
                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      14141414/2010/2010/2010/2010    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Počúvať a uskutočňovať 

 Božie slovo! 

Doba, v ktorej žijeme je preplnená hodnotami 

konzumizmu a relativizmu, a to si vyžaduje viac ako 

kedykoľvek predtým, aby všetci veriaci, od najvyššej 

hierarchie až po rádových veriacich, čerpali posilu a smer pre svoj život práve 

v Božom slove, ktoré jedine ono dáva život a má ho samo v sebe.  

Ježiš Kristus hovorí o počúvaní Božieho slova takto: „A každý, kto počúva tieto 

moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom 

na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten 

dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová 

počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom 

na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten 

dom a dom sa zrútil: zostalo z neho len veľké rumovisko.“  

Predstav si drahý brat a sestra, že tieto slová adresuje Ježiš Kristus priamo tebe 

ale aj mne. Pozerá sa na mňa a hovorí mi ich. Vyvolávajú jeho slová vo mne 

spokojnosť? Ako sa asi pri tom cítim? Povzbudzujú ma alebo vystríhajú? Veľmi 

dôležite je pochopiť,  že kto počúva a počuté neuskutočňuje, klame sám seba. Kto 

počúva a počuté hlása a neuskutočňuje, klame dvakrát: seba, aj svojich blížnych. 

Počúvať Božie slovo a uskutočňovať ho je otázka múdrosti, ale počúvať 

a neuskutočňovať slovo je otázka hlúposti.  

Zamyslíme sa nad tým, čo mi počúvanie a uskutočňovanie Božieho slova dáva: 
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• dáva mi možnosť osobne sa stretávať s Bohom, lebo už na počiatku bolo 

Slovo a to Slovo bolo Boh.  

• dáva mi poznať Krista a ten kto ho nepozná, nepozná život, pravdu a seba. 

• dáva mi život, lebo človek žije z každého slova, čo vychádza z Božích úst. 

• múdrosť a správnu orientáciu, lebo Božie slovo má moc urobiť ma múdrym 

v živote. 

• dáva mi istotu, lebo ľudské slovo sa pominie, ale Božie slovo nie, kým sa 

nesplní. 

• posväcuje ma pravdou a dáva mi šťastie tých, ktorí ho počúvajú 

a zachovávajú. 

• formuje zo mňa Božieho človeka a dáva mi – ako hovorí Ján Pavol II: 

„možnosť objaviť, porozumieť a zamilovať si vlastné povolanie.“  

• uľahčuje moje obrátenie, pretože poukazuje na môj hriech a slabosť. 

Zbavuje ma zla a privádza k dobru a dobrý je Boh. 

• vzbudzuje v mojom srdci Božie myšlienky, aby som vedel veci správne 

posúdiť, hodnotiť a riešiť.  

Benedikt XVI., súčasný pápež, pokladá za prvotnú úlohu Cirkvi na začiatku tohto 

nového milénia predovšetkým čerpať stravu z Božieho slova, aby sa tak naše 

evanjelizačné úsilie mohlo stať účinným, aby sa stalo vhodným ohlasovaním pre 

dnešné časy. Je potrebné, aby táto cirkevná udalosť našla svoje miesto v každej 

komunite. Je potrebné transformovať Božie slovo do skutkov lásky, pretože iba tak sa 

stane ohlasovanie Evanjelia vierohodným, navzdory ľudským krehkostiam, ktoré 

poznačujú človeka. To predpokladá predovšetkým vnútorné poznanie Krista a vnímavé 

počúvanie jeho slova. 

V ďalšom podobenstve o rozsievačovi, ktoré veľmi dobré poznáme mám Pán Ježiš 

jasne hovorí, že osud Božieho slova závisí od môjho postoja k nemu. Prosme Presvätú 

Bohorodičku, aby naše srdcia boli ochotné počúvať a uskutočňovať slovo, ktoré dáva 

život.   

o. Peter Hrib, kaplán farnosti  Humenné  
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8. september

ň 
Veľká radosť bola v srdci 

Joachima a Anny v ten deň, keď 

ich Boh požehnal dcérou. Keď  sv. 

