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Duch Svätý - Neznámy Boh
Rovnomenná kniha od nemeckého autora pátra Hansa
Buoba, skúseného exercitátora, duchovného vodcu,
asistenta Obnovy, nám podáva motívy a súèasne
naznaèuje konkrétnu cestu k pravému vzahu k Duchu
Svätému pod¾a Boieho slova a príkladu prvých
kresanov a Pracirkvi, ktorá vdy znovu a znovu
preívala tajomstvo veèeradla a Turíc, ako o tom svedèia
Skutky apoštolov. Spolu s autorom tejto kniky a
pouitím výrokov zo Svätého písma sa pokúsim opísa
tretiu Boskú osobu, nie sformulova pouèku, skôr
priblíi jeho úlohu, vedenie a pôsobenie v samotných
nás a v cirkvi.
Prvou otázkou je kto je Duch Svätý? Z uèenia katolíckej
Cirkvi vieme, e je to tretia Boská osoba. Na to aby som
pochopil jeho podstatu, výzor, alebo osobnos mi
nepostaèí rozumová predstavivos. Prvá zmienka o
Svätom Duchu je u v starom zákone v knihe Genezis: ...
a Duch Boí sa vznášal nad vodami (Gn 1,2). Treba
zdôrazni nie jeho samotnú osobnos ale skôr pôsobenie
v najsvätejšej trojici, kde je znázoròovaný ako symbol
holubice... zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej
podobe ako holubica...(Lk 3,22), symbolom môe by aj
ohnivý jazyk pri zostúpení na Turíce. Takto nám
predstavuje výzor tretej Boskej osoby Biblia.
Samozrejme e nevystupuje len pod týmito symbolmi,
ale spozna ho môeme pod¾a jeho prejavov.(hrmot,
vánok, oheò) Duch Svätý je vlasnte duch, ktorý
vychádza od Otca i Syna, je to láska, ktorá posväcuje,
láska ktorú dáva Boh a ktorá nás uschopòuje i v
spoloèenstve s Bohom ako s pravým stvorite¾om a
Otcom t.z. plni ustanovené boie prikázania a i pod¾a
vôle boej v slobode, radosti a v nádeji pre veèný ivot.
Aká je úloha Ducha Svätého? V najsvätejšej trojici
vystupuje ako posvätite¾, kým Otec ako stvorite¾ a Syn
ako vykupite¾. Tie sa pri sv. omši kòaz modlí k

nebeskému Otcovi ...mocou a pôsobením Ducha
Svätého, ktorým všetko riadiš a posväcuješ. Z tejto vety
vyplýva, e Duch Svätý je Boh s mocou, ktorá riadi
všetko na zemi a posväcuje èie uschopòuje tvorstvo ku
chvále Boha, otvára ¾udom srdcia, pre pochopenie boej
lásky, pretvára ich, robí ¾udí lepších a tie uzdravuje.
Èo je posvätenie Duchom? Uvedieme si to na príklade
zo starého zákona z èasu keï sa Boh zjavil prorokovi
Ezechielovi. Keï ten uvidel prichádza Boha v jeho sláve
a moci, padol na tvár. (Ez 1,28) Je zrejmé, e zjavenia sa
prorok z¾akol, èo je pre ¾udí úplne prirodzené, preto
padol na tvár. Boh k nemu prehovoril takto: “Syn
èloveka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovori. A
kým ku mne hovoril, vstúpil do mòa duch, postavil ma
na nohy a poèul som toho, èo ku mne hovoril.“ (Ez 2,12) Z príkladu vidíme, e duch, ktorý vstúpil do proroka
a postavil ho na nohy aby mohol hovori s Bohom, je
Duch Svätý, ktorý posväcuje, uschopòuje hovori s
Bohom. Pre súèasnos platí to isté, duch nás vedie v
rozhovore s Bohom èie v modlitbe, a uvádza nás do
tajomstva Otca a Syna, zjavuje nám ich podstatu, uèí
nás poèúva, preto je dôleité prosi si Ducha Svätého.
Veï je napísané „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej
slabosti, lebo nevieme ani to, za èo sa máme modli, ako
treba, a sám Duch sa prihovára za nás nevyslovite¾nými
vzdychmi“. Pre dnešného èloveka, ktorý ije svoj
uponáh¾aný ivot je dôleité aby na posväcujúcu milos
nezabúdal, aby prosil Boha o svetlo, silu a poznanie
viery na kadý deò. Vo svetle Ducha a skrze neho, píše
páter Hans, poznávame Syna a stávame sa tie Boími
synmi a dcérami (Rim 8,16). Boí Duch je ten, ktorý
nám dáva poznanie našej reality a pomáha nám prijíma
ivot aj jeho akosti, situácie keï si myslíme, e Boh na
nás zabúda, alebo nevieme prija smr blíneho, akú
chorobu, keï nevieme prija aj takúto boiu vô¾u vtedy

