
                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      16/16/16/16/2010201020102010    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Piate evanjelium – Môj život! 

 

Svätý apoštol Pavol hovorí: „Ako budú vzývať toho, 

v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom 

nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, 

ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú 

dobrú zvesť.“ (Rim 10, 14 – 20). 

 Drahí bratia a sestry, zaiste už mnoho krát sme sa pokúšali v živote 

ohlásiť Krista prítomného v Božom slove svojmu manželovi/ke, rodine či na 

pracovisku. Niekedy však máme pocit, že naše slová nikto nepočúva. Aj 

prorok Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“  Veľmi dobre 

vieme že viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Bez hlásania 

nieto viery, nieto poznania Krista a život s Ním. S apoštolom Pavlom, my 

pokrstení, si musíme uvedomiť dôležitosť poslania ísť a ohlasovať slovo 

života. Apoštol Pavol patriaci Ježišovi sa netrápi natoľko s tým, či ľudia 

Kristovo evanjelium príjmu alebo nie, ale mocne si uvedomuje nutnosť 

hlásať Kristovo slovo. „ Beda by mi bolo, keby som nekázal!“ (1 Kor 9, 16).  

       Kresťan má predovšetkým vo svojom živote žiť Božie slovo a potom 

prijať poslanie, ísť a ohlásiť všetkým aké mocné je Kristove slovo. Človek 

naštiepený na Ježiša Krista má byť prvým, ktorí verí v Božie slovo 
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a uvedomovať si, že slová, ktoré hlásam, nie sú moje, ale toho, ktorý ma 

poslal. Nie som pánom Božieho slova, ale sluhom.  

Bratia a sestry, je dôležité pochopiť, že ak chcem evanjelizovať svojho 

manžela/ku, deti, blížnych, musím sa najprv nechať sám evanjelizovať. Preto 

človek − kresťan si musí obľúbiť Božie slovo a hľadať s ním osobné spojenie. 

Osvojiť si slovo modliacim sa srdcom, aby prenikalo do mojej mysle a citu 

a zrodilo vo mne Kristovu myseľ. Aby môj život, ktorý žijem bol svedectvom 

evanjelia. Preto každodenná meditácia mi pomôže zotrvať v Božom slove nie 

iba ako poslucháč, ale ako uskutočňovateľ evanjelia.  

Veľmi dobre vieme, že máme napísané štyri evanjelia (Matúš, Marek, 

Lukáš, Ján). Je potrebné písať piate??? ÁNOÁNOÁNOÁNO, ale nie perom, ale svojím 

životom. Lebo to jediné, čo ľudia ešte počúvajú a národy ešte prijímajú, je 

piate evanjelium a to evanjelium, ktoré kresťania žijú, ktoré je napísané 

v ich živote.  

Nie je potrebné meniť Božie slovo, potrebné je meniť naše životy. Kto 

z nás, ktorí sa nazývame kresťanmi  môže vedieť, koľko ľudí čaká na to, aby 

čítali aj v našom živote Božie slovo. Dnešný svet, v ktorom žijeme uverí iba 

svedkom Kristovho slova. „Iba dobrý strom môže prinášať dobré ovocie.“ Iba 

Božie slovo, ktorému verím, o dôležitosti, ktorého som presvedčený a ktoré 

uskutočňujem, prinesie úrodu.  

Milovaní bratia a sestry, nechýba nám odvaha skutočne uveriť, zveriť sa 

slovu Boha? Odvaha žiť ho za každých okolnosti a zatriasť sebou samým? 

Prvým a veľmi dôležitým krokom je nepristupovať k čítaniu Božieho slova 

iba ako k splneniu si povinnosti, ale mať túžbu prijať to, čo mi Boh bude 

hovoriť. Prijať to ako pravdu o mojom živote a do môjho života s postojom: 

Kriste, pomôž mi životom ohlasovať tvoje SLOVO ŽIVOTA.  

 

o. Peter Hrib, kaplán farnosti Humenné 

 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      16/16/16/16/2010201020102010    
 

 
 

 

Zmierenie v Starom zákone 

Už od starodávnej doby sa 

v perspektíve učenia o zmluve vie, že ľudský 

hriech rozbíja zväzok spoločenstva s Bohom. 

