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Otec Michal je pravdou, že nás opúšťate?
 V poslednej dobe často krát počúvam 
takúto otázku. V doslovnom slova zmys-
le, iba zlý pastier opúšťa svoje ovce. Takže 
správna odpoveď je: nie, neopúšťam svo-
ju farnosť, ale napriek tomu z Božej vôle 
prejavenej vladykom Jánom, som dostal iné 
poslanie a povolanie.
Ako vnímate 7 rokov pôsobenia v tejto    
farnosti?
 Vnímam to ako jeden veľký dar od Boha. 
Už samotné číslo 7 v biblickom preklade 
znamená plnosť. Veľmi veľa som sa tu na-
učil, stretol som tu veľa dobrých ľudí, kto-
rých si vážim, zažil som mnohé duchovné 
zázraky a myslím si, že spoločne sme urobi-
li dobrý kus práce.
Čo bolo hlavnou myšlienkou Vašej pasto-
rácie?
 Ak by som mal odpovedať dvoma slova-
mi, tak by som povedal: moji veriaci. Veľmi 
som túžil a snažil som sa, aby ľudia s rado-
sťou prichádzali do chrámu a s radosťou aj 
z neho odchádzali. Toto bol prvoradý cieľ - 
privádzať veriacich  k Bohu. Kňaz bez veria-

ALE BOH TU OSTÁVA!

-cich je ako generál bez armády, 
je  zbytočný. Chcel som budovať 
farnosť ako rodinu, čoho nevy-
hnutným predpokladom bolo, 
aby aj kňazi medzi sebou žili 
ako jedna rodina. Snažili sme sa 
spoločne o pozdvihnutie a zvidi-
teľnenie gréckokatolíckej cirkvi 
v Humennom na všetkých úrov-
niach, aby naši veriaci boli hrdí 
na dedičstvo svojich otcov, aby 
nemali komplex menejcennosti.
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Ako vnímate hmotný rozvoj farnosti?
 Hmotný rozvoj je iba dôsledok viery 
veriacich. Tým, že sa otvárajú srdcia k 
Bohu, tým sa aj „otvárajú“ peňaženky. Za 
7 rokov príjmy farnosti vzrástli o cca 250 
% čo tiež je jeden zo zázrakov, ktorý som 
zažil vo farnosti. Nikdy som peniaze od 
veriacich nežiadal, oni dávali s radosťou. 
Čím som viac ďakoval, tým viac dávali. 
Za 7 rokov sme z vnútra úplne zrekon-
štruovali chrám: nový ikonostas, lavice, 
podlahy, chór, podobne zvonku sme ho 
omladili, čiastočne sme zrekonštruovali 
starú časť farskej budovi, postavili sme 
za rok a pol hrubú stavbu novej fary, do-
končili sme kaplánsky byt a kancelárske 
priestory a nádhernou bodkou a poďa-
kovaním za to všetko bola výstavba sv. 