Anna prvýkrát držala v rukách 

svoju malú dcérku, zdalo sa jej, 

že dieťa je úplne rovnaké s inými 

novorodencami, no duša bola 

celkom odlišná, 

a to preto, lebo 

Mária už v deň 

svojho narodenia 

i v každej minúte 

svojho života bola 

milostiplná. Plná 

takej svätosti, 

akú nemal nik 

z ľudí. Bola to 

bezpodmienečne 

v plnom zmysle 

slova sväta 

dievčinka.  V deň 

narodenia ju ľudia videli na 

rukách matky, bezbrannú, nik 

nevedel o tom veľkom rozdiele, 

ktorý bol medzi ňou a ostatnými 

deťmi. Až keď vyrástla, plnosť 

svätosti sa začala prejavovať  

správanim, odlišným od iných 

detí, zvláštnymi slovami 

a skutkami. Mária bola 

dokonalejšia, zdvorilejšia 

a svätejšia ako jej rovestníci.  

 Smutnú úlohu odohrala 

v historií ľudstva prvá žena Eva, 

ktorá prispela k naplneniu 

dedičného hriechu a zavinila tak 

smutné následky 

pre ľudstvo. Ale 

po úpadku prvej 

ženy prísľúbil 

Boh zoslať na zem 

inú ženu, ktorá 

mala napraviť zlý 

osud celého rodu 

ľudstva. Toto  

Božie prisľúbenie 

sa splnilo v deň 

narodenia 

Presvätej 

Bohorodičky. 

 Preto je narodenie Márie 

dňom radosti a vďačnosti, ktorou 

má byť naplnené každé kresťanské 

srdce. V deň sviatku máme mať 

radostnú náladu, precítiť 

myšlienku radostnej hodiny 

narodenia Matky náš Spasitelia. 

Úprimne pod vedením cirkvi 
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spievame: „ Tvoje narodenie, 

Bohorodička deva, radosť oznámila 

svetu, lebo teba osvietilo slnko 

spravodlivosti. Kristus Boh náš, 

čo odstránil kliadbu a dal 

požehnanie a daroval nám večný 

život.“ Skrze jej narodenie sa 

oslobodili Joachim a Anna od 

hanby dezdetnosti. Adam a Eva od 

smrtelného zotlenia, to oslavuju 

tvoji ľudia, čo sa očistili od 

hriechu – neplodná zrodila 

Bohorodičku a živiteľku života 

nášho.  

 Sv. Andrej Krétsky  vo 

svojej kázni na sviatok narodenia 

Panny Márie hovorí: „... dnešný 

sviatok je pre nás začiatkom 

sviatkov. On je dverami k láske 

a pravde. Dnes sa pripravuje pre 

Stvoritelia živá svätyňa 

a stvorenie sa pripravuje stať sa 

Božím príbytkom svojho 

Stvoritelia.“ A sv. Ján Damaskyn 

hovorí: „ Deň narodenia sv. 

Bohorodičky je deň celosvetovej 

radosti preto lebo skze ňu 

obnovil sa celý ľudský rod 

a smútok pramatky Evi sa premenil 

na radosť...“ Najväčšia radosť 

v deň narodenia Presvätej 

Bohorodičky bola v nebi. Otec 

nebeský sa radoval tejto dcérke, 

ktorá z celého ľudského rodu ho 

mala rozveseliť svojou láskou. 

Syn Boží mal radosť z narodenia 

svojej budúcej matky, ktorá mu 

tak slávne mala poslúžiť vo veci 

vykúpenia ľudského rodu. Duch 

sväty sa radoval z narodenia 

Presvätej Panny Márie, ktorá sa 

mala stať najkrajším živým 

chrámom a navždý ostáť vernou 

Pannou, čo prijíma jeho milosť 

a premieňa na storočné ovocie. 

Chóry anjelské sa radovali 

budúcej Bohorodičke a svojej 

kráľovnej, ktorá mala byť 

čestnejšia od cherubínov 

a slávnejšia od serafínov.  

 Zapáčilo sa Panu Bohu 

dať nám presvätú  a predobrú 

matku a skrze ňu i Spasitelia 

a milosť, potrebnú nám na ceste 

ku večnéj spáse. Zvelebujme 

a oslavujme Boha za jeho 

drahocenný dar. Radujme sa 

z narodenia Matky Božej. Majme 

nádej, že Prečista Bohorodička 

bude našou matkou v tomto živote 

i v hodiny smrti a že nás povedie 

do neba, ak my v našom vzťahu 

k nej sa nezmeníme, a tiež naše 

city budú citmi dobrých deti.  
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14. september 
Patrí k všeobecným javom, že 

človek zahŕňa zvláštnou 

pozornosťou všetko to, čo mu 

pripomína milovanú osobu, alebo čo 

má priamy vzťah k nej. Tak 

napríklad pre manžela, či manželku 

je snubný prsteň čímsi 

hodnotnejším, ako kúsok 

viac, či menej vzácneho 

kovu, pretože je 

symbolom vzájomnej 

lásky a celoživotnej 

vernosti. Táto 

všeľudská citlivosť 

nachádza svoje miesto 

a osobitné prejavy aj 

v duchovnom živote 

človeka – v náboženstve. 

