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Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 

Dobroreč, duša moja, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. 
Odel si sa do slávy a veleby do svetla si sa zahalil ako do rúcha. 

Nebesia rozpínaš ako stan, nad vodami si buduješ komnaty. 
Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš. 

Vetry sú tvojimi poslami, ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. 
Zem si postavil na jej základoch, nevychýli sa nikdy-nikdy. 

Oceán ju prikryl sťa odev, nad vrchmi vody zastali. 
Pred tvojou hrozbou odtiekli, zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. 

Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, na miesto, ktoré si im vyhradil. 
Položil si hranicu a neprekročia ju, ani viac nepokryjú zem. 

Prameňom dávaš stekať do potokov, čo tečú pomedzi vrchy 
a napájajú všetku poľnú zver aj divým oslom hasia smäd. 

Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.. 
Žalm 104 

Príchod Ducha Svätého. 

Drahí farníci.  
Po Nanebovstúpení Pána začína v Cirkvi 9 dňová novéna k Duchu Svätému.  Modlíme sa, aby Duch 
Svätý zostúpil, aby nás naplnil. Istotne je to veľmi dôležité, aby prišiel a aby zostal v našom srdci. Je 
to Boží Duch, prichádza zhora, akoby z vonkajška, preto vzývame Príď Duchu Svätý. V byzantskom 
obrade existuje modlitba, ktorá sa recituje na začiatku liturgie : Nebeský vládca, Duch pravdy, príď 
a usídli sa v nás! Milosť Božia teda prichádza zhora. Ale my ktorí žijeme s Duchom nechceme, aby 
zostal Duch Boží iba milým hosťom, ktorý prichádza a odchádza. Chceme, aby Duch v nás zostával, 
aby mal u nás v našej duši svoje trvalé bydlisko. Sv. Bazil používa pekný výraz: Duch Svätý sa stáva 
našou akoby formou. Duch Svätý je teda akoby duša našej duši, patrí teda k nášmu vlastnému Ja. Je 
súčasťou našej kresťanskej identity. Svätý Irenej hovorí, že kresťan sa skladá z troch častí: tela, duše 
a z Ducha Svätého. 
pokračovanie na nasledujúcej strane... 

Svätá Rodina 

Úmysly apoštolátu modlitby na máj 2021 

• Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní oblasti financií 
a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami. 

• Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí. 



 

Úmysly sv. omší máj 2021 

1.5. Sobota  
7.30 Ružencové bratstvo  
18.30 + Ján , Štefánia 
2.5. 5. Veĺkonočná nedeľa  
7.00 za farnosť 
8.30 + Roman  
10.30 + Imrich, Mária 
17.00 na úmysel 
18.30 + Dušan  
3.5. Pondelok  
10.00 Za zdravie a BP pre Petra 
18.30 + deti 
4.5. Utorok  
6.30 + Zuzana 
18.30 + Mária, Štefan a ich rodičia 
5.5.  Streda 
6.30 + Anna  
18.30 + pohrebná Jaroslav Mesaroš 
6.5. Štvrtok  
6.30 + Mária, Ondrej, Milan 
18.30 Poďakovanie za 70 r. života Otílie 
a prosba o BP 
7.5. Piatok  
6.30 Oľga, Jozef, Mária, Ján 
18.30 + Magdaléna, Ján 
8.5. Sobota  
7.30 + Ján, Ľubomír, Bernardína 
18.30 Poďakovanie za 70 r. ž. Milana 
a prosba o BP 
9.5. 6. Veľkonočná nedeľa 
7.00 + Margita 
8.30 za farnosť 
10.30 + Katarína, Margita, Ladislav, 
Anna, Karol 
17.00 na úmysel 
18.30 + Katarína, Jozef, Anna 
10.5. Pondelok  
10.00 Za šťastnú hodinu smrti pre r. 
Vranovú a Juchovú  
18.30  + Štefánia  
11.5. Utorok  
6.30 + Mária, Eugen 
18.30 za uzdravenie Martina a BP 
12.5. Streda  
6.30 + František, Ondrej a r Juraj a Anna 
18.30 + pohrebná Marie Andrejčáková  
13.5. Štvrtok, Nanebovstúpenie Pána. 
6.30 + Pavlína, Gabriel, Peter, Vlasta 
17.00 + Jozef, Mária 
18.30 za farnosť 
14.5. Piatok  
6.30 + Angela, Jozef a brat Pavol 
18.30 Za zdravie a BP pre Michala, 
Andreja, Juraja a ich r. 
15.5. Sobota  
7.30 + Jozef, Sidónia a syn Jozef  
18.30 + Ján, Emília 
  