kríža pred mestom. 
Ako ste to prijali, že Boh Vás posiela ďa-
lej?
 Ľudsky ťažko a je mi smutno, lebo 
okrem svojej rodiny opúšťam všetko čo 
som mal rád, napriek tomu všetkému 
verím, že inej cesty niet – iba nasledovať 
Krista až na Golgotu. Ja nie som Pánom 
svojho života. Vo svojom kňazskom živo-
te sa budem sťahovať už 4 krát a od svoj-
ho narodenia ako kňazský syn už spolu 
10 krát. Napriek tomu odmietnutie Božej 
vôle by znamenalo, že z môjho života by 
odišlo Božie požehnanie, teda inej cesty 
niet, aj keď mnohé veci sa rozumom jed-
noducho pochopiť nedajú.
Mnohí veriaci vnímajú negatívne časté 
prekladanie kňazov, ako to vnímate Vy?
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Vladyka Ján viac krát povedal pred kňaz-
mi, že sú to tie najťažšie rozhodnutia aké 
robí, ktoré však stále vychádzajú z potre-
by cirkvi. Komunikuje s kňazmi snaží sa 
vnímať ich potreby, ale iba on má milosť 
od Boha rozhodovať o týchto veciach. 
Kňaz pri kňazskej vysviacke sľubuje po-
slušnosť svojmu biskupovi a tým sa zrie-
ka svojej vôle a predstáv o svojom živote. 
Taký istý záväzok podpisuje aj manželka 
kňaza.
Ako to vníma kňazská rodina?
 Musí to vnímať jedine s vierou. Potom 
príde aj požehnanie. Som presvedčený, že 
život kňazskej rodiny opierajúcej sa    
o Boha, je dôležitejší ako desiatky             
teoretických prednášok o manželstve           
v  chráme. Kňazská rodina sa stáva čoraz 
významnejším evanjelizačným fenomé-
nom v dnešnej dobe, postihnutej krízou 
manželstva.
Zažili ste aj pocit prehry?
 Samozrejme. Prehry sú prirodzenou, 
každodennou súčasťou môjho života. 
Sú veľkou školou a prostriedkom po-
kory. Prehry sú pre mňa výzvou a má 
viac motivujú, aby som bojoval. Napriek 
tomu som zažíval vo svojej pastorácii aj 
bezradnosť, ak som jednoducho neve-
del niektorým ľuďom pomôcť. Tak sa za 
nich modlím, aby Boh nahradil moju ne-
schopnosť.
 Ako vnímate svoje nové veľmi vý-
znamné poslanie, že sa stanete generál-
nym vikárom?
 Okrem hriechu som urobil všetko pre-
to, aby sa tak nestalo. Cítim sa ako Jonáš, 

ktorý utekal pred Božou vôľou, napriek 
tomu ho zhltla veľryba, ktorá ho vypľula 
pred Ninive. Boh mi nedal na výber a tak 
som to musel v pokore prijať. Nikdy som 
netúžil po cirkevných funkciách, lebo oni 
sú len väčšou službou a zodpovednosťou. 
Kto chce byť medzi vami prvý nech je 
sluhom ostatných. hovorí Ježiš. Autorita 
v cirkvi sa buduje službou a ako hovorí 
stoický filozof Seneca: Zlaté nádoby si váž
ako hlinené a hlinené nádoby si váž tak 
ako zlaté. Napriek svojím pocitom chcem 
Bohu slúžiť tam, kde ma pošle       a je to 
jedno či to bude na prvom mieste, alebo 
na poslednom.
Čo by ste chceli odkázať svojím veria-
cim?
 Nie je dôležitá moja osoba, ale Bo-
žia prítomnosť vo svojom ľude a Boh tu 
ostáva a naďalej sa bude prejavovať iný-
mi spôsobmi, ak budú mať vieru. Prejem 
svojím veriacim, aby neochabovali 
v dobrom a vo viere, že s Božou pomocou 
človek všetko dokáže. Aby s láskou prijali 
nového kňaza, ktorý tu príde a uverili, že 
ho tu posiela Boh a dôverovali mu. Aby 
všetci naši veriaci držali spoločne ako 
jedna rodina a nedali sa nikým a ničím 
rozdeliť. Aby milovali svoju cirkev, svoj 
obrad a boli poslušní voči jej predstavi-
teľom, lebo toto je cesta spásy. Aby sa na-
ďalej modlili za mňa i moju rodinu, aby 
sme sa raz všetci mohli stretnúť v dome 
nášho Otca. Amen