Jedným z dôkazov toho je aj 

sviatok Povýšenia sv. Kríža. Kríž 

je totiž symbolom najväčšej lásky 

a s ňou spojenej obety, je 

spomienkou na osobu Ježiša Krista, 

Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý 

svojou smrťou na ňom zmieril 

ľudstvo s Otcom a otvoril nám 

cestu spásy. Kríž sa stal symbolom 

kresťanov od prvých čias, aj keď 

pre pohanov bol iba 

opovrhnutiahodným nástrojom 

popravy. Už sv. Pavol píše, že 

„slovo kríža je bláznovstvom pre 

tých, čo idú do záhuby, ale pre 

tých, čo sú na ceste spásy, teda 

pre nás, je Božou mocou“ 

(1 Kor 1, 18). Vonkajšia, 

verejná úcta sv. krížu 

nebola možná v čase, keď 

kresťanstvo bolo rímskou 

ríšou prenasledované, či 

v lepšom prípade iba 

trpené a zaznávané. Avšak 

po získaní slobody 

Milánskym ediktom bolo 

možné aj verejne 

prejavovať úkony kresťanskej 

viery. Tak sa rozvinula aj verejná 

úcta kresťanov k posvätným miestam 

a k všetkým pamiatkam, ktoré 

pripomínajú osobu Ježiša Krista. 

Cisár Konštantín, ktorý pripisoval 

svoje víťazstva práve znaku kríža, 

ktorý podľa vnuknutia umiestnil na 

svoje zástavy, po prvom všeobecnom 

sneme v Nicei sa rozhodol postaviť 

kresťanský chrám na mieste 
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Kristovho utrpenia, na 

jeruzalemskej Golgote. Roku 326 

prišla do Jeruzalema jeho matka 

Helena. Na jej príkaz bol zbúraný 

Venušin chrám, ktorý dal na 

Golgote postaviť cisár Hadrián, 

aby tak bol obnovený prístup ku 

Kristovmu hrobu. Keďže v Palestíne 

za Kristových čias bolo zvykom 

zahrabávať nástroje popravy niekde 

poblíž miesta exekúcie, pri 

odkrytí Golgoty sa podarilo nájsť 

aj  jamu s troma krížmi a ceduľou 

s nápisom, ktorý podľa zmienok 

evanjelistov bol umiestnený na 

Kristovom kríži. Ktorý z troch 

krížov patril Kristovi, to sa zo 

samotného nálezu nedalo 

jednoznačne určiť. Jeruzalemský 

patriarcha Makarios sa vtedy 

s veľkou vierou rozhodol žiadať si 

na rozriešenie tejto otázky 

viditeľné znamenie Božie. 

Prikázal, aby nájdené pozostatky 

týchto troch krížov boli jeden po 

druhom priložené k telu istej 

ťažko chorej ženy. Po priložení 

tretieho kríža sa stav chorej 

náhle zlepšil a bola okamžite 

uzdravená. Na základe toho 

Makarios a všetci prítomní 

usúdili, že práve tento kríž je 

tou vzácnou pamiatkou, na ktorej 

Kristus priniesol svoju 

vykupiteľskú obetu. Zaiste, že 

nadšení veriaci chceli vzdať úctu 

tejto cennej relikvii, vidieť ju, 

dotknúť sa jej. Preto patriarcha 

Makarios sa aj s krížom odobral na 

Golgotu, kde bol kríž znovu 

vyzdvihnutý k verejnej úcte ľudu. 

Keď o deväť rokov neskôr – v roku 

335 – bola 13. septembra posvätená 

veľkolepá Konštantínova Bazilika 

Vzkriesenia na mieste Kristovho 

hrobu, nasledujúci deň – 14. 

september – sa slávil sviatok 

Povýšenia sv. Kríža.  