nám chýba jeho svetlo. V takomto prípade je dôleité
neupada do výèitiek voèi Bohu, ale znova prosi o
svetlo, poznanie a prijatie. Veï ak dôverujem Bohu, e je
všemohúci, tak aj zlé obráti na môj úitok.
Úlohou Ducha Svätého pre dnešnú Cirkev je pokraèova
v diele Jeiša Krista t.j. ohlasova Boie krá¾ovstvo a Syna
ako vykupite¾a pre všetkých. Autor hovorí, e ak Cirkev
stagnuje-duchovne nerastie, alebo sa nerozmáha je to
dôsledok malého vedenia sa Duchom Svätým. Duch
Boí veje kam chce, preto je dôleité aj pre jednotlivcov
jemu sa otvára, poèúva a necha sa vies. Iba tak sa
môe prejavi jeho pôsobenie v našom ivote a v
spoloèenstve ¾udí a cirkvi. Lene niekedy skôr
podliehame vlastným predstavám ako má kona Boh v
našom ivote a tým zamedzíme prístup Duchu Svätému
aby nás viedol pod¾a boej vôle. Pre kadého je Duch
Svätý osobným Bohom a koná do takej miery ako mu to
dovo¾ujeme. Ako spoznám pôsobenie Ducha Svätého?
Páter Hans Buob odpovedá ve¾mi jednoducho, pod¾a
jeho úèinkov. Toto pôsobenie prirovnáva k elektrickému
prúdu. Píše o Duchu Svätom takto: „Všetko pozemské,
celé stvorenstvo, poukazuje na nekoneènú Bytos. Všetko
pozemské je obrazom nepominute¾ného. V elektrickom
prúde teda vidím obraz Ducha Svätého, nedokáeme ho
definova, iba pod¾a úèinku dokáeme zisti, e je tu
prítomný. Podobne ako sa dá pod¾a tepelného, silového
a svetelného úèinku spozna prítomnos elektrického
prúdu. Aj Ducha Svätého spoznávame teda len pod¾a
jeho úènikov.“ Autor rozde¾uje pôsobenie na tri úèinky:
svetlo, teplo a silu.
1. Duch Svätý ako svetlo: Ak vo svojom vnútri
pociujeme tmu, temnotu, opustenos, bolesti akúko¾vek
núdzu, alebo preívame sklamanie a cítime sa
nepotrební ak prosíme o Ducha Svätého, môe sa sta,
e uprostred tmy pocítime a zaijeme svetlo, hoci tma
pokraèovanie na 3. strane

