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Zmysel   MODLITBY 

 

Súčasný pápež Benedikt XVI. hovorí: „Naše chrámy 

v ktorých prebýva živý Boh sú často krát zamknuté 

a prázdne preto, lebo nie sú premodlené.“ Skúsme, bratia 

a sestry, sa zamyslieť a dať si odpoveď na otázku: „Potrebujem modlitbu do 

svojho života? Má to zmysel?“  

V blahej pamäti pápež Pavol VI., kedysi vyslovil slová, ktoré veľmi dobre 

vyjadrujú hĺbku, krásu a dôležitosť modlitby: „Modlitba je dýchaním 

Cirkvi.“ Ak je tomu tak, tak Cirkev v mnohých krajinách trpí nedostatkom 

kyslíka. A preto aj od teba závisí či, chceš odstrániť tento nedostatok.  

Ak sa pozeráš na svoj život s postojom, že moja ozajstná domovina je 

nebeské kráľovstvo a k nej aj smerujem, tak potom v živote, ktorý žiješ, ti vystačí 

darca života –Boh, s ktorým sa môžeš stretávať v pokornej modlitbe. Preto drahí 

čitatelia, ak nepochopíme zmysel a podstatu modlitby, nebudeme môcť žiť 

skutočný, osobný život s Bohom, ktorý nás každým dňom pozýva do večnej 

a radostnej blaženosti. Keď človek vo svojom živote stratí Boha, keď sa prestáva 

modliť, podobá sa človekovi, ktorý si vybudoval dom a zabudol v ňom urobiť 

okná. Nič v ňom nevidí a chýba mu kyslík, ktorý mu umožňuje dýchať.  

Keď sa modlitba v tvojom živote stáva nudnou alebo sa nedokážeš modliť, je 

to alarmujúci signál, ktorý ťa upozorňuje na to, že niečo nie je v poriadku. Ak po 

tomto signáli začneš ísť, vtedy hľadáš zmyslel modlitby, tak hľadáš zmysel 
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svojho vlastného  jestvovania a plnosť života, lebo hľadáš Boha. Kresťan, ktorý sa 

nemodlí, stráca zmysel svojho jestvovania a svojho večného určenia, ktorým je 

zjednotenie sa v láske so Stvoriteľom. Preto k životu viery patrí predovšetkým 

modlitba, v ktorej sa vyslovuje a uskutočňuje tvoj i môj vzťah k Bohu. 

Pravidelnou a úprimnou modlitbou dokáže človek spoznať, čo je podstatné, 

počuť každodenné Božie volanie: „Ty si môj milovaný syn a dcéra, v teba mám 

zaľúbenie.“   

Sv. Gertrúda hovorí: „Modlitba má zmysel, pretože má moc. Moc ktorá 

spôsobuje, že horké srdce sa stáva sladkým, smutné radostným, bojácne 

odvážnym, slepé vidiacim, chladné sa zapaľuje láskou.“   

Bratia a sestry modlitba má zmysel, pretože priťahuje veľkého Boha do 

môjho i tvojho malého srdca. Preto sa každý deň venujme úprimnej 

modlitbe k Pánovi, aby sme lepšie pochopili, čo od nás Boh žiada. Modlíme sa, 

aby sme mohli unikať neporiadkom svojej sebalásky, aby sme viacej mysleli na 

Stvoriteľa. Modlíme sa, aby sme lepšie vedeli odpovedať na lásku, ktorú 

prijímame od Krista.  

„Do tvojich rúk, Pane, zverujem svoj život. Ak má modlitba meniť môj život, 

tak potom môj život musí byť naplnený modlitbou.“ 

  

o. Peter Hrib, kaplán farnosti Humenné 
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Blahoslavenná Jozafata v našich rodinách. 
 