; 

Slovo kňaza 
...pokračovanie z predchádzajúcej strany 

Preto je dôležité na príchod Ducha Svätého sa pripraviť, aby On 
v nás mohol naozaj prebývať. Zvyčajne začíname našu prípravu 
piesňou Duchu Svätý príď z neba a vydaj nám zo seba žiaru svetla 
pravého ... Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý, príď k Nám 
Duchu Presvätý. Môžeme sa pýtať ako sa máme pripraviť na 
pripraviť na príchod Božieho Ducha? P. Raniera Cantalamessa 
v jednej z duchovných obnov na Túríce povedal: je dôležité na 
príchod Ducha pripraviť sa obrátením srdca. Čo to znamená? 
Obrátenie pred Kristom vždy znamenalo ,,odbočenie“, čo 
naznačuje obrat vo vlastnom živote. Môže to znamenať aj návrat 
do domu Otca. Uvedomením si svojho vlažného spôsobu života 
a dať Pánovi miesto, ktoré mu patrí. Pán Ježiš keď začína verejné 
účinkovanie, tak hovorí ,,Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. (Mk 1,15). Kajať sa a veriť 
sú dôležité vlastnosti v živote kresťana. Kresťan,  ktorý sa 
pripravuje na príchod vzácneho hosťa, v tomto prípade tretej 
Božej osoby Ducha Svätého musí mať jasno v postojoch a pozícii 
vlastného duchovného rastu. Rast je možný iba v Duchu Svätom.  

9dňová pobožnosť k Duchu Svätému nás pripravuje na 
základné dary Ducha : dar múdrosti a rozumu, dar rady a sily, dar 
poznania a nábožnosti a dar bázne pred Pánom.“ Tieto dary sa 
v nás majú nestále rozmnožovať a premieňať naše srdce. Avšak 
kresťan je pozvaný byť otvoriť sa aj iným darom, ktoré predkladá 
Božie slovo. Sú to charizmy, ovocie a služby.   

Charizma znamená milosť, to znamená dar daný zdarma. Dar 
daný Bohom človekovi. V liste sv. apoštola Pavla do Korinťu 
čítame:  A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných 
daroch. Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to a chodili ste 
za nemými modlami. Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí 
v Božom Duchu, nepovie: "Prekliaty Ježiš!", a nik nemôže 
povedať: "Ježiš je Pán", iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú 
rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten 
istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo 
všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na 
všeobecný úžitok.  Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný 
podľa toho istého Ducha slovo poznania,  iný vieru v tom istom 
Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať,  iný schopnosť 
robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar 
rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.  

dokončenie na poslednej strane... 

 

Rozpis svätých omší:  
Po: 10:00, 18:30, po večernej sv. omši: večeradlo 
Ut, St, Št, Pi: 6:30, 18:30,  po večernej sv. omši:  Ut: adorácia,   St: korunka BM,  Št: mládežnícka 
So: 7:30, 18:30,    penzión: 16:30 
Ne: 7:00, 8:30, 10:30, 18:30. 
 



  