Či už sú to kolektívne hriechy alebo hriechy 

jednotlivcov, ktoré v určitej miere zasahujú 

celé spoločenstvo. Aj verejné nešťastia 

a pohromy sú príležitosťou uvedomiť si 

spáchané hriechy. Pokánie človeka alebo 

kolektívu prináša zmierenie s Bohom, ktorý 

opäť obnovuje zmluvu s človekom. Človek 

má možnosť znova vstúpiť do Božej lásky 

a v nej napĺňať svoje potreby vzhľadom na 

cieľ svojho života.  

Vo Svätom písme tak pojem hriechu 

ako aj pokánia prechádza vývojom v tom 

zmysle, že Boh chce naplno odkryť zlobu 

hriechu a jeho nezmyselnosť a preukázaním 

svojej nesmiernej lásky cez pokánie voviesť 

človeka späť do svojho spoločenstva – 

kráľovstva. Tento vývoj poznávania je 

sprevádzaný zároveň aj schopnosťou 

a možnosťou človeka v prijímaní Božieho 

zjavenia a v jeho vyjadrení  a zároveň 

postupnom ustaľovaní terminológie, ktorá 

pravdivo vyjadrí postavenie človeka pred 

samotným Bohom i  pred sebou samým. 

Celým Starým zákonom sa nesie 

posolstvo spásy pre človeka, kde Boh chce 

obnoviť zmluvu s človekom a voviesť ho do 

plnosti svojej priazne. Sú dané veľké prísľuby 

pre blahobyt vyvoleného ľudu po každej 

stránke – materiálnej i duchovnej, ktoré 

vyvrcholia príchodom Mesiáša, ktorý 

„vyslobodí svoj ľud z hriechov“  (Mt 1, 21). 

Boh v Starom zákone uvádzal ľudí 

k zmiereniu so sebou tým, že im neprestajne 

ponúkal svoje odpustenie. Zjavil sa ako 

„milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi 

milosrdný a verný“ (Ex 34, 6), ktorý je 

ochotný zanechať oheň svojho hnevu 

a svojmu ľudu hovorí o pokoji. Hriechy, 

ktorých sa dopúšťa vyvolený národ  Izrael, sú 

porušením zmluvy, ktorú Boh uzavrel 

s patriarchami a praotcami národa a ktorú 

potvrdil na vrchu Sinaj. Boh sa s tým nijako 

nezmieruje, ale sám robí prvé kroky k novej 

a večnej zmluve, ktoré zjavuje 

prostredníctvom svojich služobníkov - 

prorokov. Toto je to pravé „zmierenie“, i keď 

sa toto slovo výslovne takto nespomína, 

ktoré Jahve predkladá svojej nevernej 

neveste, odporujúcemu a vzdorovitému 
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domu Izraela. A všetky obrady očisťovania 

nariadené v mojžišovskom kulte, zamerané 

na očistenie od najrozmanitejších previnení, 

boli určené a zamerané na zmierenie človeka 

s Bohom. 

Niektorí teológovia tvrdili, že Izrael 

nemal správny pojem o hriechu, lebo hrozby 

a tresty predovšetkým prorokov, sú 

zamerané na hmotný blahobyt. 

Odpoveďou na to je skutočnosť, 

že nie je dôležité, aby hriešnik 

podrobne vedel všetky následky 

svojho skutku; stačí vedomie, že 

sa dopustil skutku, ktorý 

Spravodlivý a Svätý zakazuje. 

Samotná zloba hriechu je vo vôli 

človeka, ktorý vedome 

a dobrovoľne odporuje zjavenej Božej vôli. 

Pre Izraelitu z tohto vyplývalo poznanie, že 

takýmto skutkom stráca Božiu priazeň, 

v ktorej doteraz žil, uvaľuje na seba Boží 

hnev a musí za to niesť všetky následky 

svojho konania. Je pravdou, že Starý zákon 

zdôrazňoval predovšetkým časné tresty, ale 

vedel aj o trestoch večných, ktoré postihnú 

nekajúcich. Takýmto dôkazom je svedectvo 

Sirachovca: „Cesta hriešnikov je vydláždená 

kameňom: no na konci na nich čakajú: 

podsvetie, tmy a tresty“ (Sir 21, 11).  

