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 Človek sa už veľakrát sklamal,          
a cez to všetko nikdy neprestal 
hľadať. Chce stále spoznať, kde je                     
trvalý prameň plnosti. Hľadá, veď sa 
mu vždy ponúkalo a ponúka mnoho 
prameňov. Musíme si tiež priznať, že 
hľadáme všetci, veriaci i neveriaci. 
 Je až dojímavé, ako človek s vy-
pätím všetkých síl hľadal a rozmýšľal 
nad týmto prameňom. Na mnoho 
vecí prišiel, a mnoho vecí pochopil. 
Preto nie je ani tak potrebné, aby sme 
sa umárali sami v sebe úporným hľa-
daním tohto dôležitého prameňa pre 
náš šťastný život.
 Uprostred tejto situácie súčas-
nosti, ale aj minulosti a budúcnosti, 
svieti Cirkev s úžasným posolstvom 
pre ľudstvo - evanjeliom. Dnes, keď 
zaznie slovo Cirkev, v mnohých to 
vyvolá pocit nedôvery. Ale to, že 
svieti ostáva faktom. Odpovedá na 
všetky otázniky, ktoré naliehavo pý-
tajú odpoveď. Pomáha človekovi, aby 
spoznal seba samého, aby vyriešil 

ČO MI MÔŽE DAŤ CIRKEV ?

tajomstvo svojho bytia. S veľkou túž-
bou ponúka ľudstvu cestu z neistoty 
a neživého tápania, do ktorého všetci 
upadáme. 
 Táto túžba Cirkvi a jej konanie je 
túžbou a konaním nášho milujúceho 
Boha. Boh vo Svätom písme hovorí: 
„Ja som cesta, pravda a život“. Túž-
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ba Cirkvi po naplnení života človeka je  
naozaj túžba „ŽIVOTA“, aby sme mali 
život, a aby sme ho mali hojnejšie (porov. 
Jn 10, 10).
 Preto, keď sa dnes už aj u nás razí hes-
lo v duchu: „Boh áno,“ Cirkev nie, predsa 
ostáva pravdou, že mimo Cirkvi je ne-
možné natrvalo naplniť pravé túžby člo-
veka. Prečo je to tak, pochopíme vtedy, 
keď spoznáme a precítime skutočnosť, že 
sám Boh svoju Cirkev obdaroval darmi   
a nevyčerpateľnými prameňmi života, 

ktoré s láskou ponúka: spoločenstvo, svia-
tosti a svoje slovo.
 Nech posledný mesiac cirkevného 
roka – august, so svojimi sviatkami po-
ukazujúcimi na večnosť: Premenenie, 
Uspenie i Sťatie – nám pomôže správne 
sa zorientovať a vyvoliť si už v časnom 
živote v spoločenstve Cirkvi ten podiel, 
ktorý sa nám nikdy neodníme (porov. Lk 
10, 42b).
              
          o. Martin, farár - protopresbyter

Prosil som Boha, aby vzal moju pýchu.
Boh povedal: 

„Nie! To nezávisí odo mňa, ale od teba.“

Prosil som Boha, aby uzdravil moje 
postihnuté dieťa.

Boh povedal: 
“Nie! Dušu má zdravú, 

telo je len dočasu.“

Prosil som Boha, aby mi daroval 
trpezlivosť.

Boh povedal: 
„Nie! Trpezlivosť je iba vedľajším 

produktom súženia.“

Prosil som Boha, aby mi dal šťastie.
Boh povedal: 

„Nie! Dávam ti požehnanie 
šťastie je na tebe.“

modlitba
Prosil som Boha, aby ma zbavil bolesti.

Boh povedal: 
„Nie! Utrpenie ťa odvádza 

od svetských         
 starostí a privádza 
ťa bližšie ku mne.