Hoci drevo Kristovho kríža je 

zaiste vzácnou pamiatkou 

a relikviou, pri vzdávaní úcty 

každému krížu, klaniame sa v prvom 

rade samotnému Kristovi, ktorý 

podľa slov sv. Pavla „uponížil sa, 

stal sa poslušným až na smrť, až 

na smrť na kríži. Preto ho Boh nad 

všetko povýšil a dal mu meno, 

ktoré je nad každé iné meno, aby 

sa na meno Ježiš zohlo každé 

koleno v nebi aj na zemi aj 

v podsvetí a aby každý jazyk 

vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ 

na slávu Boha Otca“ (Fil 2, 8-11). 
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Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, 

ktorým by si sa klaňal. 

Prvé prikázanie vyzýva človeka, aby popri 

Bohu nemal žiadnych iných bohov. Pretože Boh sa 

preukázal ako jediný záchranca, môže svojmu ľudu 

povedať: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! (Dt 

5, 7; Ex 20, 3). Ostatní bohovia sú ničoty, a od 

ničoho sa nedá nič očakávať, preto prvé prikázanie 

vyzýva k odmietnutiu domnelých bohov a vyžaduje 

rozhodnutie pre jediného Boha neba 

a zeme. Požiadavka prvého prikázania je 

však požiadavkou, ktorá vychádza 

s Božej lásky. Boh ju svojmu ľudu 

preukázal a kto o tejto láske vie, kto v ňu 

verí a jej dôveruje, neviaže sa už na 

žiadnych iných bohov: „Boh sám stačí“ 

(sv. Terézia z Avily). Táto Božia láska sa 

naplno ukázala v Ježišovi Kristovi. 

Odpoveď kresťana na Božie volanie k viere 

v jediného Boha je „áno“ Bohu skrze Ježiša Krista 

v Duchu Svätom. Toto „áno“ je však stále 

vystavované situáciám, v ktorých sa ponúkajú alebo 

dokonca vnucujú cudzí bohovia (zbožštenie moci, 

majetku, kariéry, pôžitku, rozkoše...) 

Prvé prikázanie stavia človeka pred 

najzásadnejšie otázky: Čo je najdôležitejšie 

v mojom živote? Čo naozaj ovplyvňuje moje 

rozhodnutia? Čomu venujem vo svojom živote 

najviac pozornosti, záujmu, času, možno i peňazí? 

Čo je v mojom živote prvoradé? Ak odpoveď znie 

Boh, tak treba uznať, že Boh je tajomstvom a nie 

vždy je človeku dostatočne zrejmé, čo mu chce Boh 

povedať, v čom spočíva jeho vôľa a čo je zmyslom 

toho, čo prežíva. Najdôležitejší prameň poznania 

jeho vôle je posolstvo evanjelia, 

Božie slovo. 

Vieru v Boha a poslušnosť 

jeho vôli prejavuje človek čnosťou 

nábožnosti. Jej základnými 

prejavmi sú adorácia (klaňanie sa), 

modlitba a obeta. Osobitnými 

prejavmi sú sľub a prísaha.  

Adoráciou človek uznáva 

vlastnú „ničotu“ (to, že bol stvorený z ničoho) 

a Božiu všemohúcnosť, lásku a milosrdenstvo. 

Adorácia človeka oslobodzuje od uzavretia do seba, 

od otroctva hriechu a modloslužby sveta.  

Modlitba je spontánnym alebo vedome 

hľadaným výrazom našej úcty k Bohu. Pozdvihnutím 

ducha k Bohu sa v človeku rozvíja odovzdanosť 

Bohu. Bez modlitby sa vzťah k Bohu vytráca.  
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Obeta je čin, ktorý človek vykonáva na 

znamenie úplnej oddanosti Bohu. Aby bola pravá, 

musí byť v súlade s vnútorným postojom. Jediná 

dokonalá obeta je Kristova. Spájaním nášho života 

s Kristovou obetou môžeme aj zo svojho života 

urobiť obetu Bohu. 

Sľub je uvážené a slobodné prisľúbenie 

dané Bohu o možnom a väčšom dobre. Súčasťou 

krstných sľubov je zachovávanie Božích prikázaní. 

Osobitným výrazom úcty k Bohu sú však sľuby, 

ktorými človek prisľubuje Bohu niečo viac, než to, čo 

je už záväzné od krstu. Tie môžu byť súkromné 

alebo verejné. Nemajú sa robiť neuvážene, aby sa 

človek pod hriechom nezaviazal k niečomu, čo 

nedokáže splniť. Preto je lepšie namiesto 

súkromných sľubov dávať si predsavzatia, ktoré pod 

hriechom nezaväzujú. Ťažkosti pri spĺňaní sľubu sa 

dajú v určitých prípadoch riešiť dišpenzom.  