Z uvedeného je zrejmé, že Židia veľmi 

dobre poznali zlobu hriechu. Verili, že: 

1. hriechom sa v človeku stáva taká 

premena, že na seba uvaľuje Boží hnev 

a zbavuje sa všetkých výsad, ktoré doposiaľ 

mal. Spáchaný hriech je ako stena medzi 

Bohom a človekom. Ba ani modlitba takého 

človeka nie je milá Bohu; 

2. hriech nebolo 

možné napraviť ani 

najväčšími hmotnými 

obetami, pokiaľ neboli 

spojené s úprimnou ľútosťou 

a pokáním; 

3. úprimná ľútosť je 

v priznaní si spáchaného 

hriechu a v bolesti nad 

urážkou nekonečného Božieho majestátu; 

4. iba kajúcemu hriešnikovi Boh 

odpúšťa spáchanú vinu, pretože skrúšeným 

a poníženým srdcom pohrdnúť nemôže. Boh 

zároveň vracia aj pôvodnú čistotu, ktorú mal 

kajúcnik pred hriechom. Je to taký veľký 

nezaslúžený Boží dar, že Sväté písmo ho 

nazýva stvorením; 

5. Izraeliti rozpoznávali medzi 

vnútornou zlobou hriechu a medzi časnými 

trestami, ktoré nasledovali. Boh mohol 

odpustiť hriech a zmyť z duše škvrnu, ale 

zároveň mohol ponechať zaslúžené tresty. 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      16/16/16/16/2010201020102010    
 

 
 

 

Za zmienku stojí skutočnosť, že 

pokánie u Židov bolo spojené s vyznaním 

hriechu. Účelom bolo označiť vinu, aby 

nemohol byť potrestaný nevinný a zároveň 

vyznanie bolo považované za odvolanie 

spáchanej viny a hlasným protestom proti 

porušeniu mravného poriadku. Toto 

vyznanie bolo vždy uskutočnené pred Božím 

zástupcom, ktorým bol alebo prorok alebo 

kňaz. 

Keďže naplň „matérie“ hriechu sa 

ustaľuje postupne vývojom, každé 

„materiálne“ nedodržiavanie Božej 

požiadavky môže podráždiť Jahveho hnev. 

Aby sa obnovilo spoločenstvo s ním a znovu 

získala jeho priazeň, spoločenstvo musí na 

prvom mieste potrestať tých, ktorí sú za to 

zodpovední (a to môže siahať až po trest 

smrti), ak vinník nebude vykúpený. Previnilec 

sa však môže aj sám vydať Božím trestom, 

aby bolo ušetrené jeho spoločenstvo. Tu sa 

zdôrazňuje rozmer a následok hriechu, ktorý 

bezprostredne zasahuje vinníka, ale tiež celé 

spoločenstvo, do ktorého previnilec patrí. 

Aby sa predišlo pohrome, alebo ak 

už nastala, vzýva sa v Izraeli Božie 

odpustenie asketickými činmi a kajúcimi 

liturgiami: ľudia sa postia, trhajú si rúcho 

a obliekajú sa do vrecoviny, líhajú si do 

popola a sypú si ho na hlavu. V kultových 

zhromaždeniach počuť stony a výkriky 

smútku. Uzatvárajú sa formuláre nariekania 

a prosieb, ktoré poznáme z nášho žaltára. 

Vykonávajú sa obrady a obety 

zadosťučinenia za previnenia. Obzvlášť sa 

koná kolektívne vyznanie hriechu; 

v mimoriadnych prípadoch ľudia vyhľadávajú 

aj orodovanie vodcu alebo proroka. Je tu 

zdôraznené, že ak človek priznáva svoje 

poblúdenie a prejavuje svoju úprimnú ľútosť, 

Boh veľkodušne zanecháva svoj hnev. Avšak 

je jasné, že tieto praktiky pokánia, tak 

individuálne ako aj kolektívne, by Izraeliti 

nekonali sami od seba, ak by neboli k nim 

vybádaní a nútení trestami, ktoré Boh na nich 

posielal. 

To, že sa to takto praktizovalo, je 

dokázateľné zo svedectiev v každej dobe. Po 

Babylonskom vyhnanstve tieto praktiky 

nadobúdajú nezvyčajný rozmach. Nastáva 

však aj veľké nebezpečenstvo, že tieto úkony 

zostanú len vonkajšími, bez toho, aby sa 

človeka dotkli v hĺbke srdca a pokánie sa 

potom nevyjadrí vo svojich skutkoch – 

zanechaním hriechu 

a návratom k dobru. Proti 

nebezpečenstvu tohto 

povrchného ritualizmu proroci 

zamerajú svoje posolstvo.  

o. Martin Zlacký 
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Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni

Tretie prikázanie pripomína posvätnosť 

siedmeho dňa týždňa, či už je to židovská 

sobota (sabat) alebo kresťanská nedeľa. 

