
 „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás 

do plnej pravdy.“ (Jn 16.13) 

„Guilty or not guilty?“ – „vinný alebo nevinný?“ 

 

V roku 1957 Sidney Lumet  nakrútil filmovú drámu Dvanásť rozhnevaných 

mužov. Dramatický príbeh, v ktorom dvanásť porotcov má jednomyseľne rozhodnúť 

o vine, či nevine  mladého muža, ktorý je obvinený z vraždy svojho otca. Prípad je viac 

než jasný, obvinený mladík na základe usvedčujúcich dôkazov spáchal vraždu, 

vyjadruje sa jedenásť porotcov. Dôkazy sú jednoznačné. Len porotca číslo osem,  

architekt Dávis je proti. Vyslovuje vážne výhrady k priebehu súdneho pojednávania,  

a kritizuje spôsob šetrenia celého prípadu. „Guilty or not guilty?“ to je otázka, ktorá 

sa celým filmom nesie od začiatku až do konca. Veď mladému chlapcovi hrozí 

elektrické kreslo! Postupne vystupuje na povrch čoraz viac otázok. Pochybnosti o vine 

chlapca rastú. Diskusia sa priostruje. Dôkazy sú čím ďalej, tým viac nepostačujúce, 

a svedectvá spochybniteľné. Pravda nadobúda viditeľnejšie kontúry, no spolu s ňou 

stúpa nervozita. Rozhovory porotcov, ich argumenty a reakcie odhaľujú charaktery 

ľudí, sudcov, ktorí o prípade rozhodujú. Prežité životné situácie jednotlivých porotcov 

vrhajú na prípad odlišné svetlo, ktoré nakoniec zabliká v prospech obvineného. Film 

rozoberá človeka, ako bytosť, do hĺbky. Na konci filmu zaznieva z úst porotcov slovo 

„nevinný“.  Tretia Božská osoba Duch Svätý vedie veriacich k plnosti pravdy. Bez  

Ducha svätého nie sme schopní rozpoznať veci, ktoré sú dobré od tých, ktoré 

spôsobujú nešťastie.  
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Mesiac máj nám priniesol: 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti – 8.máj 

 

 

 

Turistika v Slovenskom raji  

Suchá Belá – 21.máj 

 

 

 

Návšteva Ružencovej 

záhrady  

seniori – 31.máj 

 



OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu:.  V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod.  

• BIRMOVANCI: Nácvik na slávnosť birmovania bude vo štvrtok 9.6.2022 po večernej sv. omši a v sobotu 

11.6.2022 o 10:00 hod. Účasť birmovancov je povinná. 

• Svätá spoveď  pre birmovancov, rodičov a príbuzných bude v sobotu o 9:00 hod. (budeme spovedať 

viacerí kňazi). 

• V NEDEĽU 12.6. 2022 BUDÚ SV. OMŠE O 7:00, 9:00 – SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA A 11:00 HOD. 

• Vo štvrtok 16.6.2022,  máme Slávnosť Najsvätejšieho  Kristovho Tela a Krvi. V závere sv. omše  bude 

Eucharistická procesia. V tento deň môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri 

nábožnej účasti na procesii.  

• V sobotu 18.6.2022 vás pozývam na výlet.  Pôjdeme na motokáry vo Vechci pri Vranove a cestou späť sa 

zastavíme aj v mojom rodisku v Soli. Tí, ktorí máte záujem zapíšte sa v priebehu týždňa v sakristii. 

• V nedeľu 19.6.2022 bude pri sv. omšiach zbierka na farskú budovu. Úprimne vďaka za vaše milodary. 

 
Sviatosť manželstva chcú prijať:  

RASTISLAV BIĽ, bývajúci  v Prešove a BARBORA ŠVECOVÁ, bývajúca  v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 12.6.2022 – 3. krát  

PATRIK LUKÁČ, bývajúci  v Ľuboticiach a ANNA HUSOVSKÁ, bývajúca  v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 12.6.2022 – 3. krát 

MAREK TKÁČ, bývajúci  v Červenej Vode a KATARÍNA FALATOVÁ, bývajúca  v 

Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 12.6.2022 – 2. krát a 19.6.2022 – 3. krát 

ŠIMON STERANČÁK, bývajúci  v Ľuboticiach a LENKA JURUŠOVÁ, bývajúca  v Brezovičke 

OHLASUJÚ SA : 12.6.2022 – 3. krát 

TOMÁŠ LOPAČEK, bývajúci  v Ľuboticiach a MARTINA IVANECKÁ, bývajúca  v Ľuboticiach 

OHLASUJÚ SA : 12.6.2022 – 1. krát, 19.6.2022 – 2.krát 

 

 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy:  

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 

 



 

Liturgický program  6.6. – 12.6. 2022 

07.06.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

ZBP Július , 70 r. 

08.06.2022 Streda - 07:00  
Féria 

† Juraj, Gabriel, Alžbeta 

09.06.2022 Štvrtok - 18:00  
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza 

† Gabriel 

10.06.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

ZBP rod.  Žecovej 

11.06.2022 Sobota - 07:00  
Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka 

† rod.  Kvitkovičovej a Pavúkovej 

12.06.2022 Nedeľa - 

 NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

07:00 ZBP Simona a Patrik 

09:00 SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA 

11:00 Za veriacich farnosti 
 

 

Liturgický program  13.6. – 19.6. 2022 

14.06.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† Ladislav 

15.06.2022 Streda - 07:00 
Féria 

ZBP Magdaléna s rod. 

16.06.2022 Štvrtok - 
07:00 

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, 
SLÁVNOSŤ 

Za veriacich farnosti 

18:00 † Jozef Klimovič 

17.06.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

† Cyril Baran 

18.06.2022 Sobota - 07:00 
Féria 

ZBP Mária 

19.06.2022 Nedeľa - 

 12.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Martin a Anna 
 


