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Potrebuješ Ježiša Krista ?! 

Bratia a sestry, skúsme sa zamyslieť nad Kristovým slovom: 

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, 

ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie 

prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak 

neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto 

ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 

15, 1 – 5). 

Medzi dôležité posolstvá, ktoré nám Kristus v posledný večer svojho života 

zanecháva, patrí posolstvo jeho absolútnej potrebnosti pre tento svet, pre náš život. „Bezo 

mňa nebudete môcť nič urobiť.“ Hovorí to celkom jednoduchým obrazom – vinič 

a ratolesti. Dôležite je zamyslieť sa nad tým, že čim sú a čim môžu byť ratolesti bez 

viniča? Čim môže byť život bez Života, pravda bez Pravdy? Čim svet bez svojho Stvoriteľa?. 

Keby sme to chceli rozoberať do podrobná zistili by sme, že všetko sa dovoláva na Boha. 

Ako málo si vieme uvedomovať, prežívať a ohlasovať absolútnu nevyhnutnosť Božej 

existencie a prítomnosti. Predstava, ak by tu Boh nebol je hrozná a absurdná, pretože On je 
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tvorcom života. Preto Kristus nie je jeden z mnohých, je jediný a nenahraditeľný. „V nikom 

inom niet spásy“ (Sk 4, 12), plnosti života (Jn 1, 16). Bez Božej prítomnosti v živote človeka 

by naozaj všetko bolo dobre, len na to, aby sa to pozbieralo a hodilo na oheň – ničoty. 

Žijeme vo svete, ktorý rád relativizuje aj najvyššie hodnoty a spochybňuje aj hodnotu 

kresťanského života – života s Kristom. Žijeme v dobe, ktorá nerada počúva, že by bolo niečo 

absolútne potrebné. Moderní človek chce byť absolútne nezávislí, pritom si neuvedomuje, že 

už tým absolutizuje. Táto situácia má však niečo dobré. Vedie človeka k znovuobjaveniu 

svojej totožnosti a k poznaniu skutočnej nevyhnutnosti kresťanského života. Vedie človeka 

k tomu, aby hľadal potrebnosť Boha v svojom živote tam, kde je. Nie v tom, či nás svet prijme 

alebo neprijme, uzná alebo neuzná, či nás bude považovať za potrebných alebo nie. Naša 

absolútna potrebnosť kresťanského života musí mať svoj prameň a najsilnejší dôvod 

rozhodnutia sa pre takýto život jedine v Kristovi a jeho slove.  

Základným problémom človeka je odvrátenie sa od Boha a od spravodlivosti ako zdroj 

všetkého nešťastia vo svete. Cirkev vždycky bude poukazovať na to, že odstránenie tohto 

problému nie je v silách človeka. Jedine živý Kristus a jeho spasiteľné dielo môže vyriešiť 

problém človeka, ktorým je nešťastie a strach. Kristov život, smrť a zmŕtvychvstanie 

predstavuje základný princíp, na ktorom sa odohráva záchrana človeka zavŕšená vo večnosti. 

Preto absolútne potrebný pre môj život je Kristus, ktorý poslušnosťou voči svojmu Otcovi 

zvíťazil nad smrťou a prijíma nový život. Dajme si otázku: Kto z nás netúži po novom živote? 

Začať nový život môžem aj dnes, ak vstúpim do hlbín svojho srdca a priznám si, že som sa 

svojím hriechom odvrátil od Boha a preto sa nechám viesť Cirkvou, ktorá mi pomôže stať sa 

živou ratolesťou na viniči. Vtedy sa stávam živým kresťanom, v ktorom začína prúdiť Kristov 

život. Stávam sa človekom, ktorý v každej životnej situácii pamätá na Jeho slovo a  v srdci 

prijmem, že Kristus je  pre môj nový život absolútne potrebný.                     

          o. Peter Hrib, kaplán farnosti Humenné 
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Blíži sa čas, kedy akosi znova viacej 

budeme pamätať na tých, ktorí nás predišli 
do večnosti. Veniec, sviečka, chryzantéma, 
modlitba... Aj náš vzťah k zosnulým niekedy 
potrebuje „uzdravenie“. V tomto článku 
Vám chcem priblížiť postoj katolíckeho 
exorcistu z Malty, otca Eliasa Vellu, ktorý 
bol publikovaný v zborníku jeho prednášok 
Ježiš, môj uzdravovateľ. Text uvádzam 
v pôvodnom znení. 

Piatou dimenziou uzdravenia človeka 
je uzdravenie mŕtvych a umierajúcich. V 
niektorých prípadoch je potrebné 
uzdravenie mŕtvych,  
lebo niektorí ľudia ostávajú pripútaní k tejto 
zemi, alebo my ostávame pripútaní k nim. 
Toto sa môže vzťahovať na 
ľudí, ktorí zomreli 
prirodzenou smrťou, ale aj 
na tých, ktorí zomreli počas 
dopravnej nehody alebo 
spáchali samovraždu. 
Môžeme hovoriť aj o 
deťoch, ktoré zomreli pri 
potrate, alebo ktoré zomreli 
pri spontánnom potrate. V 
tejto súvislosti môžeme 
hovoriť aj o domoch, v 
ktorých straší. 

Ako vidíte, ide o tému, 
ktorá si vyžaduje veľa času, 
aby sme ju mohli dôkladne 
prebrať. Keďže ho toľko nemáme, poviem 
vám niekoľko základných informácií, lebo 
nebudeme môcť zachádzať do prílišných 
podrobností. 