Zo zápisnice SBF Švošov k 3. téme diecéznej synody
Tématický okruh:
Katechéza a formácia povolaní
1. Navrhujeme doplni katechézu predmanelskej
výchovy, a katechézy pre plánované rodièovstvo, pre
manelov a rodiny. Prednostne ohlasova ivého
Krista aby ¾udia nadobudli povedomie, e aj dnes
koná Boh zázraky prostredníctvom svojej Cirkvi.
2. Veriaci poznajú katolícku mravouku, ale nako¾ko
sú ovplyvòovaní médiami a svetským spôsobom
ivota, majú mnoho otázok preèo musia dodriava
spôsob katolíckej výuky. Mnohé hriechy si dokáeme
sami ospravedlni, èlovek vidí kadodenné zlo a
postupne stráca zmysel pre duchovnú èistotu a stáva
sa náchylnejším k hriechu.
3. Príèinou náboenskej nevedomosti u dospelých je
vnášanie liberalizmu a prílišnej demokracii v
otázkach kresanského ivota. Cirkev by mala ku
katechéze vyzýva a ukáza otvoreným, priamym
spôsobom.
4. Nedostal sa do katolíckych rodín, nepoznáme ho a
navrhujeme sprístupni jeho formu pre kresanskú
rodinu ako pomôcku.
5. Náboenská výchova detí a mládee je v rodinách
individuálna. Navrhujeme pre rodièov správnu
formáciu, aby sami vyh¾adávali vlastnú duchovnú
formáciu a aby vedeli motivova a uèi modlitbe aj
svoje deti.
6. Formy farskej katechézy detí a mládee mimo
aktivít cirkevnej školy chýbajú, privítali by sme tieto
aktivity aj krúky, skôr potrebujeme ¾udí ochotných
pracova na tomto diele.
7. Málo ¾udí vie o animátorskej škole, ani vo farnosti
nemáme absolventa. V èase vianoèných sviatkov
máme stretnutia s eRko poèas nacvièovania Dobrej

Noviny.
8. Príprava na prvé sv. prijímanie prebieha vo forme
vyuèovania v cirkevnej škole a mimo školy
prostredníctvom katechézy na detských sv. omšiach.
Do prípravy sa zapájajú rodièia, ale len organizaène,
chýba duchovná príprava. Po prvom sv. prijímaní je
týdeò venovaní na liturgii deom, aby intenzívne
preívali prijatú sviatos, sú povzbudzované kòazom
k vytrvalosti v osobnom vzahu s Bohom. Formácia
rodièov nie je.
9. Príprava na birmovanie je aj mimo školskej
katechézy. Hlavný dôraz kladieme na poznanie a
odovzdanie skúsenosti praktického kresanského
ivota a osoby Ducha Svätého. Príprava prebieha na
mládeníckych sv. omšiach a stretnutiach s
animátormi pravidelne 1 krát v mesiaci po dobu
jedného roka.
10. Áno sú vo farnosti sú pravidelne detské a
mládenícke sv. omše. Úèas na týchto sv. omšiach je
väèšia, vyhovuje aj èas slávenia týchto bohosluieb.
11. Áno konajú sa všetky tieto podujatia aj poèas
prázdnin. Navrhujeme formáciu mladých ¾udí, aby
sa mohli venova svojím rovesníkom príp. deom.
12. Nako¾ko v našej farnosti je cirkevná škola, sme
spokojný so stavom školskej katechézy. Rodièia sa
podie¾ajú na školskej katechéze poskytovaním
sponzorských darov ako sú napr. CD a knihy. Kòaz sa
podie¾a na školskej katechéze. Pre stredné školy v 3. a
4. roèníku navrhujeme podpori vyuèovanie
náboenstva.
13. Duchovný rozmer sa u veriacich prejavuje
individuálne.
14. Vo farnosti sú veriaci hrdí na to, e sú kresania a
niektorí uvedomujú a vános mena kresan.
Komplex z menej cennosti sa neprejavuje. Na