Na sviatok blahoslavenej Jozafaty Michaely  

Hordaševskej 20. novembra 2010 boli 

prenesené pozostatky do 

nášho chrámu. Bola to 

veľká milosť pre našu 

farnosť. Mnohí z nás sa 

spriatelili so sestrou 

Jozafatou a začali sa k  

nej vrúcne modliť. V 

úprimných prosbách sme 

odovzdávali svoje rodiny, priateľov, svoju 

prácu veriac, že na jej príhovor nás Pán bude 

naďalej požehnávať. Tento celý rok sme mohli 

využiť  blízkosť tejto božej služobnice. My 

veríme, že božia služobnica Jozafata je jednou 

z takýchto prorokýň našej doby, ktorá nám má 

čo povedať, ukázať ako sa s čistým srdcom dá 

kráčať za svojím Stvoriteľom a Pánom. 

 

Milí veriaci, aj tento rok Vás pozývame na 

spoločnú modlitbu k tejto našej 

blahoslavenej Jozafate.   

Ponuka pre farnosť: 

 V cerkvi pri ikonostase 

bude od pondelka 15.11.2010 do 

štvrtku  krabička, do ktorej 

môžete vkladať svoje prosby 

o modlitby, poďakovania, za 

ktoré sa budeme v piatok modliť 

Ponúkame Vám životopis Modlitba a 

služba, brožúrky na modlitbu molebenu alebo 

akatistu  Celým srdcom a Čistým srdcom, 

všetky knihy si môžete zakúpiť v sakristii. 

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Mári

��  

�

�

� 
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Na prahu Nového zákona 

Na prahu Nového zákona prorocké 
posolstvo obrátenia nachádza sa v celej 
svojej čistote v ohlasovaní Jána Krstiteľa, 
ktorý hlasno volá k pokániu a navráteniu sa 
k Bohu. Evanjelista Lukáš takto 
charakterizuje jeho poslanie: „Mnohých 
synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu“ (Lk 
1, 16n; Porov. Mal 2, 5; 3, 24). Jeho 
posolstvo súhrne podáva veta: „Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo“ (Mt 3,2). Táto katechéza, 
podobne ako hlásanie pokánia Ježišom 
Kristom, je veľmi dobiedzavým volaním 
k zmene života. Príchod Božieho kráľovstva 
otvára perspektívu nádeje. Ján Krstiteľ však 
zdôrazňuje predovšetkým súd, ktorý ho má 
predchádzať: 

- nik nebude môcť uniknúť hnevu, 
ktorý sa prejaví v deň Jahveho, 

- nič nebude osožiť, že niekto patril k 
rodu Abraháma, 

- všetci ľudia musia uznať, že sú 
hriešni, 

- musia priniesť plod hodný ľútosti, 
- osvojiť si nové správanie sa podľa 

svojho stavu.  
Ako znak tohto obrátenia Ján udeľuje 

krst vodou, ktorý má kajúcnikov pripraviť na 
krst ohňom a Svätým Duchom, ktorý udelí 
Mesiáš.  

Samotné spisy Nového zákona 
nehovoria bezprostredne o sviatosti 
pokánia. Poznajú však veľmi dobre 
odpúšťanie hriechov a tiež konkrétne úkony, 
ktoré sú s pokáním bezprostredne spojené.  

Naplnením starozákonných proroctiev 
o záchrane, spáse a vykúpení svojho ľudu 
je osoba Mesiáša, Ježiša Krista. Boh 
posiela svojho Syna ako zmiernu obetu za 
hriechy. Ježiš prichádza, aby naplnil Boží 
plán spásy ľudstva. Už samotné meno Ježiš 
v hebrejčine znamená „Boh spasí“. Účinky 
jeho mena a v biblickom chápaní i celej jeho 
osobnosti zvestuje anjel svätému Jozefovi: 
„lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 
1, 21b). Oslobodenie človeka od hriechu 
patrí k hlavným cieľom Kristovho poslania. 
Evanjelia sú zjavením Božieho 
milosrdenstva v Ježišovi Kristovi voči 
hriešnikom. Neobyčajne mocné sa ukáže 
svedectvo Jána Krstiteľa pre upútanie 
pozornosti na Božieho baránka, „ktorý 
sníma hriechy sveta“ (Jn 1, 29b).  