 
Prosil som Boha, 

aby dal vzrast môjmu duchu.
Boh povedal: 

„Nie! Ty musíš rásť sám. 
Ja ťa však     

budem orezávať, 
aby si prinášal ovocie.“

Prosil som Boha, aby mi pomohol 
milovať druhých tak 

veľmi ako On miluje mňa.
Boh povedal: 

“Ó, konečne dobrý nápad.....“  
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Uprostred augusta slávime 
posledný mariánsky sviatok 
v cirkevnom roku. Pred na-
ším zrakom znova oživuje 
udalosť ukončenia pozem-
skej púte a jej slávny vstup 
do nebeskej slávy. Východná 
tradícia pomenovala túto 
premenu Máriinho života     
z pozemského na nebeský   
liturgickým názvom uspenie 
– zosnutie. A začala s úctou 
uspenskej Bohorodičky hneď 
po Efezskom koncile (r. 431). 
Tým sa odlišuje od západnej 
tradície, ktorá  slávi svia-
tok od 7. stor, pod názvom      
Nanebovzatie Panny Márie.

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ 
BOHORODIČKY

ČO UČÍ O USPENII CIRKEV ? 
 Je pozoruhodné, že až v našich časoch dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi
– dogmu o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia XII. v roku 
1950 vyhlásila: Je Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená vždy panenská Matka Bo-
žia, Mária, po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej 
slávy (DS 3903). Týmto vyhlásením Cirkev učí, že Boh osobitným spôsobom vyplnil 
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svoje prisľúbenia na Márii a pre jej plnosť nadprirodzenej svätosti ju hneď po skonče-
ní pozemskej púte vzal k sebe do neba. Na ľudsky zvedavú otázku, či Mária prirodze-
ne zomrela, alebo nie, text priamo neodpovedá. Ako je známe, práve univ. prof. ThDr.
Mikuláš Russnák, gen. vikár prešovskej diecézy (1878 – 1954), podal pri príprave tejto 
dogmy znamenitú prácu Svätej stolici. 

ČO VYJADRUJE LITURGIA?
 Litugická modlitba je staršia ako dogmatické vyhlásenie a vyjadruje prežívanú vieru 
veriacich. Ak načrieme do obsahu liturgických slôh na uspenie, sme až prekvapení ich 
bohatstvom, teologickou hĺbkou a jasnosťou. 
 Ó, aký je to veľký div! Zdroj života do hrobu sa dáva a hrob rebríkom do neba sa stáva. 
Raduje sa, Getsemanská záhrada, svätý príbytok Bohorodičky. Volajme, veriaci spolu s 
Gabrielom: „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. On skrze teba udelí svetu veľké milos-
ti.“ 
 Text prvej slohy na večierni nás zbavuje chladného ľudského pohľadu na Máriinu 
smrť, ktorú predpokladá a pozýva nás užasnúť vo viere nad tajomstvom jej uspenia. Veď 
pri smrti ide z hľadiska večnosti o rozhodujúci okamih života každého človeka. Uspenie 
bolo pre Bohorodičku rebríkom do neba. A to je dôvod našej úprimnej radosti i escha-
tologickej nádeje. 
 Tvoju smrť oslavujú nebeské mocnosti: Prestoly, kniežactvá i panstvá. Sily, cherubíni 
i strašní serafíni. Aj ľudia na zemi sa radujú. Blahoželajú ti k sláve, ktorou ťa Boh obdaril. 
Pred tebou spolu s anjelmi a archanjelmi padajú na zem králi a všetci spolu ti spievajú: 
„Raduj sa... (večiereň). 
 Nielen veriaci ľud oslavuje uspenie na zemi, ael ešte viac obyvatelia neba – anjeli. Oni 
sú už v definitívnom stave svojho bytia a lepšie ako my chápu aj Máriin príchod do neba.
Takto všetky rozumné bytosti na zemi i v nebi spolu sa vrúcne radujú nad slávou, ktorou 
Boh Otec obdaril svoju Prečistú Nevestu. 
 Ctihodný zbor múdrych apoštolov sa zázračne zhromaždil, aby slávne odprevadil do 
hrobu tvoje presväté telo, od všetkých oslavovaná Bohorodička. S nimi ti spievajú zástu-
py anjelov a oslavovali tvoj príchod do neba. I my v živej viere velebíme tvoje zosnutie 
(utiereň – sedalen). 
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 Historické okolnosti uspenia ako miesto, čas, prítomné osoby atď. sú nejasné. Výcho-
diskom pre ich poznanie nie sú evanjelia, ale starobylé podanie. Podľa neho riadením 
Božím sa stretol zbor apoštolov v Jeruzaleme, aby nábožne odprevadil svoju kráľovnú 
do hrobu. Takto zobrazuje uspenie aj ikonografia. Keď po krátkom čase chceli apoštoli
pozrieť ešte raz na Máriino telo, už tam nebolo. Božou mocou bolo premenené na telo 
oslávené, podobné aké mal Ježiš Kristus po vzkriesení a zaujalo miesto v nebi. 
 Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, pri smrti svet si neopustila. Odišla 
si do večnej blaženosti, lebo si Matka Života a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše 
duše (tropar). 
 Text tropara stavia do vzájomnej súvislosti dva osobitné božie zásahy do života 
Presvätej. Sú to: panenský pôrod Spasiteľa a jej bezbolestný prechod zo zeme do neba. 
Obidve udalosti sa vymykajú prirodzenému poriadku, ako je to u všetkých Adamových 
potomkoch. Sú potvrdením výnimočného postavenia Bohorodičky v dejinách spásy a 
pre nás potešujúcou skutočnosťou, že Matka Života svojimi modlitbami neprestáva vy-
konávať svoje materské poslanie voči nám – svojim deťom. 

