do súladu s  touto vzrasta-
júcou vlnou lásky, ktorú nám Pán 
odovzdáva. Ježiš nás ale ubezpeču-
je „Keď príde on, Duch pravdy”, a hľa 
ako sa tu opäť objavuje definícia, na 
základe ktorej Duch vedie človeka,  
„uvedie vás do plnej pravdy, lebo 

nebude  hovoriť sám zo seba, ale 
bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje 
vám” – a toto je veľmi dôležité – „čo 
má prísť”.

Pôsobenie Ducha Svätého je ne-
ustálou ponukou Ježišovho posol-
stva, nie je to nové posolstvo, nové 
zjavenie, ktoré umožňuje pocho-
piť veci, čo majú prísť, veci budúce. 
Duch posúva do budúcnosti. Duch 
neopakuje veci minulé, ľudia sú stá-
le v pokušení oplakávať staré dobré 
časy, ktoré boli dobré iba preto, že 
už sa pominuli a upadli do zabudnu-
tia; ak ľudia oplakávajú minulosť, nie 
sú schopní orientovať sa na budúc-
nosť.

Keď teda oplakávame minulosť, 
Duch Svätý nič nezmôže, pretože 
Boží Duch je ten – ako píše Písmo – 
ktorý “všetko obnovuje”. Otvoriť sa 
pre nové umožňuje, aby sa Duch 
Svätý prejavil. Čo to znamená? Že 
pozornosť kresťanského spoločen-
stva na stále nové potreby ľudstva, 
umožní objaviť nové schopnosti 
nájsť odpoveď. A  v  týchto nových 
odpovediach na potreby ľudstva sa 
zjavuje Duch pravdy.

Toto je dynamika života kresťana, 
byť vždy nastavený voči novému, 
vždy pripravený poskytnúť nové od-
povede, nie starodávne odpovede. 
Nie je možné poskytnúť starodávne 
odpovede na dnešné potreby, tre-
ba sformulovať, vymyslieť, vytvoriť 
nové odpovede na potreby ľudstva.



NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
DOPLŇ SLOVÁ:

________________ učeníci odišli do _________________ na __________, kam 

im Ježiš ________________. Keď ho uvideli, ______________ sa mu, no niek-

torí _________________. Ježiš pristúpil k nim a _______________ im: „Daná 

mi je všetka _____________ na nebi i na __________. Choďte teda, učte všetky 

______________ a _____________ ich v mene Otca i ______________ i Ducha 

______________ a naučte ich zachovávať __________________ čo som vám 

prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do ______________ sveta.“

vrch
klaňali
Svätého

zemi
rozkázal
skončenia

Galiley
krstite
pochybovali

povedal
Syna
národy

moc
Jedenásti
všetko

21. máj – 27. máj 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

21. 5.
Po

1700 Bracovce Zdr., BP Martin, Štefánia, 
Sofinka, Barborka

1800 Trhovište + rod. Macuská a Eštoková
22. 5. 900 Košice --------------------

23. 5.
St

Spoveď chorých 
od 8.30 hod. 1800 Ložín 

spoveď od 1630

Prosba o ochranu 
a požehnanie dediny 

Valalský sviatok
24. 5.
25. 5.

Pi 1800 Moravany
spoveď od 1600

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

26. 5.
So

1700 Ložín Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

1800 Lučkovce + Imrich Janoško

27. 5.
Ne

NEDEĽA 
NAJSVÄTEJŠEJ 

TROJICE 

830 Moravany Gréckokatolícka liturgia

800 Bracovce
Poďakovanie Bohu 

za 40. rokov spol. života, zdr., 
BP manželia Tkáčoví

915 Bánovce n/Ond. + Pavol, Alžbeta, 
Anna Staroškovičoví

1030 Trhovište Zdr., BP rod. Eštoková
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28. máj – 3. jún 2018

...TIE OHNIVÉ JAZYKY Z NEBA
BOLI SILNÉ!

...S TÝMTO NA HLAVE NÁM UŽ 
V BUDÚCNOSTI NEHROZÍ, 
ŽE BUDEME ZASIAHNUTÍ

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
28. 5.

Po 800 Bracovce Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

29. 5.

30. 5.
St

Najsvätejšieho Kris-
tovho tela a Krvi
Vigília slávnosti
prikázaný sviatok

1800 Bánovce n/Ond. 
spoveď od 1630

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

31. 5.
Št

Najsvätejšieho 
Kristovho tela a Krvi

Slávnosť
prikázaný sviatok

1700 Moravany + Anna Veselinová, výročná

1800 Trhovište + Michal Eštok

1. 6.
Pi

Sv. Justína, 
mučeníka
spomienka

1800 Trhovište
spoveď od 1630 Zdr., BP Veronika Slišková

2. 6.
So

1700 Lučkovce Za farnosť
1800 Bánovce n/Ond. + Serafina Staroškovičová

3. 6.
Ne

DEVIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

800 Moravany + Ján a Alžbeta Savkoví
915 Trhovište Zdr., BP Tatiana, Tomáš, Nina

1030 Ložín + Jozef Behunčík

1030 Trhovište - gr.kat. 200. výročie požehnania 
chrámu