Samotné Ježišove slová a skutky 
ohlasovali a pripravovali dar vykúpenia – 
k nemu vedú všetky zázraky. Ježiš pozýva 
k sebe hriešnikov a vyzýva ich 
k vnútornému obráteniu. Podobenstvá 
o nekonečnom Božom milosrdenstve, 
oslobodzovanie z moci zlých duchov, 
uzdravovanie s odpúšťaním hriechov, 
sýtenie zástupov, kriesenie mŕtvych, šanca 
i pre najväčších hriešnikov sú dôkazom 
Božej lásky pretlmočenej do zrozumiteľnej 
reči cez svojho Syna. Vrcholným dôkazom 
Božej lásky je obeta jeho Syna.  

Ježiš od začiatku svojho účinkovania, 
ba už ako dvanásťročný v chráme, jasne 
hovorí o svojom poslaní – naplniť vôľu 
nebeského Otca. Pri Poslednej večeri 
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vyjadruje vyvrcholenie svojho poslania 
a zaväzuje svojich učeníkov k jeho 
ohlasovaniu. Jeho vykupiteľská smrť je 
zmierením Boha s ľudstvom a toto 
zmierenie sa bude ohlasovať všetkému 
stvoreniu.  

Skôr ako Ježiš po svojom vzkriesení 
odíde k Otcovi, prikáže apoštolom, aby 
pokračovali v jeho diele spásy ľudstva 
ohlasovaním radostnej zvesti – evanjelia. 
Výzbrojí ich mocou k odpúšťaniu 
hriechov, oslobodzovaniu a uzdravovaniu 
v jeho mene a táto moc bude znamením 
i pre jeho Cirkev, ktorú zanecháva ako istý 
prostriedok spásy pre 
všetkých, ktorí ju budú 
počúvať a zachovávať 
to, čo v nej zanechal. 
Prvý začína ohlasovať 
spásu Ježiš, po ňom tí, 
ktorí s ním mali 
spoločenstvo a až po 
dnešné dni tí, ktorí to 
dostávajú z poverenia 
Ježiša Krista a živej 
tradície jeho Cirkvi.  

Nedá sa porozumieť vteleniu, 
účinkovaniu, mukám, smrti 
a zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista bez 
porozumeniu jeho stanoviska k hriechu. 
Najväčším dobrom, ktoré Ježiš priniesol na 
tento svet je vykúpenie z hriechov. Ako 
víťaz nad hriechom sa stáva Vykupiteľom 
hriešnikov. Jeho smrť sa stáva smrťou na 
odpustenie hriechov. Starozákonný prorok 
Izaiáš ho charakterizuje ako toho, ktorý 
„niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on 
obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, 
strestaného Bohom a pokoreného. On však 
bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený 
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre 

naše blaho a jeho ranami sme uzdravení“ 
(Iz 53, 4-5).  

 
Svätý apoštol Ján o ňom svedčí, že sa 

stal „zmiernou obetou za naše hriechy; a 
nielen za naše, ale aj za hriechy celého 
sveta“ (1 Jn 2, 2). Apoštol Pavol dopĺňa tieto 
svedectvá tým, že Boh Otec „toho, ktorý 
nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, 
aby sme sa v ňom stali Božou 
spravodlivosťou“ (2 Kor 5, 21). Ježiš bol 
ustanovený Otcom, aby zadosťučinil za 
hriechy celého sveta. Človek sa tak môže 
opäť priblížiť k Bohu a stať sa účastníkom 

večnej vlasti, ktorú 
dostáva z Božej 
spravodlivosti jedine pre 
zásluhy Ježiša Krista. 

Začiatok 
účinkovania Ježiša 
Krista je pokračovaním 
výzvy jeho Predchodcu 
Jána Krstiteľa: „Naplnil 
sa čas a priblížilo sa 
Božie kráľovstvo. 

Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Toto 
kráľovstvo sa v Ježišovi nielen ohlasuje, ale 
predovšetkým uskutočňuje mocou, ktorá mu 
je daná nebeským Otcom. Neprichádza aby 
plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho 
poslal. A táto vôľa je, aby „nestratil nič 
z toho, čo mi dal, ale aby som všetko 
vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho 
Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí 
v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim 
v posledný deň“ (Jn 6, 39-40). Ježiš 
prichádza, aby sme mali život v hojnosti, čo 
predovšetkým znamená obnovené 
spoločenstvo s Bohom v milosti, ale tiež aj 
narážku na starozákonné hmotné 
požehnanie, ktoré človek obsiahne pri 
plnení Božej vôle - odvrátením sa od 
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hriechu. Prichádza, aby volal „hriešnikov, 
aby sa obrátili“ (Lk 5,32). 