Za rozhovor ďakuje o. Peter Hrib 
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 Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k naj-
významnejším v ranokresťanskej Európe. 
Ich vplyv na celú strednú a východnú Eu-
rópu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa 
používa v takmer nezmenenej forme v 
mnohých krajinách tejto oblasti. Hlaho-
lika bola ich žiakmi upravená na cyriliku 
a možno ju vidieť ešte dnes v Bulharsku, 
Srbsku, Rusku i v ďalších krajinách. Prá-
vom sa k ich odkazu hlásia všetky slo-
vanské národy. Význam ich misie a ich 
prínos k rozmachu kresťanstva v Európe 
vyzdvihol v roku 1980 pápež Ján Pavol 
II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Eu-
rópy. Na začiatku cesty jedných z najvý-
znamnejších osobností európskej kultúry 
bol Solún. Toto mesto (po grécky Thessa-
loniké) leží v terajšom severnom Grécku, 
vtedajšej Byzantskej ríši. Tam sa otco-
vi Levovi, významnému a zámožnému 
hodnostárovi a bohabojnému mužovi, 
a jeho manželke Márii, narodilo sedem 
detí, medzi ktorými Metod bol jeden z 
najstarších (narodil sa okolo roku 815), 
kým Konštantín bol najmladší (narodil 
sa roku 827). Svätí bratia boli charakte-
rove a nadaním veľmi odlišní. Metod mal 
vyvinutý zmysel pre praktické veci, štu-
doval právo a stal náčelníkom jednej by-
zantskej župy, kde bolo slovanské obyva-
teľstvo. V tom úrade prežil 10 rokov. Jeho 
životopisec neskôr poznamenal, že to tak 
zariadila Božia prozreteľnosť, aby sa cvi-
čil v slovankej reči, lebo sa mal stať pr-
vým arcibiskupom Slovanov. Konštantín 
mal mimoriadne nadanie na filozofiu a 

Svätí Cyril a Metod, učitelia Slovanov
iné humanistické náuky. Po otcovej smrti 
ho vysoký cisársky úradník Theoktis po-
volal do Carihradu, aby tam na cisárskej 
škole študoval spolu s budúcim cisárom 
Michalom III. V učení tak vynikal, že mu 
dali prímenie „filozof “. Okrem toho však
napredoval aj v duchovných veciach a v 
svätosti, lebo sa zriekol pozemských vecí 
a za životný štýl si vyvolil vynikať v po-
znaní Božej múdrosti. 
 Keď teda videli jeho životné zamera-
nie, dali ho vysvätiť najprv za diakona a 
potom za kňaza a ustanovili ho za tajom-
níka carihradského patriarchu. Cisár ho 
vymenoval za profesora na cisárskej ško-
le. Profesori tejto školy mali byť okrem 
vyučovania k dispozícii cisárovi vo váž-
nych veciach. Tak roku 851 Konštantína, 
keď mal 24 rokov, zaradili do byzantské-
ho posolstva k Arabom v Mezopotámii, 
kde mal teologické dišputy s tamojšími 
mohamedánmi. Po návrate pokračoval 
vo vyučovaní v Carihrade. No rok 855 
priniesol veľkú zmenu v živote obidvoch 
bratov. Takzvaná „palácová revolúcia“ 
odstránila cisárovnú Theodoru a dosadi-
la na trón mladého Michala III. Spome-
nutý Theoktistos, ochranca oboch bratov,
bol zabitý. Vládu prevzal cisárov strýko 
Bardas. Konštantín a Metod sa nechceli 
zapliesť do politických rozbrojov, a pre-
to sa zriekli svojho postavenia, zanechali 
verejný život a utiahli sa do samoty. O 
krátky čas ich oboch vidíme v jednom z 
kláštorov na hore Olymp v Malej Ázii. Tu 
sa venovali duchovnému životu. Metod, 
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ako skúsený administrátor, sa stal v kláš-
tore predsta veným (igumenom). No ani 
tu ich nenechali na pokoji. Keď sa veci 
utíšili a cisár vysielal posolstvo k Cha-
zarom, ktorých dŕžava sa rozprestierala 
medzi Čiernym a Kaspickým morom, za-
volal si Konštantína a Metoda a zaradili 
ich do tohto posolstva. Cestou k Chaza-
rom sa posolstvo zastavilo na polostrove 
Kryme, kde Konštantín našiel pozostatky 
sv. Klementa, štvrtého pápeža, ktorý tam 
zahynul mučeníckou smrťou. Neskoršie 
priniesol tieto pozostatky do Ríma, kde 
ich uložili v bazilike zasvätenej tomuto 
svätcovi. Po návrate z chazarskej misie 
sa obidvaja bratia znova utiahli do kláš-
tora na hore Olymp v Malej Ázii. No nie 
nadlho. Roku 862 prišlo do Carihradu 
posolstvo, vyslané moravským knieža-
ťom Rastislavom. Okrem iných záležitos-
tí politického charakteru poslovia žiadali, 
aby cisár Michal III. určil pre slovienske 
kraje „učiteľa a biskupa“ a s ním aj iných 
misionárov, ktorí by v národnom jazyku 
ohlasovali Slovienom kresťanské nábo-
ženstvo. Cisár Michal určil na túto misiu 
svätých bratov Konštantína a Metoda. 
Tí si vybrali niekoľkých mladších spolu-
pracovníkov. Prv než sa vydali na cestu, 
Konštantín zostavil slovienske písmo, 
hlaholiku (glagolica), a začal prekladať 
do staroslovienskej reči najpotrebnej-
šie sväté knihy, začínajúc evanjeliom sv. 
Jána: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a Bohom bolo Slovo.“ Toto 
sú prvé slová napísané v staroslovienskej 
reči. Touto činnosťou sa svätí bratia sta-
li zakladateľmi našej a vôbec slovanskej 
kultúry. 
 Roku 863 prišli Konštantín a Metod so 