Prvý význam sabatu spočíva v uvedomení 

si cieľa celého stvorenia: že všetko smeruje 

k Bohu. Náš život bol stvorený vo vzťahu 

k Bohu a až v ňom nájde naše 

srdce pokoj.  

Sobota je pripomenutím 

stvorenia a Stvoriteľa, 

poriadku, ktorý on vložil do 

sveta a odovzdal človeku. 

Človek, stvorený na Boží obraz, 

sa podieľa na Božej tvorivosti 

i odpočinku. Zároveň si 

uvedomuje, že nie človek, ale 

Boh sám zavŕši dielo stvorenia. 

Sobota je spomienkou na 

vyslobodenie z otroctva. Je 

oslavou slobody. Izrael si pripomínal, že už 

viac nie je otrokom. 

Sobota je aj znakom zmluvy. Jej 

zachovávanie má byť znamením medzi 

Bohom a Izraelom (Ex 31, 12-17). Po 

stáročia bola a aj dnes je poznávacím 

znamením Židov. Slávili ju dokonca aj 

v babylonskom zajatí, i keď nie verejne. Po 

návrate z exilu sa jej verejné zachovávanie 

stalo znamením obnovenia zmluvy. 

Sobota je zastavením v práci. Je to tak 

i deň človeka, ktorý na to, aby bol skutočne 

človekom, potrebuje 

pokoj, zotavenie, 

odpočinok i čas na hlbšie 

zamyslenie. Človek nie je 

len pracovné zviera, ktoré 

tiež potrebuje oddych, ale 

je stvorený pre Boha. 

Sviatočný deň je 

znamením protestu proti 

otroctvu práce a kultu 

peňazí. 

Kresťanská nedeľa má 

úzky vzťah 

k starozákonnému sabatu, ale nemajú 

rovnaký význam. Rozhodujúcou dôvodom 

na slávenie nedele je zmŕtvychvstanie 

Ježiša Krista „v prvý deň po sobote“. 

Kresťania ho nazvali Pánov deň – dies 

Dominica (z toho taliansky domenica, 
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španielsky domingo, francúzsky 

dimanche). Nedeľa sa nazýva aj ôsmym 

dňom (por. Jn 20,26), lebo znamená nové 

stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým 

zmŕtvychvstaním a naznačuje aj zavŕšenie 

celého stvoriteľského diela v Kristovi. 

Na pamiatku Pánovho zmŕtvychvstania sa 

kresťania už od apoštolských čias schádzali 

na slávenie Eucharistie. Boli presvedčení, 

že bez nedele sa nedá žiť (sv. Ignác 

Antiochijský, List Magnézijčanom). Slávili 

ju aj vtedy, keď nebola ešte dňom 

pracovného pokoja (to sa stalo až r. 321, 

keď cisár Konštantín vyhlásil nedeľu za 

oficiálny sviatok Rímskej ríše).  

Nedeľné slávenie Eucharistie je 

stredobodom života Cirkvi a účasť na jej 

slávení je svedectvom príslušnosti ku 

Kristovi a jeho Cirkvi. Presvedčenie Cirkvi 

o dôležitosti nedele a Eucharistie je také 

silné, že už od raných čias je jej slávenie 

prikázané pod ťažkým hriechom, okrem 

vážneho dôvodu, a veriaci sa majú 

zdržiavať takých prác a činností, ktoré sú 

na prekážku jej slávenia Samozrejme, 

nedeľa by mala byť pre kresťanov 

najvnútornejšou potrebou, nielen 

vonkajšou povinnosťou. Jej hlbšie 

pochopenie pomôže človeku zmeniť aj 

neraz veľmi rozšírenú prax navštevovať 

bohoslužby len vtedy, keď má na to „čas 

a náladu“. 

Dnes namiesto slávenia nedele možno 

pozorovať nastupovanie víkendovej 

kultúry. Predĺžený koniec týždňa (piatok 

odpoludnia až nedeľa večer) dáva na jednej 

strane človeku veľa pozitívneho – možnosť 

slobodne disponovať voľným časom, čas na 

súkromné práce, odpočinok, šport, 

vzdelávacie kurzy, zábavu, stretanie 

s priateľmi, slávenie bohoslužieb, väčší 

priestor pre rodinu, službu chorým, 

osamelým, trpiacim..., no na druhej strane 

možno pozorovať, že pre mnohých sa 

víkendová kultúra stáva skôr víkendovou 

neurózou – striedajú jednu prácu druhou, 

chcú dobehnúť to, čo cez týždeň nestihli, 

a napokon nemajú čas pre seba ako pre 

človeka.  