Smrť človeka 

Keď zomrie človek, pre jeho blízkych 
nastane obdobie smútku. Toto obdobie je 
dôležité, lebo musíme nájsť nejaký ventil, 

aby z nás vyšli, aby sa z nás vyplavili všetky 
city, ktoré sprevádzajú smrť milovaných 
osôb. Ak nás postihne smrť milovaného 
človeka, je veľmi dôležité, aby sme 
nepotláčali svoje city, mysliac si, že sme 
duchovne silní a na výške. Keď človek stratí 
milovanú bytosť, snaží sa presvedčiť seba 
samého slovami: „Chápem to. Napokon, 
mám vieru, a viem, že táto milovaná bytosť 
je s Kristom." A tak sa človek snaží potlačiť 
plač a všetky ostatné city. Ako to určite 
viete zo psychológie, takýto postoj človeku 
škodí. Potlačenie citov môže často viesť až 
k psychickým poruchám. Smútenie alebo 
oplakávanie milovanej osoby po jej smrti 
treba však prežívať spolu s Ježišom. 

Smútenie môže 
človeka viesť až k 
zúfalstvu alebo ho 
môže viesť k 
Ježišovi. 

Skúste si 
predstaviť, že Anna 
je mŕtva. Môže to 
byť tvoja matka, 
sestra alebo 
priateľka. Pri 
oplakávaní Anny sa 
snažíme vložiť 
Annu do Ježišových 
rúk. Prosme Ježiša, 
aby miloval Annu 

tak, ako Anna mala milovať Ježiša, kým 
ešte žila. Musíte mať na pamäti, že k mŕtvej 
osobe môžeme byť pútaní, môžeme byť na 
ňu naviazaní negatívne alebo pozitívne. 
Sme k nej pripútaní negatívne vtedy, ak 
sme plní strachu, hnevu alebo pocitu viny, 
kedykoľvek si na ňu spomenieme. Dám vám 
príklad: Jedno mladé dievča, kedykoľvek si 

spomenulo na svojho mŕtveho otca, 
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prežívalo vždy pocity viny. Prečo? Jej 

spomienka siaha do veku, keď mohla mať asi 

štrnásť rokov. Pozerala televíziu a otec na ňu 

nakričal, aby vypla televízor a išla spať. 

Neposlúchla a bola na otca veľmi nahnevaná. 

Po nejakom čase, asi po polhodine či hodine, 

jej otec dostal infarkt a zomrel. Matka vtedy 

povedala dievčaťu: „Zabila si svojho otca." 

Určite to nebola ona, ktorá zabila svojho 

otca. Lenže tieto matkine slová sa natoľko 

vryli do jej srdca, že kedykoľvek si pomyslela 

na svojho otca, vždy pocítila aj vinu. V tomto 

prípade puto medzi dievčaťom a jej otcom 

bolo negatívne. Pozitívne puto vnáša do 

srdca človeka pokoj a radosť. 

A teraz si položme otázku: Ako sa 
môže dievča uzdraviť z tohto zranenia? 

V prvom rade musí myslieť na svojho 
otca, že je s Pánom a že jej odpúšťa, a prijať 
odpustenie od svojho otca. Pritom dovolí 
svojmu otcovi, aby išiel v pokoji k Ježišovi a 
už ho viac k sebe negatívne neviaže. Dievča 
sa musí obrátiť na Pána a povedať mu: 
„Pane Ježišu, pokiaľ bolo niečo, kvôli čomu 
sa môj otec na mňa hneval, prosím ťa o 
odpustenie v jeho mene." A musí prijať 
odpustenie, ktoré jej Ježiš ponúka namiesto 
jej otca. A musí poprosiť otca, aby rozviazal 
to negatívne puto, ktoré ich spája. 

Kontakt s mŕtvymi nemá nič 
spoločného s tým, čo Boh zakazuje v 
Deuteronómiu. Už vieme, že Písmo 
zakazuje akýkoľvek druh dopytovania sa 
mŕtvych. Ale na druhej strane nás Biblia 
povzbudzuje, aby sme sa modlili za 
zosnulých a aby sme od nich prijímali ich 
modlitbu za nás. Nie je dovolené rozprávať 
sa s našimi zosnulými prostredníctvom 
médií alebo na seansách. No nič nám 
nebráni, aby sme sa rozprávali s našimi 
drahými zosnulými bez toho, aby sme sa 
snažili získať nejakú odpoveď. Ak napr. 
poviem svojmu nebohému otcovi: „Otec, 
odpusť mi všetko, čo som ti spôsobila zlé, 

kým si žil." To nie je dopytovanie mŕtvych. 
Ak poviem niektorému zosnulému: „Prosím 
ťa, pomôž mi v tomto probléme, ktorý 
neviem riešiť" - toto nie je ničím iným, iba 
snahou o zjednotenie v Kristovom 
mystickom tele. Ako viete, sme jeden Boží 
ľud, ktorý putuje do zasľúbenej zeme. 
Lenže niektorí už do nej dorazili, už sú v 
nebi, ďalší sú ešte v stave očisťovania, kým 
sa definitívne nedostanú do neba, a ďalší sú 
ešte na ceste, ešte len putujú k zasľúbenej 
zemi. Všetci spolu tvoríme jeden ľud. 

Jednota medzi nami a zosnulými 
jestvuje, ale musí to byť pozitívna jednota. 
Pán zakazuje, aby sme sa pomocou 
rituálov, seans a médií rozprávali s našimi 
zosnulými.  

