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VÝMENA STRÁŽE
 Obdobie prázdnin je časom, kedy sa za-
behnutý režim života musí meniť vzhľadom 
na voľno našich detí, vnúčat, kvôli dovo-
lenkám. Je to však aj čas, kedy dochádza               
k očakávaným, ale aj prekvapujúcim zme-
nám pôsobenia kňazov.
 Popri snáď očakávanej zmene otca kap-
lána, došlo v tejto farnosti aj k „výmene 
stráže“ – odišiel farár a protopresbyter otec 
Michal a privítali ste nového otca Martina. 
Každý kňaz má účasť na univerzálnom po-
slaní, ktoré Kristus zveril apoštolom a du-
chovný dar, ktorý dostal pri vysviacke, ne-
pripravuje ho na nejaké obmedzené a úzko 
ohraničené poslanie, ale na poslanie spásy 
univerzálneho rozsahu, až po samý kraj 
zeme‘ (Sk 1, 8), aby bol „v duchu pripravení 
hlásať evanjelium kdekoľvek“ (KKC 1565). 
Týchto niekoľko dní, ktoré sme spolu pre-
žili, bolo predovšetkým o porovnávaní: 
ako sa ten prvý lúčil, aký odkaz nám zane-
chal, na čo budeme spomínať... Na druhej 
strane si všímame ako sa nový zapíše: jeho 
prvé slová, gestá, spev, kázeň, komunikácia           
s ľuďmi... Každopádne, znova sú to dôvody 
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na najvďačnejšie témy diskusií o kňazoch. Neraz plané a prázdne, inokedy už na počiat-

ku príliš prehnané.

Istý kňaz vo svojej homílii uviedol príklad ako ľudia (nielen veriaci) hodnotia kňaza:

 • keď kňaz dlhšie káže, tak mu to pomaly myslí;

 • keď pri kázni hovorí hlasnejšie, tak kričí;

 • keď hovorí normálnym tónom, tak mu nie je rozumieť;

 • keď má auto, tak je sveták;

 • keď ho nemá, tak nekráča s dobou;

 • keď chodí na návštevy, tak nikdy nie je doma;

 • keď je vždy doma, tak je nespoločenský a namyslený;

 • keď prosí o milodary, tak je chamtivý a nenásytný;

 • keď dôkladne spovedá, tak naťahuje čas a zdržiava;

 • keď spovedá krátko, tak nepočúva a nemá na ľudí čas;

 • keď liturgiu začína presne, tak mu idú hodinky dopredu;

 • keď liturgiu začne o minútu neskôr, tak zdržiava celú farnosť;

 • keď opravuje chrám alebo faru, zbytočne utráca, nerobí si svoju robotu a myslí

    len na seba;

 • keď neopravuje nič, tak je lenivý a všetko necháva spustnúť;

 • keď je mladý, tak nemá skúsenosti;

 • keď je starý, mal by už ísť na dôchodok...

A mohli by sme ďalej pokračovať v podobných parafrázach až donekonečna. Nesmieme 

však zabúdať na slová sv. Jána Bosca: „Akých kňazov si vymodlíte, takých budete mať.“ 

Nech aj týchto pár myšlienok nám pomôže k tomu, aby sme neustále pamätali vo svojich 

modlitbách na kňazov, zvlášť „tých našich“ - v tejto a z tejto farnosti.

                    o. Martin Zlacký



- 3 -

10/2010Sme tu pre Vás 10/2010Sme tu pre Vás

 Cestovanie a využitie voľného času 
počas dovolenky môže byť chápané rôz-
nymi spôsobmi, a to neraz aj ako problé-
mová záležitosť. Pôžitkárstvo a podľah-
nutie konzumnému životu často vedie 
turistu k odcudzeniu sa od Boha. „Človek 
má napodobňovať Boha, aj keď pracuje, 
aj keď odpočíva“, napísal Svätý Otec Ján 
Pavol II. Keď ideme my na dovolenku, 
vtedy Boh nie je na dovolenke. Preto sa 
využitie voľného času počas dovolenky 
stalo podnetom pre prácu Cirkvi. Lebo, 
ako to povedal už Ježiš Kristus, „nielen 
z chleba žije človek, ale z každého slova, 
ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4, 4). 
Naším cieľom je preto turista, ktorý zo 
svojho náboženského pohľadu hodnot-
nejšie vníma a objavuje svet. Tento svet, 
ktorý na našich cestách spoznávame 
a konfrontujeme aj s otázkami viery. Už 
sv. Augustín povedal, že „výpravy cez 
hory a doly nepomôžu, ak človek nedbá 
sám o seba“ (Vyznanie).
 Preto turistu možno vidieť aj inak, než 
z pohľadu cieľa cesty, či ide k moru, do 
hôr, alebo na púť do Lúrd. Hoci je účast-
níkom „nenáboženských“ zájazdov mal 
by mať aj duchovný zážitok. Treba sa za-
myslieť aj nad tým, či sa prišiel len najesť, 
okúpať, predvádzať..., alebo cieľom jeho 
aktivít počas dovolenky je hlbšie prežitie 
a dôkladnejšie poznanie tajomstiev tohto 
sveta?

