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Ááska 
Láska je slovo, ktoré patrí medzi tie najviac frekventované. Skloňuje sa 

v rôznych okolnostiach, situáciách, spoločnostiach atď. Pod tento pojem 
sa zmestí naozaj široká škála ľudských predstáv, čo to vlastne láska je 
alebo má byť. Svedčí o tom aj veľa diel, ktoré sa napísali na tému láska. 
Obľúbenejšia téma sa u spisovateľov, básnikov a režisérov asi ani 
nenájde. Láska preniká život človeka, je príčinou veľkých hrdinstiev, 
veľkých skutkov, ale aj nevídaných tragédií. Aj ten najprimitívnejší človek 
chce zažiť lásku a dávať lásku iným. Patrí neoddeliteľne do života každého 
ľudského jedinca. Dáva význam životu človeka na zemi.  

Podoby lásky sú rozličné. Isté však je, že bez nej človek nemôže žiť, 
nezaobíde sa bez nej. Vstupuje do nášho života niekedy nepozorovane, 
nebadane, inokedy zase búrlivo. Dôležité je, aby človek vedel túto lásku 
správne usmerniť a rozvíjať, aby mala význam v jeho ceste k Bohu.  

Láska dokáže totiž veľmi veľa odpúšťať, vie byť tolerantná, trpezlivá 
ako hovorí sv. Peter vo svojom liste, „predovšetkým majte vytrvalú lásku 
jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“ Možno teda tvrdiť, 
že jedine s láskou a v láske sa pre človeka otvára nebeská brána, jediný 
pravý cieľ a zmysel ľudského života tu na zemi.  

Aj keby si sa neviem ako cítil sám, vždy je s tebou Boh. On je tvoja 
najosobnejšia láska. Dokáže byť k tebe osobnejší ako človek. Dokonale ťa 
pozná a rozumie ti. Oveľa viac ako ty sám sebe. On vie, čo ťa urobí 
šťastným. Ponúka ti seba ako dokonalú lásku, aby si s ním mohol/mohla 
zažiť ten najkrajší, najosobnejší a najdokonalejší vzťah. Len cez túto 
osobnú lásku môžeš slobodne milovať iných.   

o.Peter Hrib
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Náš časopis môže 
byť misijný aj 
vďaka Tebe.!!! 

 

 
Ponúkame ti možnosť 

v tomto roku začať 

evanjelizovať ľudí 

okolo seba. Ako to 

môžeš urobiť ??? 

Prax predpôstneho obdobia na Východe je tradícia 
osobitnej prípravy na Veľký pôst starobylá. Už veľkí 
kazatelia a znalci duchovného života 4. storočia, akými boli 
sv. Bazil Veľký, sv. Ján Zlatoústy, Cyril Alexandrijský a iní 
nám zanechali svoje kázne a slová, v ktorých poukazujú na 
pôst, ktorý očakávame, nie prežívame. Keď si zakúpiš náš 

farský časopis pokús 

sa predovšetkým  

obohatiť sám seba 

a potom ho môžeš 

niekomu podarovať, 

alebo iba tak hodiť do 

akejkoľvek  poštovej 

schránky. Môže si ho 

nájsť človek ktorý je 

hľadajúci.... 

 

Cieľom predpôstneho 
obdobia je obnoviť vzťah 
človeka k Bohu a takto 
mať čo najväčší duchovný 
osoh z pôstu. Príkladmi zo 
Sv. písma, ktoré Cirkev po 
tieto dni veriacim 
predkladá, sa má veriaci 
človek povzbudiť na pravú 
modlitbu, kajúcnosť a 
hlbokú ľútosť nad 
hriechmi. Taktiež 
nadobudnúť správny 
postoj k Bohu, v ktorom 
má vidieť milosrdného 
Otca, ale aj spravodlivého 
sudcu.  