Uzdravenie rodokmeňov 

Anglický psychiater, Ken MacColl, sa 
zaoberal uzdravovaním rodokmeňov. Tento 
psychiater zistil, že na mnohých ľudí, ktorí 
sa liečili na psychiatrii, neúčinkovala žiadna 
terapia. Rozhodol sa, že preskúma ich 
rodokmeň. V rodokmeňoch objavil 
predkov, ktorí zomreli za neobjasnených 
okolností. Medzi nevyriešené prípady smrti 
treba počítať ľudí, ktorí spáchali 
samovraždu, zomreli počas autonehody 
alebo zmizli, takže neboli riadne pochovaní. 
MacColl zistil, že psychická porucha jeho 
pacientov bola často spôsobená 
nevyriešenou smrťou niektorého z jeho 
predkov. 

Hoci nie je katolík, ale anglikán, zistil, 
že najúčinnejším prostriedkom uzdravenia 
týchto osôb je Eucharistia. Hovorí, že zo 
slávenia svätej omše, z Eucharistie, možno 
načerpať všetku silu na to, aby sme 
dokázali prepustiť mŕtveho človeka, čiže 
vložiť ho do rúk Pána Boha. Ken McČoll sa 
často stretol s tým, že mnohé prípady sa 
pomocou svätej omše a Eucharistie 
uzdravili. 
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Zdá sa, akoby mŕtvy predok klopal na 
dvere nejakého človeka, vo väčšine 
prípadov niektorého príbuzného, a prosil o 
pomoc, ale za predpokladu, že zomrel 
neprirodzenou smrťou. A preto zistil, že je 
potrebné túto osobu dať na poriadok, 
vložiť ju do rúk Pána. Často sa stávalo, že 
človek, ktorý v rodine trpel nejakou 
psychickou chorobou, sa začal cítiť lepšie, 
keď sa odslúžila omša za človeka, ktorý v 
rodine spáchal samovraždu, alebo 
pohrebná omša za človeka, ktorý zmizol. 

Istý čas som spolupracoval s Kenom 
MacCollom. Prišiel niekoľko ráz na Maltu a 
navštevovali sme spolu domy, v ktorých 
straší, alebo ľudí, ktorí trpeli psychickými 
chorobami. Môžem vám povedať, že som 
videl veľa zaujímavých a zvláštnych vecí. 

Teologické otázky 

Teraz budem veľmi konkrétny. 
Nechcem tento problém riešiť príliš 
detailne, lebo v teórii tohto psychiatra sa 
vyskytuje veľmi veľa teologických otázok, 
na ktoré treba dať odpoveď. Keby sme 
zachádzali hlboko do tejto problematiky, 
mohli by sme naraziť na mnoho otázok, 
ktoré teológia ešte nevyriešila. Aby sme 
boli teologicky pravdiví, povieme si 
niekoľko základných informácií. 

Keď človek zomrie, ihneď po svojej 
smrti sa od Boha dozvie, či dosiahol večnú 
spásu alebo večné zatratenie. Medzi 
smrťou a definitívnym posmrtným stavom 
človeka je však ešte „čas", ak ho tak možno 
nazvať. Zoberme si ako príklad diabla. 
Diabol už bol odsúdený do pekla a je v 
pekle. Ale do konca časov vyvíja určité 
aktivity proti človeku. Na konci časov už 
nebude môcť na neho pôsobiť. 

Aj v súvislosti s človekom sa vynára 
mnoho otázok, ktoré sa týkajú činnosti 
človeka po smrti až do času posledného 
súdu. Často nedokážeme vysvetliť, prečo v 

nejakom dome straší. Alebo si nevieme 
vysvetliť, prečo sa niektoré duše zjavujú a 
žiadajú o modlitby. Toto sú otázky, na ktoré 
katolícka teológia ešte nedala odpoveď, 
lebo nemáme žiadne skúsenosti s tým, čo 
sa deje v čase medzi smrťou a koncom 
vekov. Máme dve reality, čas a večnosť. Ale 
medzi časom a večnosťou jestvuje niečo, čo 
už nie je čas, ale ešte ani večnosť. V tomto 
„stave" prebieha očistec, ale je veľmi ťažké 
vysvetliť, ako môže očistec jestvovať vo 
večnosti a zároveň byť niečím dočasným. Z 
filozofického hľadiska nedokážeme 
vysvetliť očistec, lebo večnosť nepozná 
kategóriu času ani priestoru. No na druhej 
strane je článkom viery to, že očistec 
existuje. A preto hovorím, že v teológii 
akoby sme tápali v tme, keď sa snažíme 
vysvetliť „stav" jestvujúci medzi časom a 
večnosťou. A preto nevieme, čo sa deje s 
ľuďmi, ktorí už zomreli a získali rozsudok o 
večnej spáse alebo večnom zatratení, ale 
ktorí ešte stále majú nejaký činný vzťah k 
zemi a k ľudom na svete. Ale vidíme, že 
mnoho ľudí, ktorých príčina smrti je 
nevysvetliteľná, si žiada uzdravenie, aby 
mohli spočinúť vo večnom pokoji. 

Konkrétne prípady 

Buďme však konkrétni a položme si 
otázku, čo robiť? 

Ak nájdete vo svojom rodokmeni 
človeka, 

• ktorý spáchal samovraždu, 
• ktorý zomrel pri nejakej nehode, 

napr. pri autonehode, 
• ktorý zmizol, teda nebol riadne 

pochovaný, 
• alebo ktorý zomrel náhlou smrťou, 
a pritom máte v rodine niekoho, kto 

je psychicky narušený, alebo počujete 
nejaké zvuky, hlasy, (často môže ísť o 
halucináciu, ale v tomto prípade myslím na 
tie zvuky a hlasy, ktoré sú skutočné), 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      17/17/17/17/2010201020102010    
 

 
 

 

• alebo si myslíte, že vo vašom dome 
straší, 

• alebo cítite prítomnosť niekoho vo 
vašom dome, 

• alebo počujete, akoby niekto 
klopal,... alebo čokoľvek iné, 

najlepšie urobíte, ak nájdete kňaza, 
vyrozprávate mu, čo sa odohráva vo vás 
alebo vo vašom dome. Ak 
nájdete vo svojom 
rodokmeni prípad 
nevyriešenej smrti, 
povedzte kňazovi, aby za 
tohto človeka odslúžil 
svätú liturgiu (omšu). Ak 
je to možné, zúčastnite sa 
na tejto svätej liturgii 
(omši) aj vy sami, ale aj 
osoba, ktorá je vo vašej 
rodine psychicky 
narušená. 