svojou družinou na Veľkú Moravu k na-
šim predkom. Knieža Rastislav ich priví-
tal s veľkou radosťou. Žiaľbohu, nevieme, 
kde to bolo, lebo doteraz nepoznáme, kde 
bolo ústredie dŕžavy a sídlo moravských 
kniežat. Dnes sa zdajú najpravdepodob-
nejšími miestami Staré Mesto v povodí 
rieky Moravy a hradisko pri Mikulčici-
ach. 
 Svätí bratia so svojimi pomocníkmi 
sa hneď dali do práce. Jedni ohlasovali 
evanjelium, kým druhí vyučovali mlá-
dež, najmä kandidátov na kňazstvo. Ras-
tislavovi totiž išlo o to, aby mu vychovali 
čím skôr domácich kňazov. Po troch ro-
koch intenzívnej činnosti sa veci vyvinuli 
natoľko, že bolo potrebné riešiť niektoré 
vážne cirkevnoprávne otázky. Preto sa 
svätí bratia rozhodli ísť do Ríma k pá-
pežskej stolici, ktorá jediná mohla riešiť 
tieto otázky. Koncom , roku 866 alebo 
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začiatkom roku 867 sa vydali na cestu, 
pričom viedli so sebou početnú skupinu 
učeníkov. V Panónii pri Blatnom jaze-
re sa zastavili na dvore kniežaťa Koceľa 
(Pribinovho syna), ktorý si obľúbil „slo-
vienske písmená“ a tým celý cirkevno-
právny program kniežaťa Rastislava. Aj 
on hneď zhromaždil asi 50 mladíkov a 
poprosil Konštantína, aby ich hneď pri-
pravil a najlepších vzal so sebou do Ríma. 
Rímskym pápežom bol vtedy Hadrián II. 
Keď sa dozvedel, že svätí bratia nesú so 
sebou pozostatky sv. Klementa, vyšiel im 
v ústrety osobne v slávnostnej procesii. 
Pozostatky uložili v bazilike, zasvätenej 
sv. Klementovi, a tam sa nachádzajú do-
dnes. V Ríme mali svätí bratia vybaviť 
predovšetkým tri záležitosti: 
1. potvrdenie staroslovienskej reči v li-
turgii západného, čiže rímskeho obradu; 
2. vysviacku učeníkov na diakonov a 
kňazov (lebo ich nechceli dať vysvätiť ne-
meckým biskupom);
3. zriadenie samostatnej hierarchie pre 
Veľkú Moravu, ktorá by bola závislá pri-
amo od pápeža. 
 Bolo to pravdepodobne na Vianoce 
roku 867, keď pápež v bazilike Sv. Márie 
(dnes Santa Maria Maggiore) pri jaslič-
kách položil staroslovienske evanjelium 
na oltár (a tým ten preklad schválil) a 
Konštantín hneď slúžil starosloviensku 
bohoslužbu. O krátky čas potom pápež 
prikázal niektorým biskupom, čo sa na-
chádzali v Ríme, aby slovienskych uče-
níkov vysvätili za diakonov a kňazov. 
Otázka samostatnej hierarchie bola veľ-
mi chúlostivá, lebo na to územie si náro-
kovali právo nemeckí biskupi, a preto sa 
pápež rozhodol obnoviť starobylé sriem-