Všetko tu vedie človeka k tomu, aby zanechal pýchu a 
nadutosť farizeja, pokorne sa modlil ako mýtnik, kajal sa ako 
márnotratný syn, mal bázeň pred Božím súdom a oplakával 
svoje priestupky ako praotec Adam. Aby prijal námahy pôstu 
počas Štyridsiatnice, nasledujúc tak svojho Spasiteľa, ktorý sa 
štyridsať dní postil v jordánskej.  
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 „Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si 
bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril.“ Tento kratučký verš z Knihy Múdrosti 
poukazuje na to, že Boh, ktorý stvoril všetky veci, ako aj človeka, urobil to absolútne 
slobodným aktom, ktorý pramení v jeho láske. Boh nepotrebuje nijakú vec a ani človeka 
k tomu, aby bol šťastný. On je dokonale šťastný a nič mu k šťastiu nechýba. Napriek tomu 
sa úplne slobodne rozhodol stvoriť nebo a zem, svetlo a tmu, oblohu, vodu a súš, 
rastlinstvo a živočíšstvo a ako korunu tvorstva stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej 
podoby. Všetko čo stvoril, bolo dobré. Zároveň platí 
to, že všetko, čo stvoril aj miluje. Keďže však Boh 
stvorené veci miluje, znamená to, že táto láska 
je absolútne slobodným a ničím nevynúteným 
rozhodnutím slobodnej Božej vôle. Boh miluje veci 
a teda aj nás, pretože sa pre nás slobodne rozhodol. 
Boh nás nemusel milovať, najmä keď vedel, ako sa 
voči nemu zachováme. Ak si uvedomíme, že Boh v tejto 
svojej slobodnej láske šiel až tak ďaleko, že kvôli nám, 
svojim nepriateľom trpel kruté muky na kríži, 
nemôžeme nad jeho láskou prestať žasnúť. Nič mu v 
jeho blaženosti nechýbalo, bol spokojný sám v sebe, a 
predsa sa slobodne rozhodol bojovať za nás, ktorí sme 
ho hriechmi zavrhli, hoci ho to stálo obrovské utrpenie. 
Božie stvoriteľské dielo, ktoré nám pred náš zrak 
predkladá prvá kniha Svätého písma, kniha 
Genezis, sa realizuje na základe Božieho slova. „Tu Boh povedal: «Buď svetlo!» a bolo 
svetlo.“ Biblia zároveň svedčí o jeho láskyplnom sklonení sa k stvorenstvu, s ktorým 
neprestáva hovoriť. Jednoduchým slovom Boh všetko povoláva k životu. Takto povoláva 
k životu aj človeka, ako muža a ženu. Človek totiž stojí pred Stvoriteľom práve ako muž 
a žena, pretože len v tejto podvojnosti je človek celým človekom.   

Potom Boh privádza človeka do záhrady a ponúka mu v nej večnú vlasť. Zároveň mu 
zveruje starosť o ňu, aby mu dobre slúžila a tak aby mohol žiť v pokoji. Svojmu 
služobníkovi Boh dáva všetko potrebné k životu. Boh začína dialóg lásky okľukou, a síce 
cez zákaz jedenia zo stromu poznania dobra a zla. Z tohto stromu nesmie jesť. Čo tento 
strom znamená? Určovať, čo je dobro a čo je zlo je privilégium, ktoré si Boh vyhradil, 
a ktoré si človek uzurpoval hriechom. Je to schopnosť sám rozhodovať, čo je dobré a čo 
zlé, a podľa toho konať, teda dožadovať sa mravnej autonómie. Tým človek popiera svoj 
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stav stvorenia a stavia sa na roveň Bohu. Prvý hriech bol útokom na Božiu zvrchovanosť, 
previnením tu bola pýcha. Tak sa neposlušnosť stala pre človeka prekliatím. Boh však 
neostal ľahostajný voči hriechu človeka. Prekliatie, ktoré na seba človek hriechom 
privolal, prekonáva Boh prísľubom, známym ako protoevanjelium: „Nepriateľstvo 
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti 
rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ Hebrejský text ohlasuje nepriateľstvo medzi 
potomstvom hada a potomstvom ženy. Stavia teda človeka proti diablovi a jeho „hávedi“ 
a označuje konečné víťazstvo Boha. Je to prvý záblesk spásy. 

Videli sme teda, že Boh svojim slovom stvoril človeka a daroval mu úplné 
a nezaslúžené šťastie. Človek existuje, lebo Boh chcel, aby existoval. A stvoril ho ako 
slobodnú bytosť. Usadil ho v raji a dal mu plnú moc nad tvorstvom. Stanovil mu však aj 
limity, ktoré nemal prekračovať. Lenže človek sa slobodnou vôľou rozhodol ignorovať 
Božie prikázanie, a tak sa ocitol mimo spoločenstva s Bohom, ktorý s nim však neprestal 
komunikovať, ale ohlásil mu plán spásy, ktorý mal človeka vytrhnúť z poroby smrti. 
Prichádzame tak k Abrahámovi, otcovi viery, Izákovi a k Pánovmu vyvolenému Jakubovi 
(Izraelovi). 

Abrahám, praotec vyvoleného národa je prvým z veľkých biblických patriarchov. 
Podľa dostupných informácií z Gn 12 – 25 sa o jeho živote dozvedáme, že svoju mladosť 
prežil so svojím otcom Tárem a bratmi v Chaldejskom Ure. Oženil sa so svojou 
polosestrou Sárai, dcérou svojho brata Arana. Po Aranovej smrti sa celá rodina 
vysťahovala z Uru, s úmyslom nájsť si lepšiu zem. Vtedy sa Abrahámovi zjavuje Boh.  

Abrahám  nemal vlastnú zem a navyše nemal potomka, pretože Sára bola neplodná. 
Človek v takomto rozpoložení bol vo vtedajšej dobe v nezávideniahodnej situácii. Navyše 
mu umiera otec a brat. A k tomu stráca nádej na vlastného potomka, pretože je už starý. 
Vtedy sa mu prihovára Boh a sľubuje mu zem a neslýchané potomstvo, ale prikazuje mu 
odísť. Abrahám sa má vydať za hlasom neznámeho Boha na neznáme miesto. Abrahám 
uveril Božiemu prisľúbeniu, podstúpil riziko, vyšiel a stal sa „otcom všetkých, ktorí 
veria.“ Boh svoje prisľúbenia vyplnil, dal Abrahámovi do vlastníctva zem a z neplodnej 
stareny mu dal syna Izáka. 