Chrániť a pestovať kultúru nedele dnes 

znamená postaviť sa proti roztrieštenosti 

rodinného života, anonymite farského 

spoločenstva, tendencii k pracovným 

nedeliam, nedeľným nákupom, 

hektickému cestovaniu atď. 

Meno prináleží konkrétnej osobe. Kto 

očierňuje meno človeka, dotýka sa tým jeho 

osoby. Kto si ctí meno, ctí si i jeho nositeľa 

(napr. aj ulice, domy, inštitúcie dostávajú 

mená osobností, ktorým chceme vzdať poctu). 

V ďalších číslach  sa budeme venovať ďalšiemu  prikázaniu. 
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Matka JeMatka JeMatka JeMatka Ježiša Krista v násiša Krista v násiša Krista v násiša Krista v nás    

 
Hlboký zmysel duchovného materstva 

spočíva v tom, že Mária sa znova  stáva 

Matkou Ježiša Krista, stáva sa ňou v nás. 

Matka rodí Krista  v nás a prostredníctvom 

nás. To, že sa Ježiš opäť rodí, znamená, že 

my ho vteľujme a prinášame na svet, že 

existenčne vyžarujeme Krista, toho Ježiša, 

ktorý počas svojho 

pozemského života 

Jestvovania cítil, počúval , 

žil. Ježiš Kristus sa rodí 

a rastie natoľko, nakoľko sa 

jeho pocity, kritéria a vzťahy 

prejavujú v našom živote. 

V tom zmysle máme všetci 

materinskú úlohu: rodiť 

a prinášať na svet Krista. 

Mária prinesie Krista na svet 

vez nás vtedy, keď budeme 

takí citliví na všetky potreby sveta, ako bol 

Kristus. Rodí sa natoľko, nakoľko žijeme ako 

Kristus, ktorý sa priblížil k ľudskému utrpeniu, 

ktorý nemohol pozorovať bolesť bez toho, aby 

ho to nezarmútilo, ktorý nemal čas najesť sa 

alebo si odpočinúť, lebo chcel vypočuť 

chorého. Matka je tu, aby nám pomohla 

objaviť, stretnúť  takého Krista, ktorý trpel 

s trpiacimi, aby žil aj v nás, vždy pre  

druhých. Mária v nás prináša na svet Krista, 

ak sa chudobní stavajú našimi miláčikmi. Keď 

žijeme ako Kristus, s otvorenými rukami 

a srdcom  voči chudobným, s konkrétnym 

prejavom súcitu voči ním. Mária, nám pomáha 

priniesť Krista týmto ľuďom. Ak dokážeme byť 

ako On: pokorní a trpezliví. V miere, nakoľko 

dokážeme vyžarovať tento stav pokoja duše, 

sebaovládania, sily a pokoja, ak 

dokážeme konať ako Kristus, 

prechádzať ponad krik 

a obvinenia v mlčaní, trpezlivosti  

a dôstojne.  Ak dokážem 

odpúšťať, ako on odpúšťal. Ak 

dokážeme mlčať, ako on mlčal, 

ak nás nezaujíma vlastný zisk, 

ale Otcova sláva a šťastie 

bratov. Keď dokážeme byť 

úprimní a pravdiví, ako bol 

Kristus, voči priateľom 

a nepriateľom, a obhajovať pravdu aj za cenu 

života.  V miere, nakoľko milujem, ako miloval 

Kristus, ktorý vynašiel tisíc foriem , ako lásku 

vyjadriť, až napokon dal život za svojich 

priateľov. Ak prechádzame životom robiac 

dobre všetkým, Kristus sa skutočne rodí 

v nás.                            