upevnenie a rozvíjanie kresanského povolania by
pomohol duchovný vzor. Farské misie sa konali v r.
2003 a oslovili mnohých ¾udí vo farnosti.
15. V mnohých prípadoch sa pouèenie rodièov a
krstných rodièov sa berie ako formálna záleitos.
Krstná náuka je skôr zameraná na priebeh krstného
obradu.
16. Krst deom sa ude¾uje pri nede¾ných sv. omšiach
a úèas veriacich je hojná.
17. Modlíme sa a èakáme na duchovné ovocie.
18. V súèasnej dobe z farnosti nepochádza iadny
kòaz, nevieme o náznakoch ku kòazskému
povolaniu. Nevieme o patronáte duchovnej a
hmotnej pomoci konkrétnym bohoslovcom.
19. Starostlivos o seminár sa prejavuje v pomáhaní
pri stavebných prácach a finanènými zbierkami.
Uvítali by sme aj v našej farnosti prezentovanie
ivota v seminári bohoslovcami a predstaveným
seminára. Predstavení seminára by mali klás dôraz
na ich duchovnú formáciu a pripravi ich pre slubu
¾uïom, aby boli schopní odoláva nároènosti a
nástrahám spoloèenského ivota, predstavení
seminára by mali vies príkladný ivot, by vzorom
pre nich.
20. V našej farnosti sa neprejavuje úbytok nových
manelstiev, ale je mnoho neusporiadaných rodín.
Za príèiny povaujeme pohodlnos a „výhody“ ktoré
mladí ¾udia vidia vo vo¾nom a slobodnom ivote.
21. Vo farnosti sú slobodné matky, je ich málo.
Individuálne. Rozhodujú sa väèšinou pod¾a platu.
Cirkev by mala katechézou odovzdáva skúsenos
Ducha Svätého aby kadý mohol pozna Boiu vô¾u,
plni ju a nájs si svoje uplatnenie v zamestnaní aj v
spoloènosti.

Podnety na diskusiu k 4. tematickému okruhu:

SPOLOÈENSTVO, SPIRITUALITA A IDENTITA KÒAZOV
1.
Máme iba jediného kòaza Krista. V èom sa
najviac prejavuje v ivote veriacich viera v Jeiša Dobrého
pastiera? Vedia ho veriaci vníma v osobe svojho biskupa a
svojich kòazov? Chápu veriaci vašej farnosti, e kòaz vo
vykonávaní posvätnej sluby nehovorí a nekoná na
základe vlastnej autority ani na základe splnomocnenia
ani poverenia zo strany spoloèenstva, ale v osobe Krista a v
mene Cirkvi?
2.
Spoloèné kòazstvo veriacich. Uvedomujú si
veriaci farnosti v èom spoèíva ich úèas na Kristovom
kòazskom poslaní? Èo pod¾a vás treba urobi preto, aby si
laici plnšie uvedomovali, e sú povolaní prináša ako
duchovnú obetu vlastný ivot so všetkými skutkami,
modlitbami a apoštolskými podujatiami? Èo by pomohlo
veriacim chápa ich rodinný ivot, kadodennú prácu i
trpezlivé znášanie ivotných útrap ako uskutoèòovanie ich
všeobecného kòazstva?
3.
Biskup nástupca apoštolov a pastier diecézy.
Vnímajú a rešpektujú veriaci vašej farnosti, e biskup je
najvyššou duchovnou autoritou v diecéze? Chápu veriaci,
e ich farár (správca farnosti, kaplán) je vo farnosti z
ustanovenia biskupa, ako jeho vyslanec a zástupca?
Uznávajú, e kòazi vo všetkom závisia od biskupa a sú mu
zaviazaní úctou a poslušnosou? Ako reagujú veriaci, keï
biskup preloí kòaza na iné pôsobisko? Ako prijímajú
veriaci slová biskupa, keï sa im prihovára v pastierskych
listoch?
4.
Diakoni. Ako sa veriaci vo vašej farnosti
pozerajú na trvalý diakonát. Pociujete potrebu tejto
sluby vo vašej farnosti?
5.
Presbytérium. Všetci kòazi diecézy tvoria
spolu s biskupom kòazské spoloèenstvo - presbytérium.
Sú si veriaci vašej farnosti vedomí toho, e kòaz nepatrí iba
jednej farnosti, ale e je poslaný podie¾a sa na dobre celej
diecézy? Ako sa prejavuje vo vašej farnosti pomoc
susedných kòazov a aké máte s tým skúsenosti?