ske arcibiskupstvo (Sirmium, dnes Sri-
emska Mitrovica) a rozšíriť ho aj na úze-
mie Panónie a Moravy. Kým sa tieto veci 
vybavovali, Konštantín v Ríme ochorel.  
 Cítiac blížiacu sa smrť, prijal vyšší stu-
peň mníšskeho stavu, a zároveň aj meno 
Cyril, pod ktorým je všeobecne známy. 
Zomrel v Ríme 14. februára 869. Pocho-
vali ho slávnostne v bazilike sv. Klemen-
ta. Po jeho smrti neostávalo nič iné, ako 
ustanoviť sv. Metoda. za arcibiskupa pre 
novozriadenú veľkomoravskú cirkevnú 
provinciu. A skutočne ho vysvätil pápež 
Hadrián II. Keď odchádzal, pápež mu dal 
list adresovaný veľkomoravským knieža-
tám Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľo-
vi. V ňom oznamuje, že im posiela Meto-
da ako arcibiskupa a pápežského legáta aj 
pre ostatné slovanské národy, že potvrdil 
starosloviensku reč v bohoslužbe a hrozí 
cirkevnými trestami tým, čo by sa opová-
žili protiviť týmto rozhodnutiam. Cestou 
z Ríma na Veľkú Moravu sa však stala 
nepredvídaná udalosť. Nemeckí biskupi 
dali zajať sv. Metoda a jeho sprievodcov 
a odvliekli ich do Bavorska. Tu ich po-
stavili pred súd ako votrelcov, účinkujú-
cich na území, na ktoré si nárokujú právo 
nemeckí biskupi. Metod im odpovedal: 
„Keby bolo vaše, hneď by som ho zane-
chal, ale je sv. Petra,“ teda patrí Apoš-
tolskej rímskej stolici. Napriek tomu ho 
biskupi odsúdili a uväznili v niektorom 
kláštore vo Švábsku. Tam strávil tri roky, 
kým ho na zákrok nového pápeža Jána 
VIII. neprepustili. Konečne sa roku 873 
vrátil na Veľkú Moravu. Tu však už ne-
bol knieža Rastislav, ale vládol kráľ Svä-
topluk. Sprvu ho aj on prijal s poctami a 
„odovzdal mu všetky hradiská a všetkých 
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kňazov a božie učenie sa začalo šíriť“. Ale 
čím ďalej tým viac sa začali títo mužovi 
a jeden druhému odcudzovať. Metodovi 
učeníci neskoršie zaznamenali, že to bolo 
preto, lebo Metod vyčítal Svätoplukovi 
jeho mravné poklesky. A tak sa stalo, že 
Svätopluk dovolil znova návrat nemec-
kých kňazov. Medzi nimi najznámejší 
je Viching, ktorý bol asi Svätoplukovým 
poradcom. Roku 879 spoločne obžalova-
li Metoda u pápeža, že nepodáva správne 
učenie a že bohoslužby koná v staroslo-
vienskom jazyku. Na pápežov rozkaz sa 
Metod roku 880 znovu vydal na cestu do 
Ríma. Tu bol z obžalôb ospravedlnený a 
pápež Ján VIII. mu dal významnú bulu 
„Industriae tuae“. V nej znova potvrdil 
Metoda za arcibiskupa, potvrdil aj použí-
vanie staroslovienskej reči v bohoslužbe, 
ale na Svätoplukovu žiadosť ustanovil a 
vysvätil za biskupa do Nitry práve Meto-
dovho odporcu Vichinga. Metod sa síce 
vrátil na Veľkú Moravu, ale mal veľké 
ťažkosti. Napriek tomu tu účinkoval až 
do smrti, ba začal šíriť kresťanstvo aj u 
Čechov a u Poliakov. V posledných ro-
koch života ešte pokračoval v prekladoch 
Sv. písma a bohoslužobných kníh. Zom-
rel 6. apríla 885. Pochovali ho slávnostne 
„v hlavnom moravskom chráme z ľavej 
strany oltára presvätej Bohorodičky Má-
rie“. Hlavný alebo veľký chrám znamená 
biskupskú katedrálu. Dodnes nevieme, 
kde sa spomínaný chrám nachádzal. 
Podľa nedávnych vykopávok najpravde-
podobnejším miestom je lokalita Sady 
pri Uhorskom Hradišti, kde sa našiel celý 
komplex sakrálnych budov. 
 Po smrti sv. Metoda Viching dosiahol, 
že ho pápež Štefan V. ustanovil za admi-
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nistrátora veľkomoravského biskupstva. 
Tým bol osud cyrilometodskej misie spe-
čatený. Učeníci sv. Cyrila a Metoda boli 
vyhnaní z krajiny. Niektorí sa uchýlili do 
Čiech, iní do Poľska, ale najviac ich odišlo 
do Bulharska. Tam pokračovali v cyrilo-
metodskom diele. Po čase sa odtiaľ by-
zantsko-slovanské kresťanstvo rozšírilo 
do Kyjevského Ruska, k predkom dneš-
ných Bielorusov, Rusov a Ukrajincov. A 
tak sa nepriamo stali sv. Cyril a Metod 
apoštolmi a učiteľmi všetkých Slovanov.