 Spracovala  sr. Simeona  

��  

�

�

� 
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V jeden pekný slnečný deň ma jedno dieťa 
prinútilo rozmýšľať nad tým, prečo tak 
ťažkopádne prežívame svoje kresťanstvo 
a prečo svoj vzťah s nebeským Otcom 
prežívame tak neosobne a namáhavo. Po 
ulici kráčala stará mama so svojím 
vnúčikom. Ten malý chlapec kráčal pred 
ňou a ťahal plný nákupný vozík. Chlapča 
vôbec nebolo z toho smutné a ani 
nevyzeralo zničené pod ťarchou vozíka. 
Práve naopak, 
s úsmevom a radosťou 
dieťaťa ťahalo ťažký 
nákup.  
Celý mediálny svet, 
televízia, internet, rádio, 
bulvár sa snažia ukázať 
človeku recept na ľahší, 
príjemnejší a komfortnejší 
život. A tak skúmajú 
súkromie cudzích ľudí, 
vyťahujú ich hriechy 
a hovoria: „Aha ako sa 
majú oni fajn“. Táto 
naháňačka za super životom ich ničí 
a zabíja. Ak sú už na pokraji síl a vidia, že 
už niet senzačných správ, paradoxne 
zosmiešnia sami seba, aby bolo o čom 
hovoriť a písať, a tak padnú sami sebe za 
obeť. Prečo je to dnes tak? Prečo tak často 
vidíme, ľudí, ktorí berú život iným a potom 
sami sebe? Tak veľmi túžia po radosti a tak 
málo ju zažívajú. Prečo?  
Odstránili skutočnú radosť z verejného 
života a iba ju zosmiešňujú stále, keď sa 
naskytne príležitosť. Ježiš povedal: „Môžu 
svadobný hostia smútiť, keď je ženích 
medzí nimi? Keď im ženícha vezmú potom 
sa budú postiť a modliť.“ Ježiš priniesol 
nový vzťah s nebeským Otcom. A ukazuje 
ho ako radostný, nie čosi čoho by sme sa 
mali báť a čo by nám malo spôsobovať 

smútok, bolesť a ťarchu.       Predovšetkým 
je nepochopený Ježiš v tomto svete a to čo 
prináša. Pôst a modlitba sú základne skutky 
pokánia, no nie je to vec presmutná, ale 
preradostná. Takto to Ježiš chce dať 
zakúsiť v živote človeka. Ktorá nevesta 
nemá radosť zo svojho ženích a moja duša 
je nevesta. Prečo by som mal smútiť zo 
vzťahu so svojim ženíchom?  
Ak odstránime skutočnú radosť zo svojho 

umelo žijúci ľudia, a to je 
vec presmutná. Nikdy 
hriech neurobil život 
komfortným, neuľahčil 
a neuľahčí ho. Aj keď sa 
prezentuje ako čosi nové 
a zaujímavé, no vo 
vnútri je skazený, 
prinášajúci smrť. Toto je 
pravda známa už z raja. 
Prečo to chlapča nieslo 
tak ťažký nákup s tak 
veľkou radosťou? Toto 
je otázka nad ktorou sa 

zamýšľam, prečo tak ťažko prežívam svoj 
vzťah s nebeským Otcom? Niekedy sa zdá, 
že tento vzťah je tak poriadne naložený 
a niesť ho je ťažké. Radosť detí spočíva 
v čistote a jednoduchosti, stačí ich pustiť do 
svojho života (v každej sviatosti zmierenia) 
a výsledok sa dostaví. 
„Moje jarmo je príjemné a moje bremeno 
ľahké.“  
 „Ak nebudete ako deti nevojdete do 
božieho kráľovstva.“ 
                                                                                                         
Tvoj Ježiš!?     

Slavomír Nergeš 
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Kurz Nový život 

15. - 17. 10. 2010, Centrum pre rodinu, Sigord 

Kurz, vedie k obnoveniu vzťahu s Bohom a prijatiu nového života v Ježišovi Kristovi. 

Kurz Biblia o peniazoch 

26. - 28. 11. 2010, Centrum pre rodinu, Sigord 

Ma náš duchovný život niečo spoločné s financiami? Biblia hovorí o peniazoch 2x viac ako o 

viere a modlitbe dokopy.   

Vidíme okolo seba množstvo negatívnych dôsledkov zlých finančných rozhodnutí (finančná 

kríza). Ako sa mame zachovať my? Ako múdro konať? Kedy sa rozhodnúť pre dlh? Ktorý je ten 

správny? Ako sa dostať z dlhov, keď ich už mame? 

Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď na tomto kurze. Ponuka základne biblické pravdy 

o financiách a hospodárení s nimi, praktické workshopy, ktoré Vám pomôžu zlepšiť finančný 

manažment, dôležitú správu o tom, že Boh je ten, ktorý sa stará.  Súčasťou tímu vyučujúcich budú 

aj profesionálni finanční poradcovia, s ktorými bude možné konzultovať osobne čí rodinne finančné 

otázky. 