Túto svätú liturgiu 
(omšu) prežívajte tak, 
akoby to bola pohrebná 
alebo zmierna, najmä ak človek zomrel 
náhle a nemal čas sa vyspovedať. Počas 
svätej liturgie (omše) sa snažte robiť to, čo 
by mala urobiť tá osoba, pokiaľ by ju nebola 
zastihla smrť. Poproste Ježiša, aby túto 
osobu obdaril svetlom a dal jej večné 
odpočinutie. 

Slovo o potratoch 

V tejto súvislosti musím povedať 
niekoľko slov o deťoch, ktoré zomreli pri 
úmyselnom alebo nechcenom potrate. 
Pamätajte si, že v oboch prípadoch, aj pri 
úmyselnom aj pri nezamýšľanom potrate, 
išlo o vaše dieťa, ktoré musí byť prijaté do 
rodiny ako jej právoplatný člen. 

Problém neprijatých detí 

Mnoho matiek radšej nehovorí o 
svojich deťoch, ktoré zomreli pri potrate, 
ako keby vôbec neexistovali. Hovoria: 

„Mám dve deti", ale v skutočnosti má 
možno štyri deti. Aj dieťa, ktoré zomrelo pri 
potrate v prvých týždňoch svojho života, je 
osoba, a chce, aby ju jej rodina prijala. 

Čo robiť, ak sa stretneme s takýmito 
prípadmi? Obetovať za toto dieťa svätú 
omšu, ako keby išlo o krstnú omšu. Je to 
veľmi dôležité, ale dajte tomuto dieťatku 

meno. Nehovorte 
o ňom ako o potrate, 
ako o potratenom 
dieťati, ale hovorte o 
chlapcovi, o dievčatku, 
alebo o dieťatku v nebi. 
Ak neviete, či to dieťa 
bolo chlapček alebo 
dievčatko, na tom 
nezáleží, dajte mu meno, 
aké chcete, a vnímajte 
ho ako dievča alebo ako 
chlapca. Aj toto dieťa 
klope na vaše dvere a 
chce, aby ste ho prijali 
za plnoprávneho člena 

rodiny. Dôvod je veľmi jasný: toto dieťa 
miluje svoju rodinu a chce sa za ňu modliť. 
No jeho modlitba je zablokovaná, lebo 
rodina ho neprijíma ako svojho člena. 

Niekedy sa v rodine dejú zaujímavé 
veci, ktoré sa však vyriešia až potom, keď 
sa dieťa prijme za plného člena rodiny. 
Poviem vám konkrétny príklad. 

Znepokojenie v rodine:  
Raz ma navštívil jeden manželský pár. 

Obaja manželia boli veľmi rozrušení, lebo v 

ich rodine sa stala jedna strašná vec. Ich 19-

ročná dcéra, ktorá bola veľmi inteligentná 

a úplne normálna, začala od istého času 

vnímať, že ju čosi vyrušuje. Raz v noci sa 

zobudila, vyšla na strechu domu a vrhla sa 

dole na cestu. Hneď ju zobrali do nemocnice 

a lekári si nevedeli vysvetliť, prečo 

nezomrela. Po absolvovaní všetkých 
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potrebných procedúr dievča zobrali k 

psychiatrovi, lebo si nevedeli vysvetliť, prečo 

sa to stalo. Ale ani psychiater to nechápal, 

lebo dievča sa javilo úplne normálne. 

Rodičia dievčaťa prišli za mnou, aby 

som im pomohol nájsť dôvod, prečo sa to 

stalo. Rozprával som sa s rodičmi a spýtal 

som sa, či toto dievča nemá nejakých 

mŕtvych súrodencov. Pozreli sa jeden na 

druhého, ako keby ich spájalo nejaké 

tajomstvo. No potom 

mi povedali, že 

dievča pochádzalo z 

dvojičiek a mala 

brata, ale tento 

braček zomrel hneď 

po narodení. Nechceli 

dievča znepokojovať, 

a preto mu o bratovi 

nikdy nehovorili. 

Správali sa tak, akoby 

brat ani nejestvoval. 

Potom som požiadal 

dievča, aby vyšlo na strechu a ukázalo 

miesto, z ktorého sa vrhlo na ulicu. Ukázalo 

to miesto a ja som sa jej spýtal, prečo to 

urobilo, čo cítilo vo chvíli, keď zoskočilo zo 

strechy. Povedalo mi: „Cítila som v sebe silu, 

ktorej som nedokázala odolať, akoby mi 

nejaký hlas hovoril: ,Poď so mnou! Poď so 

mnou!' A ja som tomu hlasu nedokázala 

odolať, preto som sa vrhla dole." 

Až potom sme jej povedali, že 
pochádza z dvojičiek a mala brata. Potom 
sme mali svätú omšu v ich dome, bola to 
krstná omša za jej brata. Brata sme vložili 
do Pánových rúk, ďakovali sme zaň Pánovi, 
dali sme mu meno a brat bol s veľkou 
radosťou prijatý do svojej rodiny. Odvtedy 
sa dievčaťu nič nestalo. Nikdy si nemôžeme 
byť úplne istí, či sa to nevráti, ale možno to, 
čo sa s dievčaťom stalo, bolo zapríčinené 
neprijatím brata v rodine. 