Hlásanie evanjelia je veľmi úzko 
spojené s odpúšťaním hriechov, ktoré je 
možné pozorovať v troch základných 
momentoch: 

1. prepojenie telesného uzdravenia s 
odpustením hriechov. Toto je možné 
najlepšie vidieť na uzdravení ochrnutého 
v Kafarnaume. Tu Ježiš ukazuje veľmi úzke 
prepojenie medzi hriechom a jeho 
chorobnými následkami a tiež na úzke 
prepojenie medzi oslobodením od choroby 
a oslobodením od hriechu. 

2. prepojenie prijatého a darovaného 
odpustenia. Je to zvýraznené predovšetkým 
v modlitbe Otčenáš: „Odpusť nám naše 
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ 
(Mt 6, 12); a tiež, keď Ježiš zástupom 
objasňuje náuku odpustenia od nebeského 
Otca bezprostredne spojenú s odpustením 
pokleskov ľuďom, predovšetkým 
v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi. 

3. odpúšťanie hriechov bolo spojené 
so symbolickým úkonom spoločného 
stolovania s hriešnikmi. Tento úkon po 
Ježišovom odchode do neba prechádza na 
tradíciu slávenia Eucharistie, ktorá je 
slávením spoločenstva svätých - veriacich - 
podľa príkazu ich Majstra. Vylúčenie 
z účasti na tomto spoločenstve je veľkým 
trestom, pretože verejne poukazuje na 
hriech vylúčeného a jeho samotného čaká 
tvrdá a neraz aj dlhá cesta pokánia a znovu 
prijatia do spoločenstva a čom bude reč 
nižšie. 

Z uvedeného je jasné, že Ježiš 
vyžaduje pokánie, a tak i samotné obrátenie 
pre dobro človeka, ale ničím nespomína 
starozákonné kajúce liturgie. Ba možno 
vidieť, že nedôveruje ani príliš nápadným 
prejavom pokánia. Dôležitým je reálne 

obrátenie srdca – vnútorné pokánie, čím sa 
človek voči svojmu Bohu stáva ako malé 
dieťa – bezhranične mu dôveruje. Je to 
ustavičné úsilie hľadať Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť podľa nového 
prikázania lásky (Mt 6, 33). 

Samotný skutok obrátenia – zmeny 
života – Ježiš vykresľuje vo veľavravných 
nádherných podobenstvách, z ktorých 
najkrajšie a najpoučnejšie je podobenstvo 
o márnotratnom synovi. Tu Ježiš podáva 
základnú schému zmeny života, keď po 
zblúdení človeka Boh ho predchádza svojou 
milosťou (v podobenstve postava otca) – 
ako dobrý pastier hľadá zblúdenú ovečku 
(ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec). 
Tu nasleduje odpoveď človeka v priznaní a 
vyznaní svojej viny a prejavu kajúcnosti 
(otče, hrešil som proti nebu i voči tebe, nie 
som hoden volať sa tvojím synom, prijmi ma 
za nádenníka). Zakončenie je úžasným 
opisom nekonečného Božieho 
milosrdenstva – otec veľkoryso odpúšťa, 
vracia prvotnú hodnosť i stav. Toto Ježiš 
neustále ohlasuje a takto podnecuje mnohé 
obrátenia, neberúc do úvahy útoky zo 
strany farizejov a zákonníkov. 