Prísaha je vzývanie Boha ako svedka 

pravdy. Keď Ježiš vyzýva, aby sme neprisahali (Mt 

5, 33-34), chce, aby naše slová boli vždy tak 

pravdivé, jednoznačné a spoľahlivé, aby mali 

hodnotu prísahy. Cirkev však nie je proti prísahe, ak 

sa koná z vážneho a primeraného dôvodu, napr. 

pred súdom, pri skladaní sľubov, pri uzatváraní 

manželstva. 

Ohrozením viery môže byť konfrontácia 

s neverou. Mnohí Boha vyslovene odmietajú 

(ateizmus), iným je jeho existencia ľahostajná 

(agnosticizmus). Za mnohé takéto prejavy však 

nesú určitú zodpovednosť aj veriaci, ak svoju vieru 

nežijú úprimne, alebo ju nepraktizujú, alebo z nej 

robia karikatúru. 

Minulé storočie ukázalo, aké dôsledky môže 

mať ateizmus, ak sa stane vládnucou ideológiou. 

Ideológie totiž vznášajú nárok určovať zmysel a cieľ 

človeka. Veľmi rýchlo dôjde k tomu, že viera v Boha 

nie je tolerovaná ani ako súkromná záležitosť, a aj 

skrytý akt uctievania Boha sa stáva zločinom proti 

štátu.  

Dnes je zas tendencia zatláčať náboženstvo 

do súkromnej sféry – pod nálepkou tolerancie 

k iným názorom. Náboženstvo je síce osobné, ale 

nie súkromné, pretože vždy núti k spoločenskému 

vyjadreniu a chce viditeľne formovať spolužitie ľudí.  

Previnenia proti prvému prikázaniu: 

odpadnutie od viery – úplné (apostáza), alebo 

popieranie niektorej jej pravdy (heréza), odmietanie 

poslušnosti pápežovi a spoločenstva Cirkvi 

(schizma), nesprávny kult (výstredný, prehnaný, 

pomýlený – napr. tzv. reťazové modlitby), 

modloslužba, okultizmus – veštenie, mágia, 

čarodejníctvo, špiritizmus, amulety, talizmany, 

povera, svätokrádež (osobná, miestna, vecná), 

svätokupectvo (simónia – komercializácia 

posvätného), nedbalosť pri modlitbe, sviatostiach, 

násilie v mene Božom... 

Prevzaté a upravené z www.kbd.sk. 

 

V ďalších číslach  sa budeme venovať ďalšiemu  prikázaniu.



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      14141414/2010/2010/2010/2010    
 
 

 

PÍSANIE DO PIESKUPÍSANIE DO PIESKUPÍSANIE DO PIESKUPÍSANIE DO PIESKU    
  

Zákonníci a farizeji priviedli 

k Ježišovi ženu, pristihnutú pri 

cudzoložstve a sácali ju do stredu 

skupiny. „U čite ľ, túto ženu 

pristihli pri cudzoložstve. Mojžiš 

nám v zákone nariadil takéto ženy 

ukameňova ť. Čo povieš ty?“   

Hľadali zámienku, aby ho mohli 

obžalova ť. Ježiš sa zohol a prstom 

písal do piesku.  

Aký zvláštny súd! Sudca píše 

do piesku. Ni č sa z toho 

nezachová. Sta čí ve černý vietor 

a všetko zmizne. Nijaké spisy, 

nijaké objemne zbierky zákonov. 

Ježiš ni č také nepozná.  

A ke ď naliehali, zdvihol hlavu 

a povedal: „ kto z vás je bez hriechu, nech prvý do  nej hodí 

kameň.“ A zvona čmáral do piesku. A hne ď bolo námestie prázdne.  

Žena tu stala sama. Ježiš sa zdvihol. Jedine slovo:  „nik ťa 

neodsúdil?“  

„Nikto, Pane.“  

„Ani ja ťa neodsudzujem. Chod a už nehreš.“ 
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Vždy sa nájde niekto, kto nás chce 

presvedčiť, že Boh je iba policajt 

alebo špehúň, ktorý stojí nad nami 

a striehne vodne v noci. Ako keby Boh 

vodne i v noci všetko zapísaval do 

hrubej knihy: naše omyly i hriechy, 

naše dobré i zlé stránky. 