Ken MacColl, na základe svojej 
bohatej skúsenosti hovorí, že ľudia, ktorých 
trpia neurotickou anorexiou, možno trpia 
práve tým, že v ich rodine nebolo prijaté 
dieťa, ktoré zomrelo pri potrate. Toto 
tvrdenie nie je písmo sväté a mohli by sa 
ňom viesť dlhé diskusie, lebo ide len o 
teóriu, ktorú môžeme a nemusíme prijať. Je 
však isté, že ak sa v rodine vyskytujú tieto 
nevyriešené prípady smrti, často spôsobujú 

ťažkosti tým, ktorí 
ešte žijú. Je to však 
krásne, ak môžeme 
používať Eucharistiu 
ako účinný 
prostriedok na 
riešenie problémov 
zosnulých duší. 
Jedna vec je istá. 
Ľudia, ktorí zosnulí a 
ku ktorým nás viažu 
negatívne putá, 
musia byť 

uzdravení. Niektorí ľudia nechávajú izbu 
zosnulého človeka nedotknutú, alebo sa 
cítia vinní, ak nezájdu každý deň do 
cintorína na hrob. Zaiste, musíme si ctiť 
svojich zosnulých, ale nesmieme zabudnúť, 
že sú s Pánom. Preto by naša jednota s nimi 
mala byť jednotou viery, a nie jednotou, 
aká jestvuje medzi živými ľuďmi. Táto 
jednota by sa mala prejavovať aj tým, že 
prijímame ich modlitbu a modlíme sa za 
nich. Ak sa nám to podarí, budeme môcť 
povedať, že sme uzdravení a že sme 
odovzdali našich milovaných zosnulých do 
Pánových rúk. 

Ešte by sme mohli veľa hovoriť na 
túto tému o prepustení mŕtvych. Exorcisti a 
ľudia, ktorí sa modlia za oslobodenie iných, 
majú často rôzne, ba i protichodné 
skúsenosti, lebo teológia, ako sme už 
povedali, nemá na všetky tieto otázky 
odpovede. Myslím, že dôvod je jasný. Často 
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sa snažíme riešiť problémy, ktoré sa 
vzťahujú na večnosť, filozoficky, pričom 
počítame s kategóriou priestoru a času. My 
uvažujeme len v čase a priestore, s iným 
nemáme skúsenosť. 

Je zbytočné diskutovať o večnosti, 
ktorá nepozná priestor ani čas, kategóriami 
času a priestoru. Preto je v tejto oblasti tak 
veľa nevyriešených otázok.  
 

Modlitba prepustenia zosnulých 

V tejto modlitbe sa pokúsime prepustiť, odovzdať našich 
zosnulých do Pánových rúk. Opäť vstúpme do Pánovej 
prítomnosti a predstavme si človeka, ktorý nám je drahý, ale ktorý 
nás už opustil. Ak vám príde na um viac zosnulých, prosím vás, 
aby ste ostali len pri jednom človeku. Som si istý, že už sa niekto 
vynoril v tvojej mysli. Predovšetkým ďakuj Pánovi za tohto 
človeka, že ti ho Pán dal do tvojho života.  

 „Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli 
kladieš pred zrak, je už s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, 
aby si mu ukázal svoje svetlo. Kladiem ti ho do tvojich rúk, môj Pane, a 
prepúšťam ho, dávam ti ho. Pane, často som sa snažil pritiahnuť si tohto 
človeka k sebe a veľmi som sa na teba hneval, že si mi ho zobral. Cítil som 
veľký hnev, lebo som neprijal tvoj plán. Občas som sa cítil zúfalý. Teraz, 
Pane, ti chcem obetovať tohto človeka ako dar. Teraz, keď ti ho obetujem, ťa 
prosím, aby si ma uzdravil zo všetkých pocitov viny, ktoré voči nemu cítim. 

Uzdrav, Pane, aj smútok, kedykoľvek si na tohto človeka spomeniem. A 
teraz, Pane, prichádzam namiesto tohto človeka pred teba. V jeho mene ťa 
chcem poprosiť o odpustenie za všetko, za čo ťa mal odprosiť, ale to neurobil. 
Z lásky k tomuto človeku ťa prosím, Pane, aby si zhliadol na moju lásku k 
nemu a odpustil mu. Daj, nech tohto človeka zahalí tvoje svetlo, tvoje 
dokonalé svetlo. Daj, aby mi tento človek oddnes spôsoboval iba radosť. 

Môj Pane, nech boli city a postoje tohto človeka v posledných chvíľach 
jeho života akékoľvek, uzdrav tieto chvíle, odpútaj ma od neho a pretni všetky 
negatívne putá, ktoré ma k nemu viažu. Vzdiaľ odo mňa putá, ktoré vo mne 
vyvolávajú hnev, putá, ktoré vo mne vzbudzujú pocity viny, putá, ktoré mi 
spôsobujú úzkosť, putá, ktoré ma napĺňajú strachom.  

Pane, a pokiaľ je v mojej rodine človek, ktorý má psychické problémy, 
prosím, aby si ho uzdravil a oslobodil od jeho problémov. A teraz, Pane, ti 
odovzdávam môjho zosnulého do tvojich rúk. Prosím ta, aby si mu dal večný 
odpočinok. Amen.“ 

Prevzaté, upravil o. Martin Zlacký 
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Mnohí z nás sa nachádzame na 

križovatkách rozhodovania. Nevieme čo 

nás čaká, sme  často v neistote 

a úpenlivo sa držíme svojich plánov a 

predstáv.  Všetko máme časovo 

naplánované, nestíhame, s časom sa 

ženieme o preteky. Sme pod nátlakom 

nadriadeného, v práci, musíme všetkým 

vyhovieť, vyplniť plány, 

normy a pravidla. Tento 

život nás unaví, vyčerpá, 

ak nebudeme napájaný 

na Toho, ktorý pre 

každého z nás má  

pripravený nádherný 

plán spásy.               