AKÁ JE NAŠA ODPOVEĎ?
 O obľúbenosti tohto mariánskeho sviatku azda ani netreba hovoriť. Dokumentuje to 
množstvo uspenských chrámov a kaplniek. Aj naše najväčšie pútnické miesta – Ľutina 
a Klokočov – majú toto patrocínium. Prečo? Okrem historických súvislostí je to preto, 
lebo pravda viery o Máriinom uspenii odpovedá na naše najhlbšie túžby po konečnom 
stretnutí s Bohom. Nedovolí nám zabudnúť na to, že naša pravá vlasť je v nebesiach. 
Prosme aj na tohtoročných pútiach Presvätú Bohorodičku, aby sme na to nikdy neza-
budli. A prostredníctvom jej mocného príhovoru, aby sme sa všetci do nebeskej vlasti aj 
dostali. 
             o. Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
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V sobotu dňa 14.augusta o 10. hodine v našom 
farskom  chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

sa zúčastníme slávnosti a to večných sľubov, 
ktoré zložia naše rodáčky sestra

 

Jozafata Ingrid Durňáková 
a Filareta Lucia Kosťová

Jeho služobníkom som sa stal, keď ma Boh obdaroval svojou milosťou 
a pôsobí vo mne svojou mocou: mne ďaleko 

najmenšiemu zo svojich bratovbola daná tá milosť...“ ( Ef 3, 7-8)