Ale prečo by k nám Boh mal byť vždy 

prísny, alebo do konca byť proti nám? 

Prečo by mal byť Boh naším nepriateľom? A prečo chce niekto 

zmeniť Boha na počítač ktorý všetko ráta? Boh nie je stroj! Chcete 

dôkaz? Jedinou Ježišovou účtovníckou knihou je piesok ...  

Stratili ste niečo v piesku? Skúste to nájsť. 

Piesok všetko pohltí, piesok na všetko zabudne,  piesok všetko zotrie 

... V piesku neostáva nič a v piesku všetko mizne. Ježiš píše do 

piesku. Žena, obžalovaná z hriechu, je 

pred ním. Ježiš píše do piesku, lebo pre 

Ježiša je hriech už odpustený. Pre Ježiša 

sa hriech zotiera ako všetko, čo je 

napísané v piesku. 
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VEVEVEVEĽKODUŠNOSKODUŠNOSKODUŠNOSKODUŠNOSŤ

Skutočná veľkodušnosť si vyžaduje 
istý –niekedy veľmi veľký stupeň 
sebaobetovania. Preto najvýstižnejším 
symbolom veľkodušnosti bude vždy 
sviečka.  Sviečka sa spaľuje, aby mohla 
svietiť iným. Darovať  niečo, čo 
nepoužívame, čo  nám je 
nanič, čo si nevážime alebo 
čo dokonca plánujem vyhodiť, 
nezapadá do definície 
veľkodušnosti.    

Keď sa dobrý Pán vzdal 
svojich strieborných tanierov, 
jeho domáca  sa sťažovala, že 
to čo jej ostalo, nestojí zaveľa. 
Iba cínové taniere, ktoré majú 
čudný pach, a tiež železné 
zasa pridávajú jedlu divnú 
príchuť. „ Potom teda drevené 
taniere,“ povedal rázne domáci Pán. No 
pravda je aj to, že veľkodušnosť darcu ani 
neochudobňuje. Práve naopak, darca 
skrze ňu dostáva stonásobne viac. Jeho 
dobré skutky prinášajú ovocie v jeho 
vlastnom srdci, ako i v srdci tých, voči 
ktorým bol veľkodušný.  

Čo je najväčší nepriateľ 
veľkodušnosti? Chamtivosť. Chamtivosť je 
skôr dôsledkom  než príčinou. Skutočnou 
príčinou je strach. Mnohí z nás sa bojíme 
dať, lebo myslíme, že sami sebe 
ochudobňujeme  alebo že nebudeme mať 
sami dosť a že sa tak dostaneme do 
núdze. Preto zhromažďujeme „ na horšie 
časy“. A tie horšie časy nikdy neprídu. 
Jediné, čo príde – a to sú naozaj zlé časy, 
je závislosť o vecí  a iných istôt časného 
rázu. Závislosť, - to je adrenalín. Keď to 
človek nemá, pustí sa vylučovanie 
adrenalínu a on sa neuspokojí, dokiaľ 

nedostane to, čo nemá. Potom sa 
uspokojí. No iba načas. Pretože koľko je 
vlastne dosť? Začne túžiť mať ešte viac . 
A čoraz viac...a spustí sa bludný diablov 
kruh. Chamtivosť je jedna z najťažších 
závislostí , ktorá dokáže ľudí deformovať 

na nepoznanie. Je to prehnaná 
túžba po osobnej istote. 
Veľkodušnosťou si človek 
rozširuje dušu, chamtivosťou si ju 
sťahuje.      
  Jeden človek sa hladný 
a smädný potuloval po cestách 
a stretol potulného predavača 
koláčov. Nemal však ani halier, 
aby si mohol koláč kúpiť.  Zrazu 
sa objavil akýsi biedny  žobrák, 
ktorý si pre seba kúpil koláč. No 
keď zbadal tohto muža, a pozeral 

ako vyzerá – koláč mu podaroval. On sám 
tak zostal bez jedla. Pre toho muža to bol 
šok, nielenže sa nasýtil, ale našiel aj niečo 
iné, čo hľadal a čo potreboval oveľa viac. 
Pochopil v čom spočíva podstata života 
naozajstne duchovnej osoby. To bola 
v jeho živote rozhodujúca chvíľa, ktorá 
z neho urobila lepšieho človeka.  

Skúsme sa zamyslieť ako je na tom 
naša viera v Božiu prozreteľnosť, veríme, 
že boh sa postará o nás, o tých ktorí sú 
veľkodušní? 

