
9. Duchovnú kyticu (kartičky) pre bohoslovcov a predstavených seminára odovzdajte v piatok 27.5. 
v kostole do pripraveného košíka. 

10. Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. 
11. Na budúcu nedeľu 29.5. bude Zbierka na katolícke masmédiá. Vopred PBZ. V Ťapešove bude zbierka 

prebiehať tak, že pri odchode z kostola pri dverách kostola budú stáť miništranti s košíkom. Týmto 
spôsobom chceme ujednotiť vyberanie zbierok vo farnosti. 

12. Združenie mariánskej mládeže na Orave organizuje pre deti v dvoch turnusoch letný tábor na Slanej 
Vode v dňoch od 20. – 27. augusta 2022. Bližšie informácie sú na pozvánke, ktorú si môžete vyzdvihnúť 
v sakristii. Pozývame všetky deti. Tešia sa na Vás p. Ondrej Skočík, animátori a sr. Beáta. 

 

OHLÁŠKY PRED PRIJATÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA 
 Matúš Hubočáni, syn Jozefa a Jany rod. Jesenskej, bývajúci v Ťapešove 

a Dagmara Kozáková, dcéra Františka a Ľuboslavy rod. Grobarčíkovej, bývajúca v Ťapešove (3x). 
 

BOŽÍ ADVOKÁT 
Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 23 - 29) ponúka ďalšiu časť z Ježišovej 

rozlúčkovej reči vo Večeradle. Ústrednou témou je dar Tešiteľa, Ducha Svätého. 
Výber evanjeliového úryvku je pochopiteľný, keďže o  2 týždne budeme sláviť slávnosť Zoslania 

Ducha Svätého. Jeho príchod nie je náhodný, ale predpovedaný Božím Synom ešte pred jeho umučením.  
Učiteľ odpovedá 

Nedeľný úryvok je súčasťou Ježišových slov v jeruzalemskom Večeradle, ktoré povedal apoštolom 
pri Poslednej večeri. Boží Syn prisľubuje svojim nasledovníkom, že po jeho odchode im Otec v jeho mene 
pošle Ducha Svätého. Výraz „v mojom mene“ porozumieme, keď si prečítame celkový kontext. Na začiatku 
14. kapitoly Pán Ježiš hovorí, že je „cesta“, preto „nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) Na 
námietku Filipa, aby im ukázal Otca, Kristus odpovedá: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“  (Jn 14, 9) Z toho dôvodu 
o osobe Ducha Svätého Katolícka cirkev vyznáva, že „vychádza z Otca i Syna...“  

Náš úryvok je v Jánovom evanjeliu odpoveďou, ktorú dáva Pán Ježiš  jednému zo svojich 
apoštolov: „Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ (Jn 
14, 22) Už samotný dialóg Božieho Syna so svojimi apoštolmi je veľmi inšpiratívny. Ježiš je trpezlivý a 
múdry Učiteľ, ktorému apoštoli kladú otázky. On im odpovedá a vysvetľuje. Takto by mali vyzerať naše 
kresťanské rodiny, kde pri stole diskutujú rodičia a deti o duchovných veciach, o Božom slove, o náuke 
Cirkvi, kde sa deti pýtajú a rodičia trpezlivo a múdro vysvetľujú. Rodina je prvým miestom katechézy, 
je prvým spoločenstvom Cirkvi. Hneď druhým miestom katechézy sú naše farnosti. Aké dôležité je v nich 
vytvárať priestor na prehĺbenie poznania právd viery, na hlbšie spoznávanie Svätého písma, náuky Cirkvi, 
kde sa veriaci úprimne a so záujmom pýtajú a duchovní otcovia odpovedajú, vysvetľujú a učia. Večeradlo 
je vzorom rodinnej a farskej katechézy.   
„Druhý Ježiš“  

Grécke slovo „Parákletos“, ktoré slovenský preklad Svätého písma uvádza ako „Tešiteľ“, sa skladá 
z dvoch častí: „para“ – „popri, pozdĺž“ a „kaléo“ – „volať“. Výraz sa vyskytuje v Novom zákone päťkrát. 
Štyrikrát v Evanjeliu podľa Jána a raz v Prvom Jánovom liste 2, 1. V právnom prostredí má význam 
„advokát“ alebo „obhajca“ pri súdnom procese. Išlo o osobu, ktorá koná v mene stránky a zastupuje ju, resp. 
radí jej pri súdnom procese. Zdá sa, že tento význam je najbližší pre porozumenie nášho textu. Pán Ježiš 
prisľubuje, že po svojom odchode pošle spoločenstvu veriacich svojho „advokáta, zástupcu“, ktorý im bude 
radiť, obhajovať a istým spôsobom zastupovať samotného Krista. Preto sa niekedy v duchovnej literatúre 
používa pre Ducha Svätého označenie  „druhý Ježiš“. Tento význam podporujú aj dve slovesá, ktoré sa 
spomínajú v evanjeliovom úryvku a charakterizujú úlohu Parákleta: „didasko“ – „učiť“ a „hypomímnesko“ 
– „pripomenúť.“ Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike „Dominum et Vivificantem“ túto úlohu Ducha 
Svätého vysvetľuje aj tak, že „bude pomáhať pochopiť správny zmysel obsahu Kristovho posolstva a zaistí 
mu kontinuitu a totožnosť uprostred meniacich sa podmienok a okolností.“ (4. bod) Sú to dôležité slová. 
V dnešnej dobe pri šírení rôznych mienok prijať správny zmysel Kristovho evanjelia a verne ho žiť 