v prítomnosti vladyku Milana Chautura CssR a sr. Reginy Ľudmily Mitrovej provinciál-
nej predstavenej sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.
 Slávnostný sľub bude spečatený modlitbou, v ktorej každá z nich sľúbi Bohu                 
poslušnosť, čistotu a chudobu v našej Kongregácii SSNPM až do svojej smrti v zhode       
s jej Konštitúciou a svoju odovzdanosť prejavia tým, že si pred ním ľahli v znamení kríža, čo 
znamená, že sa dobrovoľné zriekajú tohto sveta a všetkého, čo im ponúka na ich sebare-
alizovanie, či budovanie svojej kariéry.
 Povolanie k zasvätenému životu je nezaslúžený dar od Boha. Tento dar Boh dáva 
komu chce, bez ohľadu na to, kto to je alebo, aký mal predošlí spôsob života. Stačí od-
povedať na tento dar tým, že ho prijmem a odovzdám sa do jeho vôle. Preto ísť radikál-
nou cestou evanjeliových rád znamená, opustiť všetko, čo je mi blízke /rodinu, svoje sny           
a túžby, či predstavy o svojom živote/ a zamilovať si Boží plán so mnou, aj keď je odlišný 
s mojimi predstavami. Prejavuje sa tým, že už nehľadám to, čo chcem ja, ale to, k čomu 
ma povolal Boh, čiže jeho vôľu skrze predstavených.  Preto každá  zasvätená osoba môže 
povedať, že už nepatrí sebe, ani svojej rodine, ani svojim snom, či plánom, ale Bohu.
 Toto povolanie sa rodí z toho, že sa osoba vnútorne stretne s Kristovou láskou, kto-
rá je vykupujúcou láskou. V tomto stretnutí jej Boh dáva spoznať jej osobnú hriešnosť            
a svoju vykupujúcu lásku a pozve ju, túto lásku dávať ďalej v jeho vinici na ktoromkoľvek 
mieste, či apoštoláte. Boh chce, aby každý osobne mal túto skúsenosť s Jeho vykupujúcou 
láskou a prijal jeho milosrdenstvo a tak naplno začal Jeho milovať, jemu slúžiť a vždy 
hlbšie ho spoznávať. Preto Boh nepovoláva ľudí kvôli ním samým, ale kvôli stovkám 
duší, s ktorými ich povolanie je späté v ich apoštoláte. 
 Aj tieto naše dve sestry Jozafata a Filareta odpovedajú na jeho láskyplný pohľad, 
vyvolili si toho, ktorý si prv vyvolil ich a povolal ich vo svojej nesmiernej vykupiteľskej 
láske k tomu, aby to, čo dostali dávali iným. Keďže sa vydali na cestu, ktorú im on ukázal, 
modlime sa za ne, aby boli úplne odovzdané do jeho vôle až do svojej smrti a tak naplnili 
jeho plán spásy s každým ku komu budú poslané.                   sr. Hieronyma
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Príde kačka do baru a pýta sa barmana: Máš chlieb?  Nemám.
Máš chlieb?  Už som ti povedal, že nemám !!! Máš chlieb? Počuj, ak sa má ešte ráz opýtaš, čí 

mám chlieb, tak ti priklincujem zobák k pultu!
Kačka na to:  Máš klince? Nie, A chlieb máš? 

Jano, prečo v tej mušli nepočuť šum mora?
Pretože to je mušľa z Mŕtveho mora. 

 V autobuse: Týmto autobusom cestujem už 9 rokov.
Nevravte! A kde ste nastúpili? 

Tri netopiere visia na strome. Zrazu sa jeden z nich 
postaví  a druhý sa pýta tretieho: Čo sa mu stalo? Neviem, asi odpadol 

Pýta sa sprievodca vo vlaku staršieho chlapca: Koľko máš rokov? Šesť.
Ale vyzeráš na pätnásť! To viete, starosti ... 

 Vtipy:

Matúš Sejka

Legenda:
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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.

12/2010Sme tu pre Vás
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Pre vnútornu potrebu vydáva: Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 
Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký. Šéfredaktor: o. Peter Hrib.

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

e-mail úrad: humenne@grkatpo.sk
farár:  mar tinzlacky@centrum.sk
kaplán: 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

12/2010Sme tu pre Vás

Úradné hodiny:
Pondelok, streda, štvrtok: 
8:30 - 10:00 | 13:30 - 15:00

Utorok: 
8:30 – 10:00

Tento čas je k dispozícií aj pre 
oficiálne záležitosti protopresbyterátu

Piatok: 8:30 – 10:00