 Prázdniny, dovolenky, voľný čas...

 Turista, ktorý sa stretáva s ľuďmi po-
čas svojich ciest, lepšie spoznáva svojich 
bratov v Kristovi. Učí sa „otvárať svoje 
srdce pre každého, zvlášť pre toho, kto je 
iný: hostiteľ a hosť, cudzinec, prisťaho-
valec, utečenec, ten, kto sa hlási k inému 
náboženstvu, ako ten, čo nevyznáva žiad-
nu vieru.“ Toto sú skúsenosti mnohých. 
Duchovné obohacovanie takto vedie ku 
kresťanskému spôsobu turistiky. To je 
vtedy, keď jeden druhému dávame, jeden 
od druhého prijímame, žijeme medzi 
sebou v bratskej láske. „Putovanie sa tak 
stáva vynikajúcou príležitosťou na stret-
nutie s druhými ľuďmi. Kto raz vynalo-
žil úsilie na to, aby opustil svoju krajinu, 
svoju vlasť a svoj domov ako Abrahám 
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(porov.: Gn 12, 1), už tým samým sa stá-
va ochotnejším otvoriť sa pre toho, kto je 
iný.“ 
 S týmto krokom sú spojené veľké ná-
deje. Má nám pomôcť uvedomiť si, že ako 
kresťania máme v okolitých krajinách 
mnoho bratov a sestier vo viere, že v spo-
ločenstve Cirkvi sme všade doma, medzi 
svojimi. „Voľný čas a turizmus môžu tak-
to dopĺňať nedostatok ľudského kontak-
tu, ktorý často pociťujeme vo všednom 
živote.“ V zdravom sebavedomí si mô-
žeme uvedomiť, že ako ľudia riadiaci sa 
morálnymi zásadami kresťanskej viery 
máme druhým čo dať, čím ich obohatiť. 
Môže byť aj vzácnou skúsenosťou, ktorá 
nám pomôže vidieť v ľuďoch z iných ná-
rodov našich bratov a naše sestry, pozná-
vať a obdivovať ich kultúru a hodnoty.
Potrebami pastorácie a rozvojom du-
chovnej starostlivosti o turistov sa zao-
berali štyri Svetové kongresy duchovnej 
starostlivosti o turistov, ktoré organizo-
vala Apoštolská Stolica. Prvý bol v roku 
1970, štvrtý v roku 1990.
 Pápežská rada pre kultúru vydala dňa 

23. mája 1999 dokument Pastorácia kul-
túry. V kapitole Kultúrne dedičstvo, ná-
boženská turistika sa hovorí: „V súvislos-
ti s rozvojom voľného času a náboženskej 
turistiky, niektoré iniciatívy umožňujú 
chrániť, reštaurovať a zhodnocovať exis-
tujúce náboženské kultúrne dedičstvo, 
ako aj prenášať na nové generácie bohat-
stvá kresťanskej kultúry, ovocie harmo-
nickej syntézy medzi kresťanskou vierou 
a géniom národov. Na tento cieľ sa zdá 
byť želateľné rozvíjať a povzbudzovať ur-
čitý počet rôznych iniciatív:
- zaviesť pastoráciu turistiky a voľného 
času, ako aj katechézu prostredníctvom 
umenia medzi obvyklé špecifické činnosti
diecéz;
- navrhnúť náboženské trasy v niektorej 
diecéze alebo niektorej oblasti a sledovať 
pritom sieť tých miest viery, ktoré tvoria 
jej duchovné a kultúrne dedičstvo;
- poskytnúť na pastoráciu najnavštevo-
vanejších náboženských budov, aby sa 
umožnilo návštevníkom zužitkovať po-
solstvo, ktorého sú nositeľmi a publiko-
vať jednoduché a jasné dokumenty, ktoré 
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spracovali kompetentné orgány;
- utvoriť organizácie katolíckych sprie-
vodcov, schopné poskytovať turistom 
kvalitnú kultúrnu službu, oživenú sve-
dectvom viery. Také iniciatívy môžu 
utvárať aj pracovné miesta pre mladých 
alebo aj starších nezamestnaných, i keď 
len dočasne;...“ (37).