„ Pane nauč nás pravej 
veľkodušnosti. Nauč nás tebe slúžiť, ako si 
to právom zasluhuješ. Aby sme dávali 
a nepočítali, aby sme bojovali a nedbali an 
rany, aby sme pracovali a netúžili po 
odpočinku, aby sme sa obetovali 
a nečakali inú odmenu ako to povedomie, 
že sme plnili Tvoju svätú vôľu.“ Amen  

Spracovala sr. Simeona 

��  

�

�

� 
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v Centre pre rodinu v Centre pre rodinu v Centre pre rodinu v Centre pre rodinu ----    SigordSigordSigordSigord 

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom 

ešte len uvažujete, a chcete Váš vzťah posilniť a 

upevniť, ak máte plnú hlavu predsvadobných 

príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte 

len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú 

budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte 

vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium -- 

kvalitnú prípravu.  

 

termín:  30.9 - 3.10. 2010  

kontakt:  centrum.rodina@grkatpo.sk <mailto:centrum.rodina@grkatpo.sk>      

ďalšie informácie o kurze a tiež sa môžete prihlásiť na : www.domanzelstva.sk 

telefón:  0903983316 

Miesto:  Centrum pre rodinu – Sigord č. 134, 08252 Zlatá Baňa  

Príspevok: 

s ubytovaním:  60 EUR na osobu (zabezpečené sú priestory, materiály, lektori 

a strava od štvrtka večer do nedele obeda a 3x ubytovanie).  

bez ubytovania : na dochádzanie pre ľudí z blízkeho okolia, je 30 EUR na 

osobu (zabezpečené sú priestory, materiály, lektori a strava od štvrtka večera 

do nedele obeda)  

Teší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizačný tímný tímný tímný tím        
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Vtipy:    
 
–  ,, Móricko, prečo si včera  nebol 
v škole? 
,, Lebo ste hovorili, že kto nebude mať 
domácu úlohu,  
tak nech sa tu ani neukazuje.  ☺  
 
– V polčase futbalového zápasu vojde 
do kabíny 
Rozhlasového reportéra tréner 
domáceho mužstva. 
,, Počúvajte, prihovára sa reportérovi, 
,, nemohli by 
ste komentovať trocha pomalšie? Moji 
chlapci už 
nevládzu tak rýchlo behať! ☺ 
 
– Žena sa nahnevane pýta manžela: ,, 
Kde sa tu vzalo 
toľko prázdnych fliaš? 
,, Ja neviem, ja prázdne fľaše 
nekupujem! ☺ 
 
– Smrteľné chorý pacient sa pýta 
sestričky: Sestrička, 
mám ešte nejakú šancu? 
Sestrička odpovedá: ,, Nie, vy vôbec 
neste môj typ! ☺ 
 
Príbeh na zamyslenie:       
 

Krutý príbeh 
 
          Jeden chlapec čosi ukradol. 
Vyšlo to najavo. Chlapec sa bál, ako 
zareaguje otec, čestný a vážený muž. 
          V ten večer bola atmosféra 
doma dusná. Po večeri ostal so synom 
sám. Chlapec mal strach a čakal, čo 

bude nasledovať. Otec celý večer 
neprehovoril ani slovo. 
         Zrazu vstal, pristúpil k ohnisku, 
zobral  rozžeravený kutáč a bez slova 
sa vrátil k stolu. Naľakaný chlapec ho 
sledoval a vyvalenými očami. 
        Otec pristúpil k synovi, položil 
pred neho na stôl svoju ľavú ruku 
a na ňu žeravý kutáč. A nepovedal ani 
slovo. 
        Chlapec už nikdy nič neukradol. 
 
        Áno, krutý príbeh. Ale čo ti 
napadne, keď sa pozrieš na kríž? 
 
Sudoku: 
 

  3 8       4     

9 6   8         2 

2         3 6     

3 7       8       

      3 2 5       

      1       3 8 

    5 4         9 

4         6   2 3 

    3       7 5   
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Liturgický program na 16. týždeň 

po Päťdesiatnici 
 

Pondelok 
6.09. 

Spomienka na zázrak, ktorý 
vykonal veľvojvodca Michal 

v Kolosách 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Juraj, Júlia 

Sv. liturgia slovenská 
+Michal, Marek 

Utorok 
7.09. 

Predprazd. Narodenia 
Presv. Bohorodičky 

 
Svätý mučeník Sózont 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Helena, Anna, Ján 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

 +Milan 

Streda 
8.09. 