                      Pokračovanie nabudúce..                                                   o.Matúš 
 
PONUKA POMOCI: 

Ocitli ste sa vo finančnej tiesni? Máte pochybnosti, či niekde neplatíte 
zbytočne? Rozhodujete sa riešiť bývanie, ochranu, investovanie alebo 

dôchodok? Ponúkam vám svoju pomoc a skúsenosti. 
   telefon:0917 473799 
             0948 022811 

    Odpoviem každému. 



                                  Sme  tu  pre  vás   2/2010 
 

 
5 

 

 
 

Ak niekto spomenie ikonu Najsvätejšej Trojica, 
má určite na mysli známu Rublevovu ikonu. Táto 
ikona je určite najznámejšou ikonou, ktorá 
znázorňuje  Najsvätejšiu Trojicu. Nejde tu len 
o nejaké umelecké dielo veľkej hodnoty, ale to, že 
táto ikona v sebe skrýva neskutočné duchovné 
bohatstvo, z  ktorého môžeme čerpať aj my. A preto 
si v krátkosti rozoberme toto duchovné bohatstvo.  

Začnem nezvyčajne a to stromom, ktorý sa 
nachádza za anjelom v strede. Tento strom je dub, 
ktorý má vo Svätom písme mnoho významov. Strom 
so svojim pôvabom je symbolom dobra, krásy 
a pravdy... bol naozaj „na jedenie chutný a na 
pohľad krásny a vábivý“ (Gn 3, 6) v plnosti ovocie 
stvorenia, čiže podobnosť s Bohom, zanecháva pod 
stromom iné ovocie, smrť. Nový strom života, kríž sa 
dvíha práve s hrobu Adamovho, ako to vidíme na 
ikone Ukrižovania.  

Pravé ovocie stromu života, pod stromom 
nachádzame  Ježiša Krista. Kristus je to ovocie stromu, ktoré dáva večný život, tomu, 
kto  ho je (Jn 6, 51). Kto je takéto ovocie, nikdy nebude hladovať (Jn 6, 35). Táto osoba 
sa stáva stredom celej ikony. Ona je prejavením sa Otca . Hlavu skláňa napravo, čo je 
znakom  podradenosti a a darovania samého seba. „ On, hoci má božskú prirodzenosť 
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom... uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až 
na smrť na kríži (Flp 2, 6- 8). On je Slovo, obraz Otca. Všetko, čo robí, robí v jednote 
s Otcom.  

Aj keď farby na tejto ikone nevidíme červená farba rúcha predstavuje božskosť 
a modrá ľudskú prirodzenosť. Stola sa dotýka žehnajúca ruka anjela (toto gesto sa 
opakuje pri sv. liturgii, všetko sa deje v mene Najsvätejšej Trojice, ktorú znázorňujú tri 
spojené prsty a skrze Krista, ktorého Božskú a ľudskú prirodzenosť vyjadrujú dva 
vystreté prsty.  Za postavou Otca  sa týči stavba, ktorá sa podobá chrámu - domu.  

Ikona Krista „ V dome môjho Otca je mnoho príbytkov“(Jn 25, 2- 3). Cestou ktorá 
vedie do toho domu Otca, je Syn. Vracia sa k svojmu Otcovi, od ktorého prišiel. Cirkev 
je zjavením Otca v Synovi a Svätom Duchu. 

Otec je v svetlom rúchu. Zlato predstavuje vernosť Boha. Boh je aktuálne verný, 
lebo jeho vzťah k nám sa nikdy neprerušuje. Cez zlatý odev presvitá modrá farba, čo 
znamená, že Boh má v srdci ľudstvo. Človek sa môže vrátiť do domu svojho otca ako 
márnotratný syn.  

Oproti nemu sa nachádza anjel, ktorý ohybnými obrysmi svojho tela symbolizuje 
úplnú otvorenosť. Je to oživujúci Duch, ktorý je všade a všetko naplňuje. Jeho odev 
má farbu božstva  a jej zjav sviežosti, ktorá dáva život.  
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Modrá farba predstavuje, že je darovaný človekovi, a že prebýva v jeho srdci. Skala 
predstavuje púšť života, z ktorej pramení voda. Tieto obrazy majú plný význam 
vo Svätom Duchu. Jeho pohľad na čašu a v nej hlava baránka. Je to čaša hebrejskej 
paschy,  sviatku oslobodenia s otroctva Egypta.  

Na ikone sa nachádza ešte jedna čaša, ktorú zobrazujú dve krajné postavy ( Otec 
a Svätý duch), uprostred ktorých je skutočný baránok - Boží Syn, Ježiš Kristus. On je 
ten, ktorý zobral na seba všetky naše hriechy a obetoval sa, aby sme my mali večný 
život. Ikona nám hovorí, že Boh je láska.  