 Zdroj: www.kbs.sk
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 Tento rok 6. až 12. júna 2010 to bolo už 
štvrtýkrát, keď sa študenti pod vedením 
učiteľky nemeckého jazyka Mgr. Má-
rie Maťašovej  mohli opäť zúčastniť na  
medzinárodnom stretnutí mladých ľudí 
z európskych krajín.
 Cieľom seminárov organizovaných Eu-
rópskou úniou v EUROPA-HAUS v Bad 
Marienbergu je zjednocovať mladých 
ľudí z európskych štátov,  diskutovať 
o témach, ktoré sú blízke mladým ľuďom 
a sú aktuálne aj pre súčasnosť. Zároveň 

Cirkevné 
gymnázium 
sv. Jána 
Zlatoústého 

na cestách

umožňujú študen-
tom spoznať nielen 
krajinu  ktorej jazyk 
sa učia, ale aj zbierať 
skúsenosti,  získavať 
nové  poznatky a naj-
mä komunikovať 
v cudzom jazyku.
     Za účelom  dozve-
dieť sa čo najviac 
o partnerských sku-
pinách študenti hneď 
v prvý „pracovný“ 
deň prezentova l i  
našu krajinu, tra-
dičnú kultúru, ško-
lu i mesto  formou 

prezentácie a nimi natočeného krátkeho 
filmového zostrihu.
Spoznávanie podporovali aj spoločné hry 
a diskotéky.
 Pred štyrmi  rokmi  študenti  po prvý-
krát reprezentovali našu krajinu za účasti 
mladých ľudí z Poľska, Maďarska, Čiech, 
Nemecka, Litvy, a tohto roku aj z Talian-
ska. Mali možnosť preveriť svoje vedo-
mosti a schopnosti komunikácie  v ang-
lickom a nemeckom jazyku, čo je veľkým 
prínosom pre našich žiakov. Študenti 
pracovali v medzinárodných skupinách, 
kde mali priestor vyjadriť svoje názory a 
prezentovať sa.
    Jednodňové výlety do Bonnu, Kolína 
n/Rýnom a Frankfurtu n/M umožnili 
spoznávať nové mestá, ich históriu, pa-
miatky a život ľudí.
Tieto poznávacie výlety spestrujú všet-
kým účastníkom náročný pracovný pro-
gram, o ktorý  naši študenti každoročne  
prejavujú veľký záujem.