 Tu treba pripomenúť, že turistika má 
aj svoj deň – Svetový deň turizmu.
Podľa cirkevných dokumentov možno 
konštatovať, že Cirkev turizmus odobru-
je, ak:
1. Turizmus pomáha relaxovaniu a zdo-
konaľovaniu ľudskej osobnosti.
2. Napomáha vzájomnej previazanosti 
človeka s prírodou.
3. Turizmus upevňuje rodinnú jednotu a 
spoločenské povedomie.

V oblasti turistiky sa teda začína nová 
epocha nášho života a čím viac sa bude-
me tváriť, že ju nevidíme, že ešte neprišla, 
že to nie je naša vec, tým viac na to do-
platíme. Problémy, ktoré vzniknú a dalo 
by sa im zabrániť, sa prejavia celoplošne, 
lebo môžu nahlodať morálku, osobnosť, 
rodinu... 
 Skúsenosť hovorí, že naši veriaci, i tí 
bez vyznania, prahnú po múdrom slove 
na miestach, kde pôsobili svetové osob-
nosti, a to aj osobnosti viery – mučeníci 
a svätí. Tiež to, keď namiesto dojíma-
vých životných príbehov počúvajú len 

roky, letopočty, miery, architektonické, 
botanické, zoologické, klimatické či so-
ciologické informácie. „Nielen z chleba 
žije človek...“ (Mt 4, 4). Preto je potrebné 
dávať aj „polievku pre dušu“! K tomu vy-
zýva aj Svätý Otec Ján Pavol II. v závere 
svojho posolstva k 23. svetovému dňu tu-
rizmu (27. septembra 2002): „Obraciam 
sa preto zvlášť na kresťanov, aby bol pre 
nich turizmus aj príležitosťou na kontem-
pláciu a stretnutie s Bohom, Stvoriteľom 
a Otcom všetkých“.
      Turistika pre spoločnosť a Cirkev sa 
stáva veľkou výzvou. S turistikou sa treba 
zaoberať ako s časťou života, kde nesmie 
chýbať ani starostlivosť o ľudské duše. 
„Turistika, alebo neturistika, dovolenka, 
alebo nedovolenka, nadovšetko a pre-
dovšetkým je naša duša.“ Práve tu môže 
veľa pomôcť kňaz i dobrý kresťanský 
sprievodca animovaním programu do-
volenky.

 Prevzaté, Dancák, F.: Homo viator, 
upravil oMZ.
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Biblická žena v modernom svete! 
 V týchto le t-
ný c h  d ň o c h  s a 
konala duchovná 
obnova pre diev-
čatá, na ktorej sme 
spoločne vykročili 
do sveta biblických 
žien. Zoznamovali 
sme sa s hrdinka-
mi Starého zákona, 
ako boli Rút, Judita, 

Ester, a naše putovanie sme ukončili pri 
najkrajšej žene  - Panne Márii. Čím boli 
tieto ženy výnimočné? Každá z týchto 
žien sa nachádzala v bezvýchodiskovej 
situácii, boli v ohrození svojho života. 
Nestrácali nádej na vyriešenie, lebo ve-
deli, že iba Boh ich môže zachrániť. Preto 

pomoc a útechu hľadali pri ňom. Tu sa 
ukázala ich poslušnosť voči Bohu. Tieto 
odvážne ženy mali živú vieru a nebáli sa 
počúvať svojho Boha a urobiť to, čo od 
nich žiadal.  Krása týchto žien spočíva   
v ich duchovných hodnotách, ktoré 
úprimne žili. Boli to cnostné ženy, 
ktorých zdobili duchovné hodno-
ty  /modlitba, poslušnosť svojmu 
B ohu,  č istota  srdca ,  pokora , 
pravda, obeta, pôst, .../
 V čom sa máme my, dnešné 
ženy v modernej spoločnosti, s 
nimi podobať? Čo si máme od nich 
vziať? Máme sa tak obliekať a  cho-