To je koniec môjho krátkeho pohľadu na ikonu Najsvätejšej Trojice. Pevne verím, že 
aj  takéto krátke uvedenie do hlbokého duchovného bohatstva nám pomôže v našom 
putovaní za Kristom. A tak si pri každom pohľade na túto ikonu spomeňme, že Boh je 
láska. Na to, že máme milujúceho Otca, ktorý má neustále otvorené dvere svojho 
domu, že Kristus zomrel za naše hriechy a Duch, ktorý nás sprevádza púšťou nášho 
života.     

o.Peter Hrib 
 

Program služby kňazov pre veriacich 
 

 pondelok až piatok  sobota nedeľa a prikázané 
sviatky 

chrám 6.00 h – 7.30 h  6.00 h – 7.30 h 7.00 h – 12.00 h 

spoločné 
modlitby 
kňazov 

8.30 h – 9.00 h - - 

farský úrad 9.00 h – 12.00 h neúradujeme neúradujeme 

spoločné 
modlitby 
kňazov 

12.00 h – 12.30 h - - 

obed 12.30 h – 14.00 h - - 

farský úrad 14.00 h – 17.00 h neúradujeme neúradujeme 

spoločné 
modlitby 
kňazov 

17.00 h – 17.30 h večiereň v chráme večiereň v chráme 

chrám 17.30 h – 19.30 h 17.00 – 19.30 h 17.00 – 19.30 h 

 
- v prípade potreby zaopatrovania, volajte kedykoľvek na pevnú, alebo mobilnú telefónnu 

linku 
- okrem úradných vecí sa môžete objednať na duchovné rozhovory 
- v prípade, že vám nevyhovuje čas, môžete sa dohodnúť na iný termín  

prosíme, aby v  nedele a  prikázané sviatky sa nevybavovali úradné 
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Milé deti! 
 
    Dnes Vám porozprávam príbeh o mužovi, ktorý sa zo všetkých síl pokúšal nájsť 
Boha. 
V jedno popoludnie opäť vyšiel na lúku a zašepkal: ,,Bože, prehovor ku mne! 
A zaspieval slávik. Ale muž nepočul. Zakričal ešte raz a hlasnejšie: ,,Bože, prehovor ku 
mne! Zablyslo sa a oblohou sa ozvalo silné hromobitie. Ale muž nepočúval. Poobzeral 
sa vôkol seba a povedal: Bože, daj mi vidieť! Zvečerilo sa a na oblohe sa rozžiarila 
hviezda. Ale muž si ju nevšimol. V zúfalstve vykríkol: Dotkni sa ma, Bože, daj mi 
poznať, že si tu! Na to sa Boh načiahol a dotkol sa ho motýľ. Ale muž zmietol motýľa 
z ruky a pobral sa domov. .. a prišiel e-mail s dobrou správou a povzbudením, ale muž 
ho vymazal a sklamaný si sadol na posteľ. Rozplakal sa. 
  Boh je stále pri nás. Dotýka sa nás lúčmi slnka, ktoré nás štekli na nose, pohládza nás 
rukami našej mamky, drží nás rukou ocka, aby sme sa nepotkli a neublížili si. Neustále 
sa nám prihovára. Ale muž v tomto príbehu to nerozumel. Boh bol stále pri ňom, ale on 
si to neuvedomoval, neprijímal ho.   
 

Pokúste sa priradiť nasledujúce výroky k osobám zo Svätého písma, ktorým boli adresované.  (Výroky sú 
poprehadzované.) 
 
 
apoštoli                                               Poď za mnou! 
Lazár                                                  Prídem a uzdravím ho! 
Zachej                                                 Čo mňa a teba do toho, žena?   
stotník                                                 Žena, nik ťa neodsúdil? 
Peter                                                   Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich.   
Panna Mária                                      Hovorím ti, poď von! 
Mária Magdaléna                              Poď dolu. Dnes prišla spása do tvojho domu. 
slepci                                                   Choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným.         
mladík                                                 Čo chcete, aby som vám urobil?  
 
 

Vtipy: 
  
- Peťko, ako to, že máš zablatené topánky?  
Veď vonku nie je blato. 
- Ale je, mami, je. Len ho treba nájsť. 
 
- Nadšený futbalista volá po zápase otcovi: 
,, Otec, otec, bol si na futbale? 
- Otec odpovedá: Nie! 
Futbalista sklamane hovorí: To je škoda, dal som 2 krásne góly. 
- A koľko to skončilo, synak?  
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Príde babka k doktorovi a ten sa jej pýta: 
- Babka, dlho som vás nevidel, čo sa stalo? 
- Ále,  bola som chorá ... 
 
- Muž zastaví na ulici druhého muža:  
   Nehnevajte sa, hľadám železničnú stanicu. 
- Nehnevám sa. Hľadajte.  
 
Rozprávajú sa dve žaby: 
- Počuj, mne je akosi divne ... 
- Ty, fakt! Si nejaká zelená!  
 

 
       Po správnom vyriešení osemsmerovky doplňte citát Matky Terézie z Kalkaty, ktorá povedala: ,, .... 
a dajte sa ňou viesť ku Kristovi.   
 