Ježiš toto koná a posiela to hlásať 
a uskutočňovať aj svojich apoštolov 
a učeníkov už za svojho života: „Čo 
zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, 
a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané 
v nebi“ (Mt 18, 18), a zvlášť potom po 
svojom zmŕtvychvstaní, keď ich nanovo 
poveruje hlásať v jeho mene všetkým 
národom pokánie na odpustenie hriechov: 
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte 
hriechy, budú mu odpustené, komu ich 
zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22-23), 
lebo hriechy sa odpustia tým, ktorým ich oni 
odpustia. 
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Toto poslanie sa začne postupne 
napĺňať, avšak rozličným spôsobom, podľa 
toho či ide o židov (odpustenie hriechov 
a viera v Krista) alebo o pohanov 
(odvrátenie od modiel a obrátenie sa 

k živému Bohu), čo bude sprevádzané 
realizáciou prísľubov a naplnením mnohých 
proroctiev Najvyššieho. 

o. Martin Zlacký

 

 

Srdečne Vás pozývame 

na 

VII. GRÉCKOKATOLÍCKY 

SILVESTROVSKÝ PLES 

ktorý sa uskutoční 
31. 12. 201031. 12. 201031. 12. 201031. 12. 2010    na na na na SOU SlužiebSOU SlužiebSOU SlužiebSOU Služieb    

(Reštaurácia Apetíto) (pri Lidli). 

Cena lístka je 15 eur15 eur15 eur15 eur (študenti 13 eur). 

Cena lístka zahŕňa: prípitok, polievka, hlavné 

jedlo, polnočné jedlo. 

Tešíme sa na Vás. 

Predbežný záujem nám nahláste na mailovej adrese 

humenne@grkapo.sk, alebo na farskom úrade. Ďakujeme 
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             Nezosmilníš 

Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho 

Šieste a deviate prikázanie chráni 

predovšetkým manželskú lásku. 

Biblický pohľad na pohlavnú 

rozdielnosť muža a ženy určuje aj 

pohľad na výchovu k láske a správne 

zaobchádzanie s pohlavnosťou 

dospievajúcich, i tých, čo ešte alebo 

už nežijú v manželstve, 

i zasvätených. Biblia vníma ľudskú 

pohlavnosť ako Bohom chcenú 

skutočnosť, a preto i ľudská sexualita 

je dobrou, ba posvätnou 

skutočnosťou (Gn 1,27). Veď 

umožňuje najkrajšiu spoluúčasť na 

Božom stvoriteľskom diele. Tým, že 

sexuálna rozdielnosť nie je vedľajšou 

skutočnosťou človeka (ako napr. 

rozdielna farba pleti), ale bytostnou 

skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje 

nielen fyzický vzhľad, ale aj odlišné 

duchovné vnímanie sveta, a je 

uspôsobená na prijatie druhého 

pohlavia (komplementárnosť), 

zjavuje povolanie človeka 

k spoločenstvu. Vďaka sexualite je 

človek schopný darovať seba samého 

druhej osobe opačného pohlavia ako 

najväčší dar. Tým sa manželská láska 

stáva aj zjavením Boha ako 

spoločenstva osôb v Najsvätejšej 

Trojici a zjavuje aj lásku Boha 

k človeku. 

Biblia však vníma aj hlboké 

narušenie, ktoré medzi pohlaviami 

jestvuje od prvotného hriechu, keď 

sa človek odvrátil od Boha a dal 

prednosť sám sebe. A hoci medzi 

mužom a ženou vďaka pôvodnému 

zámeru stvoriteľa panuje krásna 

a obohacujúca príťažlivosť, vinou 

hriechu je tento ich vzťah neraz 

poznačený neporozumením, napätím, 

konfliktmi i hlbokým sklamaním. Od 

prvotného hriechu človek zápasí 

s tým, aby silu pohlavnosti integroval 

do svojej osoby a aby nepôsobila 

deštruktívne na neho samého 

i druhých. 

Sexualita je dnes dôležitou a častou 

témou rozhovorov, odborných 
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diskusií aj bulvárnych tém, v obraze 

(umenie, fotografia, reklama, film) 

i písanom slove (knihy, časopisy, 

noviny, letáky). Jej prítomnosť 

(niekedy až všadeprítomnosť), často 

v dráždivej a provokujúcej forme, má 

veľmi silný vplyv na formovanie detí 

a mladých. Je dôsledkom tzv. 

sexuálnej revolúcie šesťdesiatych 

rokov 20. 

stor., ktorá 

spôsobila 

ďalekosiahle 

odlúčenie 

sexuality 

a plodnosti a 

radikálne 

zmeenila 

pohľad na 

sexualitu človeka. 