Kurz Emauzy 

26. - 28. 11. 2010, Centrum Bárka, Juskova Vo ľa 

Kurz ponuka jedinečnú možnosť stretnúť Ježiša ako Slovo, ktoré vstupuje do srdca a koná v 

ňom. Kurz povzbudzuje k čítaniu Svätého Písma, k jeho štúdiu, k hlbšiemu poznaniu slova; pomáha 

objaviť krasu Božieho slova, učí s nim pracovať, modliť sa, zamilovať si ho.  

Viac informácii o kurzoch nájdete na: www.evskola.sk 
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Učitelia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho  
v Juskovej Voli 

 
Posledné augustové dni , kým si žiaci a študenti užívali posledné dni prázdnin, 

sme my  pedagógovia GJZ  využili, aby sme  sa na nový školský rok  pripravili i po 

duchovnej stránke. Prvýkrát sa naša duchovná obnova konala mimo školských 

priestorov - v duchovnej oáze v Juskovej Voli.  Duchovnú formáciu  viedol o. Milan 

Záleha CSsR , ktorý  nám pripomenul naše prvotné poslanie – byť sprievodcom 

žiakov na cestách za poznaním života.  

Poslanie učiteľa je náročné, ale pokiaľ budeme nasledovať vzor  Učiteľa Ježiša 

Krista naša cesta bude korunovaná úspechom.   Z duchovnej obnovy sme odchádzali 

povzbudení a posilnení  do ďalších povinností a skúšok, ktoré nás v nasledujúcom 

školskom roku čakajú. Otec Milan, ďakujeme. 

Učitelia GJZ 
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Čo dokáže láska... 
 
 

Bolo raz jedno slepé dievča, 

ktoré nenávidelo seba a celý svet 

zato, že nemôže nič vidieť. Mala 

vrodenú vadu a nikdy nič a nikoho 

nevidela.  

Každého neznášala, okrem 

svojho chlapca. On bol stále s ňou a 

vo všetkom jej ochotne pomáhal. 

Raz mu povedala, že ak by mohla 

niekedy uvidieť svet, hneď by sa za 

neho vydala.  

Stalo sa jedného dňa, že sa konečne po dlhom čase našiel darca očí pre túto 

dievčinu. A tak sa konečne tešila, že uvidí celý svet a tiež svojho milovaného... 

Chlapec sa jej hneď po operácii prišiel opýtať: "Tak, teraz keď už uvidíš celý svet, 

vydáš sa konečne za mňa?" Dievčina sa usmiala, ale keď otvorila svoje nové oči a po 

prvýkrát uvidela svojho milého, ostala v šoku! Bol tiež slepý... 

 Začala premýšľať o svojom novom živote a nakoniec ponuku slepého chlapca na 

sobáš odmietla! Chlapec odišiel smutný preč... O pár dní jej prišiel od neho list, napísaný 

rukou kamaráta.  

Mladík jej poďakoval za všetky krásne chvíle, ktoré spolu prežili, a na konci listu 

stálo: A DAJ, PROSÍM, POZOR NA MOJE OČI! 
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Na zamyslenie: 

Mária 
Dobrý Boh mohol stvoriť krajší svet ako 

ten, ktorý existuje, ale nemohol stvoriť 
dokonalejšiu bytosť, ako je Panna Mária. 

Panna Mária je vždy pripravená. To by nás 
malo povzbudzovať k tomu, aby sme sa k nej 
utiekali s veľkou dôverou.   

Všetci svätí majú veľkú úctu k Panne Márii. 
Žiadna milosť by neprišla z neba, keby neprešla jej 
rukami 
Vtipy: 

Na pápežskom koncile si zobral slovo jeden 
z kardinálov a vraví:  Drahí bratia, kontaktovala 
ma firma Coca-cola a ponúkla nám tri miliardy 

eur ako dar pre Cirkev. V miestnosti to 
radostne 

zašumí a kardinál pokračuje: Má to však jeden 
háčik. Chcú aby sme v modlitbe Otče náš 

zamenili chlieb  náš každodenný, za Coca- colu 
každodennú. A tak sa vás teda pýtam – kedy 

nám 
končí zmluva s pekárňami? ☺ 

 
Idú dvaja rómovia a tlačia bicykel na ktorom je 

vrece. Zastavia ich policajti a pýtajú sa: Čo mate 
v tom vreci rómovia: piliny  

Policajti: to vám tak veríme.  
Policajti rozrežú vrece a vysypú sa piliny tak ich 

policajti pustili ďalej  
a róm vraví druhému : vidíš takto sa kradnú 

bicykle ☺ 
 

Biblické sudoku 
 
Doplňte čísla veršov: 
 