 

V E R N O S Ť S O L I M 

N V L O Ž Y T A T E B O 

S A B B A N G Ó L A I D 

U R K N E Á S V B O J L 

T O O E E J E Ž I Š Á I 

C K CH U D I U E U S R T 

I O E U K L N N K U D B 

D P I O S I N A J Ú D A 

E Ú R O D I N A N Ó R T 

N E H E M I Á Š M Z Á E 

E O R A I I N E Ó J O I 

B I E L A S O B O T A P 

 
Abba,  benedictus,  Biela sobota,  bohoslužba,  Bóz,  dekan,  dialóg,  dúha,  duch,  hriech, ikona,  Ján,  
Ježiš,  Júda,  láska,  modlitba,  milosť,  Nehemiáš,  obeta,  pieta,  pokora, poznanie,  rodina,  Sinaj,  
syn,  trón,  vernosť,  žena.  
 

                                                                                                               Matúš Sejka 
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Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa stretávame my mladí. 
Touto cestou chceme pozvať všetkých mladých do nášho spoločenstva svätej Terezky Ježiškovej. Na stretkách 
sa navzájom bližšie spoznávame, povzbudzujeme, oslavujeme Boha svojím spevom, rozjímame nad Božím slovom 
a tiež zažívame veľa zábavných chvíľ.     

 

 
A) Centrum pre rodinu - Sigord v spolupráci s Gréckokatolíckou 

evanjelizačnou školou sv. Mikuláša ponúkajú: 
kurz Rút -pre manželské páry - 15.-17.01.2010 
kurz Samuel - 12-14.02.2010 
Kurz RÚT: Kurz pre manželov, pomáha obnoviť a utvrdiť manželskú lásku, 

pochopiť Boží plán s mužom a ženou, prijať a vychovávať deti vo svetle 
Božieho slova. 

Kurz SAMUEL: Kurz pre manželov - rodičov, o tom ako odovzdávať vieru 
deťom a tým ich vychovávať. 

 B) Centrum pre rodinu – Sigord v spolupráci s predsedom duchov. rady 
slovenského skautingu a národným katolíckym kaplánom Lukášom 
Poklembom organizujú: 

 C) Centrum pre rodinu - Sigord v spolupráci s Radou pre rodinu pri KBS 
spolu s vyškoleným tímom odborníkov pripravili: 

  
Kurz prípravy na manželstvo 
 Chodíte spolu a chcete lepšie prežívať Váš vzájomný vzťah? Plánujete sa 

zosobášiť a chcete sa lepšie pripraviť na manželstvo? Chceš lepšie spoznať 
svojho partnera, máš pochybnosti vo svojom vzťahu a nevieš sa rozhodnúť 
ako ďalej? Využite príležitosť a príďte!   

Kurz prebieha vo forme: 
a)3 celých sobôt: miesto Bardejov, v dňoch 13., 20., 27. februára 2010 
b)víkendu: miesto Centrum pre rodinu - Sigord, 18.-21.marca 2010 

(začiatok-štvrtok večerou; koniec-nedeľu obedom) Prihlášky a bližšie info na 
www.domanzelstva.sk 
 Vzhľadom na veľký záujem o kurzy sa prihláste čo najskôr. 
 
Kontakt: Centrum pre rodinu - Sigord (CPR-S), Zlatá Baňa, Sigord č. 134, 
082 52 Kokošovce o. Peter Jakub, 0904604435, centrum.rodina@grkatpo.sk 

http://www.domanzelstva.sk/
mailto:centrum.rodina@grkatpo.sk
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Podobenstvo o márnotratnom synovi vyjadruje milosrdnú Božiu lásku. 
Ježiš poukazuje na milosrdenstvo Otca, ukazuje cestu, na ktorej sme, i cestu, 
ktorou sa máme vydať späť do Božej náruče. Každý človek je onen 
márnotratný syn zachvátený pokušením odísť od Otca, aby mohol žiť podľa 
svojej vlastnej vôle. Odchod z domu je kruté odvrhnutie domova a zrada 
rodinných a spoločenských hodnôt. Pri troche úprimnosti si musíme priznať, že 
žijeme mnohokrát v „odídení z domu", mimo našej viery a Božích pravidiel, 
ktoré nám dávajú život. Odísť z domu znamená žiť tak, ako keby som nemal 
domov. No domov je stred môjho bytia, kde počujem hlas: „Toto je môj 
milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie" (Mt 3,17). Ten hlas oslovuje každého 
z nás a umožňuje nám žiť v temnom svete vo svetle. Tento hlas znie veľmi 
ticho a hovorí k nám z hĺbky nášho vnútra. Svoj domov opúšťame vždy, keď 
prestávame veriť tomuto hlasu a ideme za hlasom sveta. Čím ďalej bežíme, tým menej môžeme jeho hlas 
počuť. A čím menej počujeme, tým väčšmi sa zamotávame do manipulácií a úskokov tohto sveta. Svet nás 
však zničí, olúpi o všetok majetok, ktorý máme od Otca. Stávajú sa z nás žobráci, ktorých už svet nevidí.  