6.
Kòaz - sprítomòovate¾ a zástupca Jeiša
Krista. Vnímajú veriaci svojho kòaza ako zástupcu a
sprítomòovate¾a Jeiša Krista? Utvárajú farníci svoj
osobný vzah ku kòazovi z pohnútok viery v Krista, alebo
len na základe ¾udských a spoloèenských èinite¾ov?
Vyjadrením viery v Kristovo pôsobenie v slube kòaza je
ochotná spolupráca s ním na diele vlastnej spásy i spásy
blínych; sú veriaci ochotní spolupracova s duchovným
otcom farnosti? V èom sa táto spolupráca konkrétne
prejavuje? Èo navrhujete urobi pre zintenzívnenie tejto
spolupráce?
7.
Kòaz - duchovný pastier a otec. Starajú sa
veriaci vašej farnosti o to, aby kòazom nechýbali
prostriedky pre ich úèinkovanie? Správajú sa k ním úctivo
a dôverujú im? Zastanú sa ich, keï ich ¾udia osoèujú alebo
prenasledujú? Konajú sa vo vašej farnosti pravidelné
modlitby za duchovného otca? Sú veriaci vïaèní kòazovi
za jeho sluby?
8.
Kòazský celibát. Aký majú veriaci názor na
celibát v ivote kòazov - prevláda dôvera v kòazský celibát
alebo ho spochybòujú? Vnímajú ho farníci ako dobrodenie
pre nich, aby im kòaz mohol slúi s nerozdeleným
srdcom?
9.
Kòazská identita. Vplyv sekularizmu sa
prejavuje aj v tom, e ¾udia majú skreslený a
zdeformovaný obraz kòaza. Aký obraz kòaza prevláda v
predstavách veriacich vašej farnosti - obraz duchovného
pastiera a Boieho sluobníka, alebo iba zamestnanca
Cirkvi, ktorý má vybavova administratívne záleitosti?
Nehodnotíte kòazov hlavne pod¾a toho, ko¾ko vybudoval
cirkevných stavieb (kostolov, fár, pastoraèných centier)?
Pod¾a èoho hodnotíte kvalitu úèinkovania kòaza vo vašej
farnosti? Èo najviac oceòujete na svojom kòazovi? Ktorú
ènos by ste najviac chceli vidie na kòazoch?
10. Aj kòaz je len slabý èlovek. Nie je predstava
veriacich o kòazovi zidealizovaná, e je bezchybný? Vedia
veriaci vašej farnosti odpusti ¾udské slabosti a

nedokonalosti svojho kòaza? Ako pomáhate svojmu
kòazovi rás v kresanskej dokonalosti a v láske? Ako
reagujete, ak niektorí ¾udia kritizujú kòaza
neopodstatnene a urálivo? Ako by sa mala prejavova
zodpovednos veriacich za svojho kòaza a ochrana jeho
kòazskej dôstojnosti?
11. Kòazská jednota. Jednotu medzi kòazmi
ovplyvòuje aj postoj veriacich. Ak je vo farnosti viac
kòazov, nedochádza k uprednostòovaniu osôb? Niektorí
veriaci by chceli ma kòaza iba pre seba a hnevajú sa, ak sa
priatelí aj s inými: Objavuje sa u veriacich iarlivos na
kòaza?
12. Mladí a starí kòazi. Vedia akceptova kòaza
pre duchovnú autoritu bez oh¾adu na jeho vek? Nebada
pohàdanie staršími kòazmi a uprednostòovanie mladých?
13. Kòazi v kríze povolania. Ako reagujete na
problémy kòazov, ktorí sa ocitli v kríze povolania?
Prevláda tendencia odsudzovania, alebo ¾ahostajnosti? Èo
navrhujete ako pomoc kòazom, ktorí sa ocitli v kríze
povolania?
14. Chorí a emeritní kòazi. Ak ije vo vašej
farnosti kòaz na dôchodku, ako je o neho postarané?
Povaujete za povinnos postara sa o kòaza, ktorý pôsobil
vo farnosti, aj keï na dôchodku býva inde? Èo navrhujete
urobi, aby sa kòazi po odchode z pastoraènej sluby
necítili opustení a bolo o nich primerane postarané?
15. Zosnulí kòazi. V akom stave sú hroby
zosnulých kòazov pochovaných na vašom cintoríne?
Konajú sa vo vašej farnosti zádušné bohosluby za
zosnulých kòazov, ktorí pôsobili vo vašej farnosti? Èo
navrhujete pre udriavanie spomienky na zosnulých
kòazov farnosti?
¨
Vyjadrite akéko¾vek pripomienky, postrehy,
názory a návrhy tykajúce sa ivota vašej farnosti, prípadne
celej našej diecézy, v rozpätí tohto tematického okruhu.