Mnohí z nás hľadajú, 

pýtajú sa, aká je Božia 

vôľa pre ich život? Božiu 

vôľu vždy spoznáme tam, kde sa 

v modlitbe približujeme k Bohu 

a z druhej strany pozorujeme, kde nám 

Boh otvára cesty do života, práce 

a povolania a kde nám ich zatvára. Ak 

sa neustále odovzdávame do božej vôle, 

vtedy nám Boh zatvorí tie cesty a dvere, 

do ktorých si nepraje, aby sme vstúpili 

a otvorí nám tie, do ktorých chce, aby 

sme išli. Zriedkavo Boh niekoho vedie 

tak, že by mu vnútorne hovoril, kam 

treba ísť. Nie v psychike, fantázii, alebo 

v pocitoch, ale v hĺbke duše, tam, kde 

prebýva Boh v nás, Svätý Duch nás 

inšpiruje, osvecuje a vedie. Boh nám 

skrze znamenia odhaľuje svoju vôľu. Je 

potrebné tie znaky spoznať duchovnými 

zmyslami, ktoré sa 

stávajú vnímavejšie 

a rozvinutejšie u tých, 

ktorí vážne prijímajú 

a nasledujú Ježiša 

Krista.  Žil som na 

rozhraní svetla a tmy. 

Hoci som videl svetlo a 

chcel ísť za ním, bál 

som sa, čo si o mne 

budú myslieť ostatní. 

Padol som veľmi hlboko. Zhrešil som a 

nevládal som vstať. Hanbil som sa sám 

pred sebou a nedokázal som sa prijať. 

Nenávidel som sa za to, aký som slabý. 

Bolo mi ťažko priznať pred kňazmi, 

ktorí ma poznali, že ja som schopný 

niečoho takého. Boh mi neustále 

ukazoval svoju dobrotivú tvár a aj 
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napriek môjmu hriechu ma zahrňoval 

svojou láskou a požehnaním. Videl, ako 

sa trápim a podával mi svoju ruku. Po 

prázdninách som sa zrazu stal 

animátorom a mal som byť tým, ktorý 

bude viesť ostatných. Avšak, sám som 

nebol slobodný. Neprežíval som radosť 

z toho, že som Božím dieťaťom, hoci 

som po tom tak túžil. Keď sme 

plánovali víkend, vedel som, že to už tak 

ďalej nejde. V stredu pred akciou som 

bol na generálnej spovedi. Otec mi 

nanovo odpustil, avšak necítil som 

žiadnu zmenu. Bol som z toho dosť 

zmätený. Počas víkendu sa to však 

začalo meniť. Cítil som túžbu a smäd po 

Ňom. Prosil som Ho, aby niečo vo mne 

zmenil. Aby niečo spravil. Hocičo, len 

aby ma tam nenechal stáť. Preto som sa 

rozhodol ísť na modlitbu oslobodenia. 

Táto modlitba bola večer, pamätám sa, 

že som bol unavený a veľmi sa mi 

nechcelo modliť. Vtom prišiel za mnou 

vedúci s tým, či sa môže za mňa 

pomodliť. Súhlasil som a to, čo sa dialo 

po tom...objal ma, ale tu som vedel, už 

ku mne hovoril Otec. Rozprával mi o 

mojich hriechoch, o ktorých viem len ja. 

Nie však vyčítavo, ale s láskou. Zrazu 

som stál pred Ním ako nahý. Žiadne 

masky a pretvárka. Len On, ja a Jeho 

milosrdenstvo. Bol som voľný a naplnil 

ma neuveriteľný pokoj. Odpustil som 

sebe samému. Viem, že Otec chcel 

pokoriť moju pýchu. Uznať, že sám to 

nezvládnem. Uznať, že som len hriešny 

človek. Uznať svoju závislosť na Ňom. 

Pokoril moje srdce, lebo len tak si ma 

môže použiť.             

Toto nádherné svedectvo, nás pozýva 

do konkrétneho rozhodnutia odvážne 

vykročiť  bližšie k Bohu. Obrátiť sa, to 

znamená zvoliť si Boha za Pána svojho 

života, dovoliť, aby bolo tak, ako si to 

On praje. Len Svätý Duch môže osvietiť 

naše srdcia, aby sme spoznali Božiu 

vôľu a žili podľa Jeho vôle. V tom 

okamihu, kedy sa zriekneme svojej vôle, 

svojich plánov, svojich zámerov 

a úmyslov, môžeme sa začať modliť za 

Boží plán a Božie úmysly pre náš život. 

V hľadaní Božej vôle na ceste svätosti je 

potrebné ďakovať Bohu za každý 

okamih života, dobrý, alebo ťažký. 

Prijímať všetko, čo sa udeje v našom 

živote, znamená preniknúť do Božej 

vôle a vtedy dostávať Jeho silu, aby sme 

víťazili nad zlom, do ktorého sme 

prenikli.             Spracovala sr. Simeona 
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Cti svojho otca a svoju matku

Štvrtým prikázaním sa začína druhá 

tabuľa Desatora. Je to prvé prikázanie lásky 

k blížnemu po troch príkazoch upravujúcich 

vzťah k Bohu. Pripomína nám, že sme sa 

nestvorili sami. Ctiť si 

rodičov preto znamená 

priznať pred Bohom a pred 

sebou navzájom svoje 

stvorenie. Deti majú na 

svojich rodičov hľadieť ako 

na Božích zástupcov, preto je 

neposlušnosť voči rodičov 

určitým spôsobom vzburou 

proti Bohu. 