Mgr. Mária Maťašová
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Obnovme sa premenou zmýšľania

 Cesta do Božej blízkosti je otvorená 
pre každého z nás. K tomu, aby sme sa 
mohli priblížiť k Bohu, však v prvom 
rade musíme zistiť, kde sa práve nachád-
zame vo vzťahu k Nemu. Duchovná ob-
nova je časom pozvania nastúpiť na cestu 
návratu domov k Bohu. Je to čas prežitý v 
modlitbe a v načúvaní, v tichu pred svo-
jim Bohom. 
 Prečo práve ticho je dôležité? Každé 
veľké Božie pôsobenie začína  v uzobraní, 
v tichu. Ježiš sa nenarodil v hluku mesta, 
ale v tichej jaskyni. Boh si vybral Máriu, 
ako studňu čistého srdca – znovu tichú 
a pokornú. Je veľmi dôležité, aby sme si 
vytvorili podobné podmienky v našom 
srdci. Možno sme nemali možnosť alebo 
čas na načúvanie Ježiša. Táto obnova slú-

ži k tomu, aby sme tu       v tichu povedali 
Bohu, že si sami v našom živote nesta-
číme, že ho potrebujeme. Rozlišujeme 
dvojaké ticho: ticho spôsobené pokojom, 
znehybnením, ticho o sebe prázdne. Ti-
cho Božieho zjavenia je však tichom po-
hnutým –sprevádza ho úžas, radosť. Je to 
ticho plné oveľa viac ako mlčanie. Tu má 
iniciatívu Boh. Tak ako v bežnom živote, 
ak sa chcete rozprávať s kamarátkou po-
zvete si ju domov a isto urobíte doma prí-
pravy: poriadok. niečo upečiete, uvaríte 
a nedočkavo sa tešíte. Tak o čo viac sa 
máme pripraviť na stretnutie s naším    
Pánom Ježišom.
Je to spolupráca Svätého Ducha, ktorý sa 
k nám prihovára v modlitbe.
 Modlitba je dýchaním duše. Tak ako 
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človek potrebuje vzduch, aby mohol, žiť 
tu na zemi, tak aj duša potrebuje mod-
litbu, aby sa nestratil kontakt s Bohom, 
lebo ak sa začne strácať kontakt s Bohom, 
aj náš duchovný život sa rúti do zabud-
nutia. Modlitbou duchovne rastieme. 
Veď každý z nás chce rásť a isť tou správ-
nou cestou. Modlitba je dôležitou časťou 
každého kresťana, ktorý vie, že ten, ktorý 
ho stvoril má s ním naozaj veľké plány. 
Radosť z blízkosti Boha v našom srdci 
nám prehĺbi tichá modlitba, ktorá vlieva 
Pokoj do našich sŕdc. Boh je našim stvo-
riteľom, stará sa o nás, uschopňuje nás 
milovať svojich bratov a sestry. Sme úpl-
ne v Božích rukách. Boh je mojím maji-
teľom a ja som jeho stvorenie On je môj 

a ja som jeho. Stvoriť znamená milovať, 
čiže som milovaná a nie hoci kým. Som 
ozvena, ktorá sa vracia k vyslovujúcemu. 
Som tu na to, aby som patrila Pánovi. 
/ Rim 14,7-8 / 
 Vďaka Ti Pane, že nám dávaš svoj 
pokoj. Možno tam, kde máme strach a 
napätie   v rôznych vzťahoch. Vystierame 
svoje prázdne ruky a veríme, že ty Pane 
ich naplníš. Vieme Pane, že najlepšie 
miesto na úkryt je Božia náruč. 

Chceme sa sýtiť tvojím slovom a prijímať 
s odvahou každý deň tvoju vôľu.                  
      