Preto je veľmi dôležité urobiť to, čo urobil márnotratný syn - vstúpiť si do svedomia, oľutovať svoje 
previnenia a odhodlať sa na cestu späť k Otcovi. Milosrdný Otec je verný svojmu otcovstvu. Táto vernosť je 
vyjadrená v ochote prijať syna, v otcovej radosti a v štedrom obdarovaní navráteného márnotratníka. V 
podobenstve sa stretávame i so starším synom. Pri hlbšom zamyslení sa nad jeho postojom by sme mohli 
vyhlásiť, že stratený je i on. Z vonkajšieho pohľadu robil všetko, čo má robiť dobrý syn, ale z vnútorného 
tiež odišiel od svojho otca. Plnil síce úlohy, no stával sa čoraz nešťastnejší a neslobodnejší. Táto nesloboda a 
nešťastie naplno vzkypeli a vyrazili na povrch pri návrate mladšieho brata. Otcovu dobrotu nepochopil a 
šťastie brata mu bolo čímsi horkým. Zrazu sa z neho stáva zlostný, neláskavý, sebecký človek. Tieto 
vlastnosti v ňom boli ukryté, no v priebehu rokov narastali a mocneli. 

Pri analýze nášho života si musíme priznať, že tak, ako sme sa našli v mladšom synovi, nachádzame sa 
i v staršom. No stotožniť sa so starším synom je omnoho náročnejšie. Ale i tento syn potrebuje obrátenie a 
zmierenie s otcom i bratom. Ježiš zámerne hovorí o dvoch synoch. Chce nám ukázať dva rozdielne postoje, 
ktoré sú u nás ľudí veľmi časté. Na jednej strane ukazuje človeka, ktorý si užíva život, no nájde odvahu 
vstať a prísť späť. Na druhej strane iného človeka, ktorý navonok dodržiava zákon, ale v skutočnosti je od 
neho vzdialený. Má problém odpustiť a poprosiť o odpustenie. Otec objektívne reaguje na obidvoch synov. 
Návrat mladšieho syna ho vedie k tomu, aby usporiadal radostnú oslavu. Návrat staršieho mu dáva 
príležitosť, aby aj jeho pozval k plnej účasti na tejto radosti. Dúfa, že ich uvidí obidvoch ako bratov pri 
spoločnom stole. Chce, aby obaja pociťovali skutočnosť, že patria do tej istej rodiny a že sú deťmi toho istého 
otca. Synovia sa však musia rozhodnúť sami, slobodne, ale zodpovedne. Veď ide o existenciálne rozhodnutie 
života a smrti. „Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty 
aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha" (Dt 30,19-20). A toto rozhodnutie predkladá 
Otec i tebe.                                                                                                                                 Zdroj: Slovo 06 
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Gréckokatolícka charita - Sociálne centrum 
      

Nie je tomu tak dávno, keď v Sociálnom centre Gréckokatolíckej charity Humenné zazvonil telefón 
a v ňom sa ozval príjemný hlas mladej novinárky. Jej záujem bol orientovaný smerom k práci 
s bezdomovcami, ktorých v okolí nášho mesta pribúda aritmetickým radom a zdá sa, že situácia podnietená 
hospodárskou krízou bude postupom nasledujúcich mesiacov roku 2010 čoraz menej lichotivá.  

Analýza novinárky má zároveň primela k tomu, aby som po zhruba polročnom období práce 
dobrovoľníka bilancoval sám vo svojom vnútri činnosť nášho centra a súčasne sa podelil s veriacimi 
o postrehy. V spomínanom čase môjho nástupu som mal iba matnú, nie celkom konkrétnu predstavu 
o činnosti charity a dá sa povedať aj o sociálnej práci ako takej. To s čím som sa dávnejšie stretol a myslím, že 
aj Vy veriaci, boli každoročné vianočné akcie betlehemského svetla, neurčité zbierky realizované v našich 
chrámoch, či niekoľko konkrétnych tvári zaraďujúcich sa k tomuto účelovému zariadeniu cirkvi. Stále však vo 
mne a ako i dnes evidujem u mnohých ľudí rezonovala jednoduchá otázka. Čo vlastne ta charita robí? 
V súčasnosti sa môj obzor podstatne rozšíril a teda môžem povedať, že práca ľudí v tomto i ďalších 
podobných typoch sociálnych ustanovizní je plnohodnotná a plodná. Svedčí o tom celá škála ponúkaných 
služieb od tých najjednoduchších administratívneho charakteru ( písanie životopisov a žiadosti do 
zamestnania, kopírovanie atď.) až po špecializované sociálne poradenstvo ( rodinné, individuálne, skupinové, 
právne, manželské, partnerské atď.) vrátane tak potrebného v dnešnom svete morálneho i duchovného 
povzbudenia v krízových životných situáciách. Koniec koncov s týmito aktivitami sú ľudia oboznamovaní 
priebežne počas roka prostredníctvom malých letáčikov propagujúcich činnosť centra. No tak ako sa hovorí, 
že papier znesie všetko a aj to, že je lepšie raz vidieť , resp. zažiť ako niekoľko krát počuť, i ja viem, že 
k dotvoreniu správnej predstavy o akejkoľvek skutočnosti je potrebná osobná skúsenosť. Hovorím tu 
o skúsenosti s marginalizovanou skupinou ľudí našej spoločnosti akých tu vídame na vôkol denno- denne 
a predsa nevidíme. Hovorím o tých, ktorí sa už či vlastnou vinou alebo vinou iných ocitli v ťažkých životných 
situáciách, tých, ktorí sú zaťažení jarmom exekúcii, ktorí prišli o prácu, ktorí majú problém s výchovou deti,  
tých , ktorí trpia neduhom alkoholizmu, tých, ktorí nezaznávajú pokoj vo vlastných rodinách, ktorým chýba 
ich každodenný chlieb, ktorí sú psychickí, či fyzickí  chorí a nevládzu absolvovať byrokratické procedúry na 
úradoch, tých, ktorým chýba láska, či pocit, že sú vnímaní a potrební. 