Odvtedy je kresťanský pohľad na 

sexualitu, lásku a manželstvo 

podrobený častej a silnej kritike. 

Manželstvo už nie je vnímané ako 

jediná platná forma spolužitia muža 

a ženy, predmanželské pohlavné 

vzťahy sú predstavované ako úplne 

normálna a potrebná skúsenosť, 

rastie počet rozvodov a 

nemanželských spolužití, láska je 

zredukovaná na romantickú 

a erotickú príťažlivosť, plodnosť je 

vnímaná ako príťaž a problém, 

homosexuálna aktivita už nie je viac 

považovaná za zvrátený vzťah mimo 

prirodzeného poriadku (jej 

charakteristika ako úchylka, odchýlka 

alebo choroba je vnímaná urážlivo), 

ale ako normálna orientácia. Rastie 

počet ľudí, ktorí sú citovo nezrelí 

a nestáli, 

a po 

opakovaných 

sklamaniach 

neraz 

neschopní 

nadviazať 

trvalý vzťah 

(hollywoodske hviezdy, ktoré 

vstupujú do štvrtého manželstva, ale 

je vraj už „opravdivého“), prípadne 

schopní, ale odmietajúci ho z obáv 

z ďalšieho sklamania. Mnohí z nich sú 

dokonca obdivovaní mladými 

i staršími (celebrity, hviezdy 

šoubiznisu) a ich životný štýl sa stáva 

vedomým alebo podvedomým 

vzorom a oslabuje tradičný pohľad 

spoločnosti na lásku, sexualitu 

a manželstvo.  
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Je pravdou, bohužiaľ, že v minulosti 

bola kresťanská morálka neraz veľmi 

podozrievavá voči ľudskej sexualite 

a súčasné zbožštenie tela a kult 

rozkoše je aj reakciou na puritánsky 

a rigoristický postoj k sexualite. 

Predsa však Cirkev vždy učila, že (1) 

manželstvo je dobré, ba sväté; že (2) 

čnosť čistoty je nevyhnutná pre 

všetky osoby, či žijú v manželstve 

alebo mimo neho; a že (3) niektoré 

formy pohlavnej aktivity (smilstvo, 

cudzoložstvo, antikoncepcia, 

masturbácia, homosexualita, 

prostitúcia...) sú nezlučiteľné 

s prirodzeným poriadkom a vôbec so 

životom kresťana, ktorý sa krstom 

stal jedno s Kristom a ktorého telo je 

chrámom Ducha Svätého. 

Deviate prikázanie hovorí o koreni 

hriechu nečistoty, chráni manželskú 

vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva 

a pripomína potrebu čnosti čistoty. 

Priamo chcené (teda nie iba 

pripustené) pohlavné vzrušenie, a to 

i bez úmyslu dosiahnuť plné 

uspokojenie, či v dobrovoľnej fantázii 

alebo mimo manželstva, je morálnym 

učením Cirkvi hodnotené ako 

závažné previnenie, a teda zakázané. 

Túto zásadu treba uplatňovať pri 

posudzovaní otázok ako napr. 

masturbácia (treba však pristupovať 

veľmi citlivo, pozri KKC 2352); 

kontakt s erotickým materiálom 

a pornografiou; necking – ľahšie 

formy dôvernosti, ako hladenie, 

bozkávanie, objímanie; petting – 

intímnejšie dôvernosti, ktoré 

vyvolávajú pohlavné vzrušenie, alebo 

aj priamo dráždenie pohlavných 

orgánov.  

Mladí sa často pýtajú, čo je dovolené 

pri vzájomnom chodení spolu. 

Všeobecná zásada znie, že prejavy 

dôvernosti by mali zodpovedať 

stupňu vzájomného poznania sa 

a prehlbujúcej sa dôvery, až 

prirodzene dospejú do bodu, keď sú 

schopní sa vzájomne odovzdať 

v manželstve. Je určite riskantné 

dovoliť si v dospievaní príliš veľa 

telesných prejavov, lebo ich intenzita 

zvyčajne výrazne obmedzí 

spoznávanie vnútra (srdca) toho 

druhého. 