Toto prikázanie je na 

prvom mieste druhej tabule 

aj z iného dôvodu. Kto si ctí 

rodičov, bude si vážiť i život (5. prikázanie), 

správny poriadok pohlavnosti (6. prik.), 

majetok (7. prik.), bude si vážiť slovo (8. prik.).  

Hoci štvrté prikázanie hovorí výslovne 

iba o povinnosti detí voči rodičom, 

predpokladá a zahŕňa aj povinnosti rodičov 

a všetkých, ktorým je zverená autorita. Človek 

je však v prvom rade dieťaťom – Božím 

a svojich rodičov, pretože detstvo predchádza 

rodičovstvo a ani rodičia nesmú zabudnúť, že 

sú deťmi pred Bohom a deťmi svojich rodičov. 

Sám Ježiš bol poslušným synom svojich 

rodičov (Lk 2,51), no viac poslúchal vôľu 

svojho nebeského Otca (Lk 2,49).  

Aj keď sa rodina 

v priebehu storočí menila 

(dnes prevažuje moderná 

malá rodina, no ešte 

v minulom storočí bola 

bežným javom veľká 

rodina – mnoho detí 

a spolužitie najmenej 

troch generácií, 

a v starších dobách klan – 

široká sieť príbuzenstva), 

predsa jej základ bol vždy 

rovnaký – muž a žena 

spojení v manželstve dávajú život deťom, 

a tým sa stávajú novou rodinou. Rodina je tak 

prvotnou bunkou spoločenského života a je aj 

v životnom záujme každej spoločnosti, aby 

mala prednosť pred všetkými ostatnými 

formami spolužitia. Rodina je jediné 

spoločenstvo, ktoré je schopné zabezpečiť 

prirodzenú reprodukciu, a zároveň je 

pravzorom ľudských vzťahov.  
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Cirkev vníma kresťanskú rodinu ešte aj 

ako obraz spoločenstva Najsvätejšej Trojice, 

a pretože je usporiadaná hierarchicky, nazýva 

ju aj domácou cirkvou. Takéto vnímanie je 

možné len tam, kde ide o monogamnú formu 

založenú na zásadnej rovnosti a rovnakej 

dôstojnosti oboch pohlaví, pričom otcovi sa 

priznáva prirodzená autorita.  

Povinnosti detí voči rodičom spočívajú 

v poslušnosti (do dospelosti 

a osamostatnenia), vo vďačnosti a úcte (po 

celý život) a v zodpovednosti za nich (keď sú 

odkázaní na pomoc detí). Povinnosti rodičov 

voči deťom spočívajú v mravnej a duchovnej 

výchove. Deti pre svoj zdravý vývoj potrebujú 

vnímať rodinu ako miesto prijatia a bezpečia 

(kde zažijú lásku rodičov k sebe navzájom a ku 

nim, kde si podľa vzoru rodičov vytvárajú aj 

postoj k sexualite a láske, k vernosti a dôvere), 

ako miesto výchovy a vzdelania (kde je 

priestor na komunikáciu v láske, a aj výchova 

smeruje stále viac k dialógu než k príkazom a 

trestom) a aj ako miesto duchovného 

spoločenstva vo viere. 

Štvrté prikázanie nariaďuje ctiť si aj 

všetkých tých, ktorí dostali od Boha moc 

v spoločnosti. To bolo kedysi samozrejmé (ctiť 

si „cisára pána“), dnes však, najmä pod 

vplyvom „kultúrnej revolúcie“ šesťdesiatych 

rokov 20. stor., ale aj pod vplyvom obrovského 

zneužitia autority v totalitných režimoch, sa 

úcta k autorite veľmi oslabila. Kto zastáva 

nejaký úrad, vykonáva službu. Akú hodnotu 

má čestné, slúžiace, nepodplatiteľné, 

spravodlivé a verné úradníctvo nejakej krajiny, 

vyjde najavo až vtedy, keď medzi nositeľmi 

autority prevládne korupcia, túžba po moci, 

vlastný prospech a nerešpektovanie zákonov. 

Keď sa politika stane nadávkou a politická 

aktivita opovrhovanou činnosťou, hrozí 

nebezpečenstvo morálneho a politického 

kolapsu spoločnosti. Kresťania preto vždy 

považovali za svoju úlohu modliť sa za svetskú 

vrchnosť (1 Tim 2,2). 

Povinnosťou občanov je prispievať 

k dobru spoločnosti v duchu pravdy, 

spravodlivosti, solidarity a slobody. 

Podriadenosť autorite a spoluzodpovednosť za 

spoločné dobro vyžadujú platiť dane, 

uplatňovať volebné právo a brániť krajinu. Aj 

táto poslušnosť má však svoje hranice. Keď sa 

porušuje prirodzený a evanjeliový zákon, je 

povinnosťou svedomia odopretie poslušnosti. 

V štáte sa významne uplatňuje rola otca 

(vzťah autority k občanom) – aktuálnymi 

témami sú ľudské práva a starostlivosť 

o spoločné dobro; rola brata (vzťahy medzi 

občanmi) – aktuálnymi témami sú 

diskriminácia a tolerancia; a rola syna (vzťah 

občana k autorite) – aktuálnymi témami sú 

občianska neposlušnosť a odboj. 

 

V ďalších číslach  sa budeme venovať ďalšiemu  prikázaniu. 
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Gréckokatolícka charita, Sociálne centrum Humenné, 
 Mierová 4, 066 01 Humenné, tel.č.:057/ 775 69 93 

 
Drahí čitatelia.  
   