Samozrejme, nie všetkým sa dá pomôcť a nie všetkým hneď, najmä osobám špekulatívneho razenia pri 
ktorých musí byť človek vyzbrojený dostatočnou trpezlivosťou, predvídavosťou a nie zriedka kedy 
i razantnosťou. Pre ostatných, ktorí to skutočne potrebujú je tu minimálne pripravená každodenná dávka 
empatie a spolucítenia, a tá môže neraz zmeniť hoci len náladu toho ktorého konkrétneho dňa a nepreháňam, 
keď poviem i zachrániť ľudský život. Pre mňa osobne čas strávený na charite nebol márny, bol to  čas 
uvedomenia, pokory, získania alebo skôr utužovania iného náhľadu na život. Bol to zároveň čas kedy som mal 
možnosť objaviť veľké rezervy vo vlastnom srdci na poli lásky, trpezlivosti a nádeje. A tak , ak sa mňa alebo 
Vás v budúcnosti niekto opýta, čo vlastne charita robí, môžete jednoducho odpovedať: Pomáha ľuďom 
akokoľvek ako sa len dá a to aj vtedy keď každoročne zápasí s nedostatkom financií a dá sa povedať ,  bojuje 
o svoju existenciu vôbec. 

Preto by som rád aj takýmto spôsobom oslovil, respektíve zostavil skupinu niekoľkých rodín, ktorí by 
pravidelne – mesačne prispievali sumou 5 eur na pomoc tým najnúdznejším. Vnímam, že by to bolo správne 
a myslím, že máme všetci stále veľké rezervy v štedrosti našich sŕdc, dôvery v Boha a potláčaní vlastného 
egoizmu. Zároveň by som sa rád poďakoval tým, známym či anonymným darcom, ktorí v priebehu roka 
prispeli svojimi čiastkami k budovaniu spoločenstva lásky s našimi najbiednejšími. 

 
Kristus medzi nami!!!                                                                Mgr. Marek Voloch 
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Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808, 0918189019,                

e- mail: sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 

Vytrvalosť v duchovnom živote 
Milí veriaci, minule sme začali uvažovať o povolaní k zasvätenému životu, rozoberali sme 

znaky povolania a jeho rozpoznanie. V tomto roku sa budeme venovať duchovnému životu 

kresťana, jeho rastu a prehlbovania sa v duchovných cnostiach.  

Rieka si pokojne tiekla k moru, ale narazila na púšť a zastavila sa. Pred ňou boli rozosiate 

skaliská roklín a skrytých jaskýň a pieskové presypy, ktoré sa strácali na obzore. Rieku zovrel 

strach ako do klieští. „To je môj koniec. Cez túto púšť neprejdem. Piesok vstrebe všetku moju 

vodu a ja zmiznem. Nedostanem sa do mora. Úplne som stroskotala.“ Jej vody začali pomaly 

tŕpnuť. Rieka sa premieňala na močiar a pomaly umierala. Vietor počul jej nariekanie a 

rozhodol sa, že jej zachráni život. „Daj sa prehriať slnku a vystúpiš k nebu ako para. Na 

ostatné budem myslieť ja,“ šepkal jej. Rieka sa ešte viac naľakala. „Ja som na to, aby som 

tiekla medzi dvoma brehmi ako voda, pokojná a majestátna. Nebola som stvorená na to, aby 

som lietala vzduchom.“ Vietor jej na to povedal: „Neboj sa! Keď budeš na nebi ako vodná 

para, bude z teba mračno. Ja ťa prenesiem z púšte a ty budeš môcť znova padnúť na zem ako 

dážď a budeš zasa riekou a potečieš do mora.“ Rieka sa však strašne bála a pohltila ju púšť.  

Mnohí ľudia zabudli, že jestvuje spôsob, ako prekonať nečakané púšte citov a krutú 

suchopárnosť, ktoré niekedy zatarasia pokojný tok života. Je tu však duchovný život. Treba 

sa dať pretvárať Slnkom, ktorým je Boh, a prenášať Vetrom, ktorým je Svätý Duch. 