Častý argument mladých – „treba 

vyskúšať, či sa k sebe hodíme aj po 

sexuálnej stránke“. Dá sa skúšať 

človeka tak, ako sa skúša tovar 
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v predajni? Všetko sa aj tak nedá 

vyskúšať. Mladí, ktorí sú zaľúbení, si 

takmer všetci „rozumejú“ aj 

v sexuálnej oblasti, ak to skúsia, ale 

ak sa rozchádzajú manželia, tak 

primárne nie preto, že si nerozumejú 

v tejto oblasti, tá je len dôsledkom 

oveľa hlbšieho „nerozumenia si“.  

Priamo chcené sexuálne vzrušenie 

v manželstve je samozrejme 

dovolené, má však byť otvorené 

dokonalému pohlavnému spojeniu 

a životu. To sa týka najmä otázky 

antikoncepcie. Pri nej je dobré 

zdôrazniť, že je to najčastejšie žena, 

kto ťahá za kratší koniec a znáša aj 

jej negatívne zdravotné dôsledky. 

Prirodzené metódy sú nevyhnutne 

spojené so sebaovládaním, ktoré 

vôbec nie je neprirodzené ani 

protiprirodzené (veď v koľkých iných 

oblastiach života je tiež potrebné); 

pri antikoncepcii ťažko možno hovoriť 

o sebaovládaní. Plodnosť nie je 

choroba a antikoncepcia je zameraná 

na jej ničenie, prirodzené metódy 

nie. Preto sú prirodzené, že nič 

neničia, len využívajú biologické 

danosti. 

Homosexualita – Cirkev neodsudzuje 

homosexuálov (môžu ňou trpieť bez 

vlastnej viny), ale homosexuálnu 

aktivitu. Čo sa týka adopcie detí 

homosexuálnymi pármi, je dobré 

položiť mladým otázku, či by chceli 

mať dvoch otcov alebo dve matky, 

prípadne štyroch (len) starých otcov 

alebo matky. A ak sa uznajú 

homosexuálom ich „práva“, prečo ich 

potom neuznať aj bisexuálom – to 

znamená, že sa zavedú ako legitímne 

zväzky muža so ženou a zároveň 

ďalším mužom (alebo ženy s mužom 

a ďalšou ženou)? 

Asistovaná reprodukcia (umelé 

oplodnenie) – neexistuje právo na 

dieťa (len právo túžiť po dieťati), 

dieťa je dar. A ak sa zdôrazňujú 

práva rodičov, tak aj dieťa má právo 

na to, aby bolo počaté prirodzeným 

spôsobom. Dieťa má vzniknúť 

z láskyplného objatia rodičov, nie ako 

výsledok technologického postupu. 

 

V ďalších číslach  sa budeme venovať ďalšiemu  prikázaniu. 
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Milí  veriaci, pozývame Vás na spoločnú modlitbu k 

blahoslavenej Matke Jozafate Hordaševskej, ktorej relikvie 

sa nachádzajú v našom farskom chráme.
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                 Sudoku 

 
 

 
 
Vtipy: 
 
- ,,Pán doktor, urobte niečo s mojou ženou, hovorí manžel psychiatrovi, ,, Už to takto   
   ďalej nemôže ísť! Ta bláznivá ženská chová v byte päťdesiat mačiek! Viete si   
   predstaviť ten zápach? 
  ,, Prečo neotvoríte okná? 
  ,, Čože? Aby mi uletelo mojich sto holubov?!  ☺ 
 
-  Zvieratká majú poradu. Všetky prídu včas, iba stonožka  
mešká niekoľko hodín. Keď   
   konečné dorazí, zlostne vykríkne:  
  ,, Povedzte, ktorý hlupák zavesil na  
     dvere nápis: DOKLADNE SI  UTRITE NOHY!?  ☺ 
 
-  Jožko v pekárni: ,, Prosím si 99 rožkov. 
   Prekvapená pekárka sa pýta: 
   ,, A nemôže ich byť sto? 
    A kto by ich pojedol?  ☺☺☺ 
 
 

 2   6 9 1   

7 6   2    9 

 1 8  3  5 2  

 7      1 5 

 9  2  7  8  

4       6  

 4 3  9 1 8 5  

1    7   4  

    7  5   9 1 
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Liturgický program na 26. týždeň 

po Päťdesiatnici  

Pondelok 
15.11. 