Úmysly sv. omší máj 2021 

16.5. 7. Veľkonočná nedeľa  
7.00 + Ján, Margita, Ján 
8.30 + Hana 
10.30 Za farnosť 
17.00 na úmysel 
18.30 + Miroslav Ševčík  
17.5. Pondelok  
10.00 + Štefan, Anna, Emília, Jozef, 
Anna, Ján 
18.30 za uzdravenie manželstva, 
vzťahov a rodiny 
18.5. Utorok  
6.30 + za duše v očistci 
18.30 + rodičia a st. r z oboch strán 
a Peter 
19.5. Streda 
6.30 + Jozef, Ján 
18.30 + pohrebná Julianna Svetlíková  
20.5. Štvrtok  
6.30 + Žofia 
18.30 + Bernard, Jozef, Anna, František 
21.5. Piatok  
6.30 Za Z a BP Ruž. Bratstva na Sihoti 
18.30 + Žofia, Anna, Juraj 
22.5. Sobota  
7.30 + Margiita 
18.30 + Ladislav, Cecília 
23.5. Nedeľa, Zoslanie Ducha 
Svätého. 
7.00 Za zdravie a BP pre Petra s r. 
8.30 + Miroslav  
10.30 Za zdravie a BP pre Marcela 
17.00 na úmysel 
18.30 za farnosť 
24.5. Pondelok  
10.00 Za zdravie a BP pre farára 
18.30 + Helena, Emil, syn Ladislav 
a Milka 
25.5. Utorok  
6.30 + Karol Praženec 
18.30 + Ladislav, Štefánia, Jozef, Otília 
26.5. Streda 
6.30 Za zdravie a BP pre deti 
18.30 + pohrebná Emil Lazarčík 
27.5. Štvrtok 
6.30 Za zdravie a BP pre syna Radka 
a rodiny 
18.30 + Božena, Jozef, Mária, Peter a r. 
28.5. Piatok  
6.30 + Marcela 
18.30 + Ján, František, Irena 
29.5. Sobota  
7.30 + Alžbeta, Anna, Šimon, Florián 
18.30 + Pavlína, Michal, Bohumila, 
Michal 
30.5 Nedeľa, Najsvätejšej Trojice 
7.00 za farnosť 
8.30 Za zdravie a BP pre rodinu 
10.30 za milosť pokánia a dar živej viery 
pre Mariana 
17.00 na úmysel 
18.30 + Helena Perdešová  
31.5. Pondelok  
10.00 Za duchovné povolania v r 
Vranovej a vo farnosti 
18.30 + Hlida Novotná 

 

Svätec mesiaca 

 

Filip Neri, kňaz 
Sv. Filip Neri sa narodil 21. júla 1515. Bolo to v čase vystúpenia 
reformátorov – Luthera, Zwingliho a Kalvína. Jeho rodiča 
pochádzali zo vznešených a bohatých rodov, avšak sami toho 
príliš veľa nemali. Filipova matka zomrela, keď bol ešte chlapcom. 
Prvé vzdelanie získal u 
dominikánov vo Florencii. Keď 
mal sedemnásť rokov, otcov 
majetok zhorel do tla, zostal 
úplne chudobný. Filipa poslal 
do mestečka San Germano 
(dnes Cassino) na úpätí vrchu 
Monte Cassino, aby sa tam 
vyučil za obchodníka. Filipovi sa 
to však nepáčilo, zaumienil si, 
že svoj život zasvätí Bohu. V 
roku 1534 odišiel do Ríma. Filip 
vo dne učil a študoval, v noci sa okrem spánku aj modlieval. Žil 
veľmi chudobne. Čo mal, predal, peniaze rozdal chudobným, 
chodil do nemocnice, opatroval chorých. Rozprával ľuďom o Bohu 
a o kresťanskom živote. Hriešnikov sa usiloval priviesť k pokániu. 
Bol známy svojou veselosťou. V roku 1548 založil Bratstvo 
Najsvätejšej Trojice, ktorého cieľom bolo poskytovať pútnikom v 
Ríme ubytovanie a stravu. Takisto pomáhali aj prepusteným z 
nemocnice a ľuďom bez prostriedkov. V roku 1551 sa na 
naliehanie svojho spovedníka dal vysvätiť za kňaza. Následne 
chcel odísť na misie do Indie, avšak prior kláštora cisterciánov, s 
ktorým sa o tom radil mu povedal: „Tvojou Indiou nech je Rím!“. 
Filip teda zostal v Ríme, ktorý sa stal naozaj jeho misijným 
pôsobiskom. Usiloval sa viesť ľudí k čnosti. Vďaka svojej priamosti 
a veselosti sa mu mnoho hriešnikov podarilo priviesť k pokániu. 
Ako kňaz už nekázal tak často na uliciach, ale zhromažďoval 
mužov a chlapcov, s ktorými o všeličom debatoval a spolu chodil 
aj ošetrovať chorých. V roku 1558 preložil tieto schôdzky do 
zvláštnej modlitebne – do oratória nad chrámovou klenbou v 
chráme San Girolamo (z lat. orare – modliť sa). Členovia sa začali 
nazývať oratoriáni. Nebola to rehoľa ani kláštor, nemali predpisy, 
prísť mohol, kto chcel. V tom čase prebiehal Tridentský koncil, 
ktorého závery sa zvlášť snažili oratoriáni uskutočňovať. S Filipom 
vtedy spolupracovali viacerí svätci – sv. Ignác z Loyoly, sv. Kamil 
de Lellis, sv. František Saleský a ďalší. V roku 1564 sa stal 
správcom kostola sv. Jána na Via Giulia. Tam sa s ním premiestnili 
aj jeho spoločníci-kňazi. Patrí k najobľúbenejším rímskym svätým. 
Keď zostarel, žil ako pustovník vo svojej izbe v kláštore pri Chiesa 
Nuova. Ochorel a 26. mája 1595 zomrel vo veku osemdesiat 
rokov. Za svätého bol vyhlásený v roku 1622. Uctieva sa ako 
apoštol a patrón mesta Ríma. 
Zdroj: frantiskani.sk, krátené. 