        Sr. Simeona

Farské oznamy

Srdečne pozývame všetkých veriacich dňa 5. júla 2010 na hlavné námestie, kde sa uskutoční slávnosť ku cti našich 
slovanských vierozvestov  sv. Cyrila a Metoda . Program:  9.00 ruženec, 9.30 moleben, 10.00 hod Sv. Liturgia

Pozývame všetky deti (po prvom sv. prijímaní) a mládež už na 19. stretnutie gr. kat. mládeže do Juskovej Vole. Stretnutie sa 
organizuje sa v 6. turnusoch. Všetky termíny a informácie sú na nástenkách. Prosíme všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť tohto 

stretnutia, aby si všetky potrebné informácie dobre prečítali a zapísali sa na formuláre, ktoré sú v zákristii. So zapísaním 
sa je potrebné hneď aj zaplatiť účastnícky poplatok! Cena pre tých, ktorí sú v krúžku je 20€ a pre nečlenov 25€. Prosíme 

záujemcov, aby sa zapísali do 30. júna.

Stále ešte môžeme formou petície podporiť zachovanie centrá voľného času, teda aj naše CVČ v Juskovej Voli.

Dávame Vám do pozornosti Archieparchiálnu púť do Izraela – Jordánska s našim vladykom Jánom Babjakom Sj,  v čase od 
11.10. – 18.10.2010. Cena púte je 975€ + 150 USD. Nahlásiť sa môžete na farskom úrade do 30.06.2010.

Ponúkame Vám biblickú počítačovú hru o starozákonnom kráľovi Dávidovi. Bližšie informácie sú na www.david-hra.sk 
a objednať si ju môžete na tel.č.: 0911 811 203.

V dňoch od 30.6. do 3.7.2010 sa uskutoční celoslovenské stretnutie animátorov a aktívnych mladých v Poprade. Viac informácii 
nájdete na plagáte na nástenke ako aj na extreme.mladez.kbs.sk Zaregistrovať sa tam môžete do 27.júna.   

 
Všetky potrebné informácie zo života našej farnosti nájdete na www.grkat.he.sk
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S ÚSMEVOM: 
–  ,, Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?
    ,, Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!

–  Učiteľka sa snaží v škole deťom vysvetliť
   podstatu magnetu: ,, Porozmýšľajte, deti, čo 
   dvíha všetky predmety zo zeme. Začína sa to 
   na  m. 
  ,, Mamičkáááá! volajú deti. 

 –  Na hudobnej výchove: ,,Ak mi zaspievate 
    pesničku o počte dní, toľko dní môžete 
    zostať doma, motivuje deti učiteľka.
    Prvý začne: ,, Tri dni ma naháňali ... 
    Druhý dodá: ,, Ešte dvadsaťdva dní ... 
    Tretí pridá: ,, Dva roky prázdnin ...
    V zadnej lavici sa malý Móricko začne baliť 
    a pri odchode z triedy spieva: ,, Nečakaj ma 
    už nikdy ... 

Matúš Sejka 
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Spoločenstvo  
      sv. Terezky Ježiškovej

Chýbajú ti priatelia ?

Cítiš sa opustený?

Chceš sa s niekým podeliť

o svoj duchovný život ?

Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky  sa stretávame  my mladí. 

Touto cestou ťa chceme pozvať do nášho spoločenstva svätej 

Terezky Ježiškovej. Na stretkách sa navzájom bližšie s

poznávame, povzbudzujeme, oslavujeme Boha svojím spevom, 

rozjímame nad Božím slovom a tiež zažívame 

veľa zábavných chvíľ.
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S M E  T U  P R E  V Á S
Informačno - formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom

Dorovoľný príspevok.

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, 
kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900

K O N T A K T
Gréckokatolícka cirkev - protopresbyterát Humenné.

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné

Telefón: 
kancelária:  057/775 3628
farár:  057/788 9061
kaplán:057/788 9060
mobil:  0911 912 360

e -mail:
dekan:  michalonderko@centrum.sk

Prosíme Vás o dodržiavanie podmienok:

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred

- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosi 

- krst, myropomazanie, svätú spoveď, sväté prijímanie-
2 mesiace vopred

2) a niektorá z nich Vám chýba minimálne 4 mesiace vopred

LITURGIE - úmysly na Božské liturgie prijímame iba v Cerkvi.
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST - je možné vyžiadať si aj telefonicky

 a vyzdvihnúť si ho ďalší deň
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