pokraèovanie z 1. strany
ešte nepominie a nepominie ani osamelos. Môeme
však zai spoloèenstvo s Bohom uprostred utrpenia,
dokonca môeme zai rados z Boha, prièom utrpenie
ešte nepominulo a existuje ïalej. Toto je skúsenos
boského svetla v temnote.
2. Duch Svätý ako teplo: V mnohých z nás je chlad (v
tomto prípade sa jedná o chlad citový, keï nie sme
dostatoène citlivý pre potreby svojho okolia, rodiny,
nevieme prijíma ¾udí, nevieme ich milova). Príèinou
takéhoto chladu môe by strach, ktorý sme preili vo
svojom detskom veku, alebo u materskom lone boli
ním zasiahnutí, a tak pôsobením tohto strachu stále
cítime v sebe chlad. Do tohto chladu vstupuje Duch
Svätý ako teplo, zrazu sa oteplí, ¾ad v srdci sa topí,
strach ustúpi a môem hlbšie vníma seba a svoje okolie
(Napr. dokáem odpusti)
3.Duch Svätý ako sila: Skusujeme ju v celom svojom

konaní. Vdy si ju však musíme nanovo uvedomova.
Skúsenos s Duchom Svätým nesmieme prijíma ako
samozrejmos. Lebo my všetko povaujeme za úplne
samozrejmé, pretoe keby nám Boh odòal aspoò
nachví¾u všetky milosti aj ivotné monosti hneï by
sme pochopili èo je vykúpenie a èo je úèinkovanie
Ducha Svätého. Skoro vdy konáme a správame sa tak,
akoby išlo o našu vlastnú silu, o naše vlastné schopnosti,
a èudujeme sa, e iný v takýchto situáciách zúfajú,
pretoe nemajú túto silu, nemajú v sebe tohto Ducha.
Samozrejme, e pôsobenie Ducha sa prejavuje aj inými
spôsobmi, napríklad ako povedal Jeiš ...“dobrý strom
poznáte pod¾a ovocia“..., tak aj ja viem rozlíši pod¾a
ovocia kto má tohto Boieho Ducha, na porovnanie
poslúi úryvok z listu Galaanom:“ Ale ovocie Ducha je
láska, rados, pokoj, zhovievavos, láskavos, dobrota,
vernos, miernos, zdranlivos...“(porov. Gal. 5, 22)

Na záver je potrebné zdôrazni aby sme sa vo svojom
ivote nesnaili len pochopi podstatu Ducha Svätého,
ale s ním naozaj preíva spoloèenstvo do ktorého nás
pozýva sám Boh. Preto je dôleité prosi nebeského
Otca o Jeišovo pris¾úbenie: „H¾a, ja na vás zošlem, èo
môj Otec pris¾úbil. Preto zostaòte v meste, kým
nebudete vyzbrojení mocou z výsosti!“(Lk 24,49),
prosi o Svätého Ducha, ktorý nás oivuje a pretvára v
nové stvorenia. ivot v Duchu Svätom je ivot v odvahe
plni to èo nám Boh prikázal a v nádeji oèakáva to èo
nám pris¾úbil skrze svojho Syna. Na to aby sme ili
ivotom evanjelia tak ako nám to ukázal Kristus je
potrebné aby sme sa obnovili. V dnešných èasoch tak
môeme urobi krok k Bohu prostredníctvom obnovy v
Duchu Svätom.
Marián Kútnik