diť ako židovky? Nie, určite to nie je naše 
poslanie. Namiesto oblečenia by sme sa 
mohli zaodieť ich cnostným životom. To 
by nás malo charakterizovať ako biblické 
ženy v modernom svete.    
 Dnešný moderný svet je  o reklame, 
o presadzovaní sa a  dobrej kariére. 
Mnohí si nasadzujú  masky, aby sa za-
kryla skutočná realita. Skutočná pravda 
sa zakrýva klamstvom a podvodom. Je to 
naša realita, ktorú každý deň prežívame. 
Mnohé veci vo svete  určite nezmeníme, 
ale stačí, ak začneme meniť seba. V tma-
vej miestnosti stačí malé svetielko a ne-
potkneme sa. Ženy by mali byť takýmito 
svetielkami všade tam, kde sú. Ak svietia, 
ak horia, čosi vôkol nich sa zmení. Pra-
vá žena prináša svetlo vo chvíli, keď sa 

schyľuje k tmavej noci. V dnešných 
časoch sú ženy povolané k tomu, 
aby boli lampami, ktoré svietia do 
tmy sveta a sú zdrojom povzbude-
nia. „Ako osvieti ranné slnko svet 
z výšin Božích, tak je ozdobou pre 
dom pôvab dobrej ženy“ (Sir 26, 
21). 
  Deti z Medžugoria položili 
Panne Márii otázku: „Ako je mož-
né, že si taká nádherná?“ „Som 

krásna, pretože milujem,“ odpovedala. 
Srdce ženy je bezodné, možno ho napĺňať 
donekonečna. Nech nás táto veľkolepá 
odpoveď povzbudí, aby sme odvážne 
s Ježišom a Máriou vykročili na novú 
cestu Lásky.       Sr. Simeona SNPM
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„Keby som si mal zobrať z Humenného všetko, čo mám rád, tak by som si 
musel zobrať aj vás.“ Týmito slovami sa lúčil o. dekan Michal Onderko s nami, 
mladými, na opekačke, ktorá sa konala v pondelok 5. júla 2010 na farskom 
dvore. Zároveň sme sa rozlúčili aj s o. Matúšom Nascišinom, ktorý obetoval 
čas či už  pri príprave plesov alebo stretiek.
 Ale neostali sme len pri slovách a ďakovaniach, ale sme si aj pochutili na 
skvelých špekačkách, chlebíku, zeleninke a mnohých iných dobrotách. Nála-
da bola vynikajúca. Samé živé rozhovory a smiech, spev a hru na gitare bolo 
počuť už z ďaleka. Toto všetko dopĺňali vtipy, na ktorých sme smiali, až nás 
bruchá boleli. Účasť bola hojná, za čo patrí Bohu veľká vďaka.
Tak ako pribúdali hodiny, aj na nás prichádzal spánok, a tak sme sa postupne 
rozišli  všetci do vlastných postieľok. 
Veríme, že táto vydarená spoločná akcia nebola poslednou počas týchto 
prázdnin. Najbližšie nás čaká piatkové stretko, na ktorom by nás mal pravde-
podobne poctiť svojou návštevou aj nový dekan. Tak verím, že sa všetci stret-
neme a budeme spoločne chváliť Boha za celý náš život. 
                Mária Jarošová

Rozlúčková opekačka
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– Dvaja spolužiaci si po prázdninách vymieňajú svoje zážitky.
„Predstav si, že som bol s otcom v Alpách a skorosme zamrzli! chváli sa jeden.“

Druhý sa pousmeje:  „No vidíš, a ja som bol zase s rodičmi pri mori
a skoro sme sa upiekli! “

 – Malý slimáčik sa pýta mamy: ,,Mami, môžem prebehnúť cez cestu?
„Božechráň, veď o dve hodiny tadiaľ  prechádza autobus!“

Na ostrove stojí chlapík, kričí a máva rukamina loď plávajúcu okolo.
Kto je to? pýtajú sa kapitána. ,,Neviem, ale vždy keď ideme okolo ostova, sa takto teší. 

Malý dinosaurík sa pýta svojej mamy: 
„Mamička, ked umrieme, pojdeme do neba?“

,,Nie synček, do múzea.“

SUDOKU
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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.

10/2010Sme tu pre Vás
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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
kaplan:  hrib.peter@gmail.com

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

10/2010Sme tu pre Vás