Narodenie našej presvätej 
Vládkyne, Bohorodičky 

Márie, vždy Panny 
 

Myrovanie 

6:30 
7:30 

16:30 
 

18:00 
 

Utiereň staroslovienska 
Sv. liturgia staroslovienska 

Sv. liturgia slovenská 
∗∗∗∗za veriacich 

Sv. liturgia slovenská  
∗rod. Gubová 

Štvrtok 
9.09. 

Svätí  a spravodliví Pánovi 
predkovia Joachim a Anna 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Zuzana 

Sv. liturgia slovenská 
+Nadežda 

Piatok 
10.09. 

Sväté mučenice Ménodora, 
Métrodora a Nymfodora 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗Dávid, Sylvia 

Sv. liturgia slovenská  
+Štefan 

Sobota 
11.09. 

Sobota pred Povýšením 
 

Naša prepodobná matka 
Teodora Alexandrijská 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Mária, Štefan 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+Andrej 

Nedeľa 
12.09. 

16. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI  

Nedeľa pred Povýšením 
 

Zakončenie sviatku 
Narodenia presv. 

Bohorodičky 
 

Svätý hieromučeník 
Autonomos 

7:30 
 
9:00 
11:00 

 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
∗Štefan, Emília, Adriana,... 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

∗o.Stanislav, Katarína, Michal... 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
∗Petra s rod. 
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Liturgický program na 17. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
13.09. 

Predprazdenstvo 
Povýšenia úctyhodného 
a životodarného Kríža 

 
Svätý hieromučeník Kornélius  

6:30 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Helena  

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

+Anna, Michal 

Utorok 
14.09. 

Povýšenie úctyhodného 
a životodarného Kríža nad 

celým svetom 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
 

18:00 

Utiereň staroslovienska 
Sv. liturgia staroslovienska 

 +Mária, Michal 
Sv. liturgia slovenská 

∗∗∗∗za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

+Michal, Mária, Pavel 

Streda 
15.09. 

Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka 

 
Svätý veľkomučeník Nikita 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗o. Jozef 

Sv. liturgia slovenská  
+Vasiľ, Anna, Michal...s panych. 

Štvrtok 
16.09. 

Svätá všechválna  
veľkomučenica Eufémia 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ o. Antoni 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef s panych. 

Piatok 
17.09. 

Svätá mučenica Sofia a jej tri 
dcéry Viera, Nádej a Láska 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ o. Antoni 

Sv. liturgia slovenská  
+Mária, Štefan, Anna, Vasiľ, Ján 

Sobota 
18.09. 

Sobota po Povýšení 
 

Náš prepodobný otec 
Eumenios Divotvorca 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Ján s panych. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
∗Dušan, Eva, Andrea 

Nedeľa 
19.09. 

17. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI  

Nedeľa po Povýšením 
 

Myrovanie 
 

Svätý mučeníci Trofim, 
Sabbatios a Dorymedont 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
∗Marek s rod.  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
ODPUSTOVA SLÁVNOSŤ 

∗Martin 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
∗Lýdia, Ondrej, Dominik,Štefan... 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      14/14/14/14/2010201020102010    
 

 

                                                                    

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát Humenné.  
Farnos ť Zosnutia Presvätej Bohorodi čky 

Oslobodite ľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:   057/ 775 3628 
farár:  057/ 788 9061 
kaplán:  057/ 788 9060 

WEB:       www.grkat.he.sk 

e-mail:  úrad: humenne@grkatpo.sk 
dekan:  martinzlacky@centrum.sk 

                 kaplán:  hrib.peter@gmail.com  
Úradné hodiny 

Pondelok, streda, štvrtok:  8:30 – 10:00 / 13:30 - 15:00 

Utorok, piatok:  8:30 – 10:00 

Tento čas je k dispozícií aj pre oficiálne záležitosti protoprebyterátu 

 

Prosíme vás o dodržanie podmienok:  

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 
- ak žiadate SOBÁŠ  
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv prijímnie -  minimálne 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 na ďalší deň. 
 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, 
kto prispeje na dobrý ú čel akýmko ľvek finan čným darom. 

Číslo ú čtu farnosti: 0086909038/0900  
 

SME TU PRE VÁS 

Informa čno-forma čný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodi čky v Humennom 

Dobrovo ľný príspevok 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, Šéfredaktor: o. Peter Hrib 