Letné akcie pre mláde a deti
Milé deti, milí rodièia,
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša aj tento
rok pripravuje poèas letných prázdnin akcie na vyplnenie
vo¾ného èasu detí. Letná prázdninová škola je projekt urèený
pre iakov 1. a 6. roèníka poèas letných prázdnin od 02. 07. do
13. 07. 2006 (presne 9 pracovných dní). Cie¾om tejto letnej
prázdninovej školy je zabezpeèi program pre deti a pomôc
zamestnaným rodièom. Podmienkou spustenia tohto projektu je
zahlási denne min 10 iakov a zaplati poplatok 40,- Sk na deò.
Uèitelia zabezpeèia program od 8. 00 hod. do 13. 00 hod., v
prípade celodenných výletov aj dlhšie. Stravu a pitný reim
zabezpeèia rodièia. Prosíme Vás, ak máte záujem prihlási Vaše
diea do letnej školy a nenavštevuje CZŠ s MŠ sv. Matúša,
vyzdvyhnite si prihlášku v škole a odovzdajte do 26. 06. 2006
(pondelok). iaci našj školy budú dostáva prihlášky v škole.
Poplatok sa bude plati kadý deò, pri príchode dieaa do školy.

Spoloèenstvo mladých z farnosti Švošov pripravuje

LETNÝ KRESANSKÝ TÁBOR
pre deti vo veku od 7 do 12 rokov. Tábor bude v priestoroch
Pastoraèného centra sv. Albety na Ústí nad Priehradou (èas
Trstenej), od 20. augusta (pondelok) do 26. augusta 2007
(Sobota). Cena tábora bude pribline od 1 200 a do 1 500 Sk,
v ktorej je zahrnuté: kompletná strava 5 x denne; ubytovanie;
cestovné; ostatné výdavky spojené s realizáciou tábora.
Podrobnejšie Vás budeme informova zaèiatkom júla. Prihlášky
budú v sakristii farského kostola Sedembolestnej Panny Márie
vo Švošove zaèiatkom júla. Tešíme sa, e budeme môc opä
spolu prei spoloèný èas s Bohom naplnený zábavou, hrami a
zaujímavým programom.

Farský úrad a Pastoraèná rada
vyjadrujú poïakovanie
deom za úèas v súai

„Ako som preil
Pôstne obdobie,
alebo Ve¾kú noc“
Najlepšie kresby a èlánky
sú odmenené vecnými darèekmi.
Oceòujeme:
Romanka Janigu
za obrázok uverejnený na titulnej stránke
a za text ved¾a
a
Zuzku Lackovú
za písomnú prácu.
Odmení si darèeky môu vyzdvihnú v stredu
pri sv. omši pre deti.

dátum

dnes slávime

11.6.2007
12.6.2007
13.6.2007
14.6.2007
15.6.2007
16.6.2007

Najsätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

17.6.2007

11. cezročná nedeľa

18.6.2007
19.6.2007
20.6.2007
21.6.2007
22.6.2007
23.6.2007
24.6.2007
25.6.2007
26.6.2007
27.6.2007
28.6.2007
29.6.2007

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza, spomienka

Sv. Alojza Gonzágu, spomienka

12. cezročná nedeľa

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a
prikázaný sviatok

30.6.2007
1.7.2007

13. cezročná nedeľa

2.7.2007
3.7.2007
4.7.2007
5.7.2007
6.7.2007
7.7.2007

Návšteva Panny Márie, sviatok
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

8.7.2007

14. cezročná nedeľa

9.7.2007
10.7.2007
11.7.2007
12.7.2007
13.7.2007
14.7.2007
15.7.2007
16.7.2007
17.7.2007
18.7.2007
19.7.2007
20.7.2007
21.7.2007

Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť
Prvý piatok v mesiaci

Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy

15. cezročná nedeľa
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov

22.7.2007

16. cezročná nedeľa

23.7.2007
24.7.2007
25.7.2007
26.7.2007
27.7.2007
28.7.2007

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy

29.7.2007

17. cezročná nedeľa

30.7.2007
31.7.2007
1.8.2007

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Sv. Joachyma a Anny, rodičov P. Márie
Sv. Gorazda a spol., spomienka

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa
Cirkvi

2.8.2007
3.8.2007
4.8.2007

Prvý piatok v mesiaci
Sv. Jána Máriu Vianeyho, spomienka

5.8.2007

18. cezročná nedeľa

6.8.2007
7.8.2007
8.8.2007

Premenenie Pána, sviatok

10.8.2007
11.8.2007

Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a
mučenice, spolupatrónky Európy
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Sv. Kláry, panny, spomienka

12.8.2007

19. cezročná nedeľa

9.8.2007

13.8.2007

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
svätá omša
úmysel sv. omše
18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00
8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Anna a Ján
za zdravie Cyrila
+ Anna
za zdravie Márie
+ Ján
+ Martin Široň

16.30 adorácia,18.45 - upratovanie 6. skupina

za veriacich
+ Ján
za zdravie Jozefa
+ Ladislav a Anna
+ Jozef Babec

8.00 a 18.00

za veriacich

16.30 adorácia

18.00

na úmysel

9.00 - upratovanie 7. skupina

8.00

za veriacich

18.00
7.00
18.00
8.00 !!!
18.00 - pre mládež
18.00

+ František
za duše v očistci
za požehnanie rodiny
+ Karola Mária
+ Anna a Anton
+ Irena Rošteková

sviatosť zmierenia pre mládež a deti 16.00 - 17.45

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 8. skupina

8.00

za veriacich

nebude
7.00
18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Karol, Anna a Ján
za zdravie Jozefa
za zdravie
+ Cyril
+ Margita
+ Ondrej

8.00

za veriacich

Dnes je mesačná zbierka.

nebude
7.00
18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Ľudmila
+ Anton a Anna
+ Ľudmil a Ján
za zdravie
za požehnanie rodičov

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 10. skupina

8.00

za veriacich

nebude
7.00
18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Róbert a Jolana
+ Mária
+ rodina Vrlíkových

8.00

za veriacich

nebude
7.00

+ Ján
za duše v očistci

+ Martin Široň

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 9. skupina

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 1. skupina

18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

za požehnanie rodiny

8.00

za veriacich

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 2. skupina

nebude
7.00
18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Martin Široň

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 3. skupina

8.00

za veriacich

Dnes je mesačná zbierka.

7.00
18.00 - pre mládež
18.00

za duše v očistci
+ Antónia

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 4. skupina

8.00

za veriacich

nebude
7.00

15.8.2007

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a
prikázaný sviatok

18.00

16.8.2007
17.8.2007
18.8.2007
19.8.2007

20. cezročná nedeľa

20.8.2007
21.8.2007
22.8.2007
23.8.2007
24.8.2007
25.8.2007

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Panny Márie Kráľovnej, spomienka

26.8.2007

21. cezročná nedeľa

27.8.2007

Sv. Moniky, spomienka
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Mučenícka smrť sv. Jána, spomienka

2.9.2007

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 5. skupina

8.00

Sv. Maximilána Márie Kolbeho, kňaza a
mučeníka, spomienka

29.8.2007
30.8.2007
31.8.2007
1.9.2007

Iný program

18.00
7.00
18.00 - pre deti
7.00

14.8.2007

28.8.2007

+ Karol Olos
+ Margita a Veronika
+ Jozef
za zdravie Margity
+ Martin Široň
+ Alena

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

22. cezročná nedeľa

nebude
7.00
18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00
8.00

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 5. skupina
za veriacich

nebude
7.00
18.00
7.00
18.00 - pre mládež
18.00
8.00

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 6. skupina
za veriacich
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