   Nedávno počas sv. liturgie mal o. Peter 
homíliu , ktorá sa niesla v duchu otázky, čo 
človeku v živote chýba. Premýšľala som nad 
touto otázkou aj v súvislosti s klientmi, ktorí 
prichádzajú na charitu do Sociálneho centra. 
Denne sa stretávam s ľuďmi, ktorí prinášajú 
svoje bremená v podobe nezamestnanosti, 
závislosti, zdravotných či rodinných 
problémov.  

Už dávnejšie som si však uvedomila, že 
sa ľudia prestávajú tešiť z maličkosti, ktoré 
ako kúsky mozaiky by mali vytvoriť zaujímavý 
a pestrý obraz človečenstva. Áno, ľudia majú 
aj svoje ťažké dni, veď kto ich dnes nemá. 
Zároveň vnímam, že sa spomedzi ľudí 
vytratilo jedno celkom krátke, jednoduché 

slovo, ktoré však vie spraviť veľké veci a to 
slovko Ďakujem. 

Zdá sa, že radosť z maličkosti a slovo 
ďakujem sú rozdielne ale vo svojej podstate 
majú veľa spoločné. Zriedkavo sa tešíme , že 
sa zobudíme , že máme na raňajky teplý 
chlieb, vodu, ktorou môžeme uhasiť svoj 
smäd, strechu nad hlavou. Zabudli sme sa 
tešiť, z toho že vidíme, počujeme, že 
môžeme rozprávať, môžeme pohladiť , či 
kráčať, že nám zdravie slúži, že máme 
rodinu, priateľov, známych, že žijeme v mieri. 
Väčšina z nás to berie ako samozrejmosť a až 
keď to stratíme, vtedy si uvedomíme, o akú 
časť pokladu sme prišli. Za to všetko 
zabúdame ďakovať Bohu.  

 
 

 
 

      

Ďakujem ti Bože za život, za všetko čo mi dávaš 
v hojnosti, za zdravie, radosť, úspech, ale aj za ťažké lekcie, 
ktoré mi pomohli poznať seba a spoznať iných, za 
neúspechy, ktoré som prežil a tak som sa mohol naučiť 
pokore, za príležitosti, kde som sa mohol učiť trpezlivosti 
a tolerancii, za rodičov, ktorých som mal alebo ešte mám, za 
priateľov, ktorých som stretol a neustále stretávam, za 
knihy, ktoré som čítal, za cesty, ktoré som uskutočnil, za 
jedlo, ktoré som požíval. 
Ďakujem ti Bože, že si mi dal milosť pokojne prijímať veci, ktoré som nemohol zmeniť, odvahu 
zmeniť to, čo som mohol zmeniť a že si mi dal múdrosť rozoznať jedno od druhého. 
 
Ja Vám drahí čitatelia ďakujem za vzácne chvíle, ktoré ste venovali prečítaním tohto príspevku.  

 
Mgr. Danka Pavlíková, pracovníčka Sociálneho centra 
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Liturgický program na 22. týždeň 

po Päťdesiatnici  
 

Pondelok 
18.10. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Lukáš  

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján s panych. 

Utorok 
19.10. 

 Svätý prorok Joel.  
Svätý mučeník Varus 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 + Fedor, Mária, Ján, Anna 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Zuzana, František, Juraj, ... 

Streda 
20.10. 

 Svätý veľkomučeník Artemios 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan s panych. 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

* o. Peter, Marta, Terezka,... 

Štvrtok 
21.10. 

Náš prepodobný otec Hilarión 
Veľký 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Františka, Ján 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Ján 

Piatok 
22.10. 

Svätý apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca, hierapolský biskup 

 
Zdržanlivos ť od mäsa   

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav, Vasiľ, Anna, Alžbeta 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jolana 

Sobota 
23.10. 

 Svätý apoštol Jakub, podľa tela 
Pánov brat 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
–– 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna, Jaroslav, Dalibor 

Nedeľa 
24.10. 

22. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI 

 
 Svätý mučeník Aretas a 

spoločníci 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Jozef, Martina 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Gabriela, Peter 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      17/17/17/17/2010201020102010    
 

 

Liturgický program na 23. týždeň 
po Päťdesiatnici  

 
 

Pondelok 
25.10. 

Svätí mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Andrej 

Utorok 
26.10. 

Svätý a slávny ve ľkomu čeník 
Demeter Myromvonný  

6:30 
7:30 
 
16:30 
 
18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

 – – 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

+ Justína, Peter 

Streda 
27.10. 

Svätý mučeník Nestor 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
– – 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mikuláš 

Štvrtok 
28.10. 

Svätí mučeníci Terencius a 
Neonilla. Náš prepodobný otec a 

tvorca kánonov Štefan 
Svätosávsky 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
– – 

Piatok 
29.10. 

Odchod do večnosti nášho 
prepodobného otca Abramia 
Archimandritu, rostovského 

divotvorcu 
 

Zdržanlivos ť od mäsa  

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Michal, Anna 

Moleben k Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jekaterina, Helena, Pavol, ... 

Sobota 
30.10. 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho 
sestra Zénobia 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Anna, Vasiľ, Justína, ... 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Jozef, Anna 

Nedeľa 
31.10. 

23. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI 

 
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a 

spoločníci. Svätý mučeník 
Epimach 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Karolína, Terézia 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Mária s rod. 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Terézia 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      17/17/17/17/2010201020102010    
 

 

 

                                                                    

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/uvod/ 
e-mail: úrad: humenne@grkatpo.sk 

dekan:  martinzlacky@centrum.sk 
                  kaplán:  hrib.peter@gmail.com 
  kaplán: ujco19@centrum.sk 
 

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 