Slovo kňaza + Infoservis 

Príchod Ducha Svätého. 
...dokončenie z druhej strany 

Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. (1Kor 12,1-11). 
Potom je to ovocie Ducha ,, ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, 
vernosť,  miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Gal 5,22- 23. Napokon sú to služby 
Božieho Ducha :  On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov 
a iných za pastierov a učiteľov,  aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho 
tela,  kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere 
plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, Ef 4,11-14.  
Drahí farníci, nebojme sa pýtať si od Pána jeho milosti. Veď 9 dňová pobožnosť má nás viesť 
k základnému predpokladu, ktorým je ochota otvoriť Bohu svoje srdce. Otvoriť srdce nás má viesť 
zvonu k tomu základnému preukazovaniu úcty a lásky voči sebe, voči Bohu a voči blížnemu. Kritériom 
prijatia všetkých darov v našom živote je láska. Ako hovorí svätý Pavol v liste Korinťanom : 1 Kor 
13,1-13. . Pripravme sa na príchod Ducha Svätého krásnym hymnom : 

S pozdravom: Miroslav Kukla, farár. 

Kronika farnosti. 
Sviatosť krstu prijali: 
Júlia B, Jakub S, Timotej J, Eliška S. 

Vitajte medzi nami! 

Sviatosť manželstva prijali: 
Vladimír B a Radka N 
Blahoželáme! 

Rozlúčili sme sa: 
Božena Markovičová 69r.,  
Oto Ludl 77r. 
Odpočinutie večné daj im Pane!  

Oznamy: 

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 19.6.2021. 
Prvé sväté príjmanie bude v našej farnosti 27.6.2021 pri svätých omšiach o 8:30 a 10:30 
Nakoľko stále trvajú pandemické opatrenia, sledujte prosím aktuálnu situáciu. Všetky 
zmeny budú na webovej stránke farnosti, alebo v oznamoch pri svätých omšiach.  
Viac info na: trencin.juh.nrb.sk  

 

Farský list – mesačník – vydáva Farský úrad, Nám. Svätej Rodiny 2, 911 08 Trenčín. Za obsah 

zodpovedá redakčná rada. Príspevky a informácie môžete zasielať do 20. v mesiaci na Farský úrad, 

Nám. Sv. Rodiny 2, e-mailom: trencin.juh@nrb.sk , www.trencin.juh.nrb.sk 

Úradné hodiny FÚ:  Po, Ut, Str: 16:00 – 17:00, Pi: 9:00 – 10:00 

Príď, Duchu Svätý, tvorivý, 
príď svojich verných navštíviť; 

naplň nám srdcia milosťou, 
ktoré si stvoril múdrosťou. 

 
Tešiteľom si nazvaný, 

dar Boží z neba nám daný, 
zdroj živý, láska, oheň v nej 

i pomazanie duchovné. 
 

Ty, darca darov sedmorých, 
prst Boží v dielach stvorených; 

ty, prisľúbenie Otcovo, 
dávaš reč, slovo Pánovo. 

 
Osvieť nás, ducha posilňuj, 
do sŕdc vlej lásku ohnivú; 
keď telo klesá  v slabosti, 

vzpriamuj ho silou milosti.

 
 

 

Pred nepriateľom ochráň 
nás, 

svoj pokoj daj nám v 
každý čas; 

nech vždy pod tvojím 
vedením 

vyhneme vplyvom 
škodlivým. 

 
Nauč nás Otca poznávať 

a jeho Syna milovať 
a v teba, Ducha 

obidvoch, 
daj veriť vždy, vo 

všetkých dňoch. Amen. 

mailto:trencin.juh@nrb.sk