Svätí mučeníci a vyznávači 
Gurias, Samónas a Habib. 

Začiatok filipovky, teda 
štyridsaťdenného pôstu k 
sviatku Narodenia Ježiša 

Krista. 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* o. Martin 

Moleben pred narodením ICXC 
Sv. liturgia slovenská 

+ Róbert, Mária  

Utorok 
16.11. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Matúš 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján Sorokáč 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Július, Helena (42r. manželstva) 

Streda 
17.11. 

Náš otec svätý  Gregor Divotvorca, 
neocézarejský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 
19:15 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Zuzana Sorokáčová  

Moleben pred narodením ICXC 
Sv. liturgia slovenská  

+ Štefan, Zuzana 
Modlitby matiek  

Štvrtok 
18.11. 

Svätí mučeníci Platón a Roman 

6:30 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Moleben k bl. Jozafate  
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef (panychída) 

Piatok 
19.11. 

Svätý prorok Abdiáš.  
Svätý mučeník Barlaam 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* František, Mária 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Vojtech, Mária (panychída) 
Prosby k matke Jozafate 

Sobota 
20.11. 

Predsviatok Vstupu presvätej 
Bohorodičky do chrámu. Náš 

prepodobný otec Gregor 
Dekapolita. Náš otec svätý 
Proklos, konštantínopolský 

arcibiskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Teodor 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef, * o. Marko Durlák (35r.) 
 * nové povolania 

Akadémia  

Nedeľa 
21.11. 

26. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ 

VLÁDKYNE, BOHORODI ČKY 
MÁRIE, VŽDY PANNY, DO 

CHRÁMU  

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Adamko, Veronika (1rok) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Jozef, Martina s rod. 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Eva, Peter, Miroslava, Peter 
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Liturgický program na 27. týždeň 
po Päťdesiatnici  

Pondelok 
22.11. 

Svätý apoštol Filemon a 
spoločníci 

6:30 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon 

 Moleben pred narodením 
ICXC 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mikuláš 

Utorok 
23.11. 

Naši otcovia svätý Amfilochios, 
ikonijský biskup, a Gregor, 

akragantský biskup 

6:30 
 

18:00 

 
Sv. liturgia staroslovienska 

*Ingrid 
Sv. liturgia slovenská 

- 

Streda 
24.11. 

Svätá veľkomučenica Katarína. 
Svätý veľkomučeník Merkúr 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 
19:15 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ František, Mária  

Moleben pred narodením ICXC 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Anna 
Modlitby matiek 

Štvrtok 
25.11. 

Odovzdanie sviatku Vstupu 
presvätej Bohorodičky do 

chrámu. Naši otcovia, 
hieromučeníci svätý Kliment, 
rímsky pápež, a svätý Peter, 

alexandrijský biskup 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Jozef, Alžbeta, Ján 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Pavel 

Piatok 
26.11. 

Náš prepodobný otec Alypios 
Stĺpnik.   

Posvätenie chrámu svätého 
veľkomučeníka Juraja, ktorý 

je v Kyjeve pred bránami 
svätej Sofie 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
*Ľudmila, Michal, Tadeáš... 

Moleben pred narodením ICXC 
Sv. liturgia slovenská 

+ František, Jozef, Pavol, František, 
Mária (panychída) 

Sobota 
27.11. 

Svätý mučeník Jakub Perzský 
6:30 
17:00 
18:00 

 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Andrej 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal, Aneška 

Nedeľa 
28.11. 

27. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý prepodobný mučeník 

Štefan Nový 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*Jozef, Martina (pôrod) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗Matúš, o. Stanislav, Emília 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ krstná za nenarodeného Jána 
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Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát 
Humenné.  Farnosť Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky 
Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

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

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 protopresbyterátu 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 
- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv prijímanie -  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 účel akýmkoľvek finančným darom. 

Číslo účtu 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 