A.  Mt   3, _  Potravou mu boli kobylky a lesný 
med 
B.  Sk  23, _  Bratia, ja som farizej, syn 
farizejov. Pre nádej a zmŕtvychvstania  ma 
súdia.  
C.  Jn  21, _  Učeník, ktorého Ježiš miloval, 
povedal Petrovi: To je Pán.  
D.  1Jn 4,1_  Boha nikto nikdy nevidel, ale keď 
sa milujeme navzájom. Boh ostáva v nás a jeho 
láska v nás je dokonala.  
E.  Mt 21,2_  Ale on odpovedal: Nechce sa mi. 
No potom to oľutoval a šiel.  
F.  Zjv 19,1_ Za ním išli nebeské vojská na 
bielých koňoch, oblečené do čistého bieleho 
kmentu. 
G.  Jn 15, _   Ja som pravý vinič a môj Otec je 
vinohradník. 
H.  Lk 16,2_  No Abrahám povedal: Synu, 
spomeň si, že si dostal všetko dobré  za svojho 
života a Lazár zase iba zlé.  
I.  Rim 8,1_   A myslím, že utrpenia tohoto 
času nie sú hodny porovnávania  s budúcou 
slávou ...  

      

  1     2       .  A

    5 .            B

2 6 4 1 3   .      C

5 .   8   9   6 1  D

6 7 . 4         8  E

  .       6 3 7    F

4   8 7     . 5    G

7 . 6     1        H

1         4 . 3 7  I
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Liturgický program na 20. týždeň 

po Päťdesiatnici  
 

Pondelok 
04.10. 

Svätý hieromučeník Hierotej, 
aténský biskup 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, František 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
* Martina, Richard, Pavol, Daniela 

Utorok 
05.10. 

Svätá mučeníca Charitína 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 * Dávid 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mikuláš, Júlia 

Streda 
06.10. 

Svätý apoštol Tomáš 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Zuzana, Jaroslav, Anna... 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

+ Gustáv, Mária s panych. 

Štvrtok 
07.10. 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivan, Anna, Michal 
Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
-- 

Piatok 
08.10. 

Prepodobná matka Pelágia 
Zdržanlivosť od mäsa  

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Miroslav 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal s panych. 

Sobota 
09.10. 

Svätý apoštol Jakub Alfejov 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária s panych. 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Pavel... 

Nedeľa 
10.10. 

20. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI 

Svätých otcov siedmeho 
ekumenického snemu  

 
 

Svätí mučeníci Eulampios a 
Eulampia 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Gabriela, Alexander, Rastislav 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Marek, Danka 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Helena, Ján 
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Liturgický program na 21. týždeň 

po Päťdesiatnici  
 

Pondelok 
11.10. 

Svätý apoštol Filip 
Prepodobný otec Teofan Popísaný 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ondrej, Oľga, Andrej 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Anna s panych. 

Utorok 
12.10. 

Svätí mučeníci Probus, Tarach a 
Andronik 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 + Vasiľ 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
— 

Streda 
13.10. 

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a 
Agatonika 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena, Ján 

Moleben k Bohorodičke 

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

Štvrtok 
14.10. 

Svätí mučenici Nazarios, Gerbasios, 
Protasios a Celzius 

Prepodobná matka Paraskeva 
Trnovská 

6:30 
 

17:30 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Zuzana 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

* Jaroslav s rod 
DUCHOVNÁ OBNOVA (o.Pariľák) 

Piatok 
15.10. 

Prepodobný otec Eutymios Nový 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
— 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Mária, Helena, Ján 

Sobota 
16.10. 

Svätý mučeník Longín Stotník  

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Eva, Ondrej... 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Helena, Michal 

Nedeľa 
17.10. 

21. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI 

 
 

Svätý prorok Ozeáš 
Svätý prepodobný mučeník Andrej 

Krétsky 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
— 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Miriam, Katarína 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Ján, Božena, Mária 
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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/uvod/ 
 
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 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 

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

Redaktor: Mgr. Katarína Hribová 