Najťažšia práca, akú človek môže vykonať, je práca na sebe samom. Je to neustála snaha 

zvíťaziť v tomto boji nad porušenou ľudskou prirodzenosťou, nad vlastným egoizmom. Je to 

boj proti vlastnej pýche. „Nikto z nás nie je schopný zvíťaziť nad pýchou a získať taký stupeň 

pokory, aký je potrebný pre duchovný život, ak mu Boh k tomu neudelí potrebnú milosť 

Ježišovej pokory. Túto milosť udeľuje Boh človekovi vďaka modlitbe. 

“ Ak chcem byť človekom vnútorného života, musím byť v prvom rade pokorný. „A ak sa 

chcem stať pokorným človekom, musím sa modliť. Modlitba je pre náš duchovný život 

nevyhnutná, lebo bez nej nezískame dar pokory. Potrebujeme modlitbu, lebo potrebujeme 

pokoru.“    

mailto:sluzobnice@gmail.com
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Nuž nie vždy sme "nastavení" na priamy rozhovor s Bohom. Dnešná doba prináša stres, 

únavu. Ale Boh si hľadá a nachádza cestu, ku každému z nás. Je len na nás, aby sme v čase 

kríz, či únav, nechutenstva k modlitbe si pripustili, že Pán nás oslovuje aj inak. Boh je naším 

Stvoriteľom a Spasiteľom. Boh netrpí a neurazí sa, ak naša modlitba nebude podľa našich  

naivných predstáv.  Dávajme Bohu to, čo mame vo svojom srdci, prinášajme mu „Modlitbu 

úprimnosti", ako vo vzťahu Otec a syn. Nehľadajme v tom, osobnú prehru, keď ho 

nepočujeme. Skôr v danom momente pootvorme uši a poďakujme sa mu za tento čas 

modlitby, ktorý nám daroval. On sa bude tešiť, že reagujeme na jeho reč Lásky.    

V duchovnom živote je nevyhnutné ísť vždy dopredu, nikdy nie dozadu. Loďku, ktorá 

zostane stáť a neplaví sa ďalej, odveje vietor naspäť.  

/ Z archívu pátra Pia / Ak nevládzete robiť dlhé kroky na ceste, po ktorej vás Pán 

vedie, uspokojte sa s malými krôčikmi a trpezlivo čakajte, až vám dorastú nohy na behanie, 

či lepšie krídla na lietanie. Buďte spokojná, dcéra moja, že ste zatiaľ malou včielkou v úli, 

včeličkou, ktorá veľmi skoro dorastie na veľkú včelu, schopnú robiť med (...)  Moje drahé 

dcéry, náš život je krátky, no odmena za to, čo v ňom dosiahneme, je večná. Robme dobro, 

primknime sa k Božej vôli. Tá nech je našou hviezdou, na ktorú upierame svoj zrak počas 

plavby, lebo takto určite prídeme do nebeského prístavu. Nepotláčajme v sebe túžbu po 

svätej večnosti, o ktorú sa usilujeme.                                

Ťažké je stať sa svätým. Ťažké, ale nie nemožné. Cesta k dokonalosti je dlhá, taká dlhá 

ako jeden ľudský život. Na tejto ceste sa útecha stáva odpočinkom; len čo sa vám však 

obnovili sily, musíte ochotne vstať a ísť ďalej.  

Sr. Simeona SNPM 
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Pondelok 
18.1. 

Naši otcovia svätý  
Atanáz a svätý Cyril,  

alexandrijskí arcibiskupi 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ o. Ján, Denisa  

Sv. liturgia slovenská  
∗ Ivan 

Utorok 
19.1. 

Náš prepodobný otec  
Makarios Egyptský 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Martin, Peter, Ján, Miroslav... 

Moleben k bl. Jozafáte 
Sv. liturgia slovenská  

+ Andrej, Andrej, Helena...(pan.) 

Streda 
20.1. 

Náš prepodobný a 
bohonositeľský otec  

Eutymios Veľký 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Antónia, Kristína, Samuel 

Sv. liturgia slovenská  
+ Anna, Michal 

Štvrtok 
21.1. 

Náš prepodobný otec  
Maxim Vyznávač  

Svätý mučeník Neofyt 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavel, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jaroným (pan.) 

Piatok 
22.1. 

Svätý apoštol Timotej  
Svätý mučeník  

Anastáz Perzský 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Fedor, Helena  
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal, Mária, Ján...(pan.) 

Sobota 
23.1. 

Svätý hieromučeník Klement, 
ankyrský biskup 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Anna s rod. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

 + Jozef (pan.) 

Nedeľa 
24.1. 

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A 
FARIZEJOVI  

 
Prepodobná matka  

Xénia Rímska 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Marián 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Štefan 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Andrej, Júlia 
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Liturgický program na 34. nedeľu 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
25.1. 

Náš otec svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Helena  

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján s rod. 

Utorok 
26.1. 

Náš prepodobný otec Xenofont, 
jeho manželka Mária a synovia 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Marta 

Sv. liturgia slovenská  
+ Michal, Mária, Pavel (pan.) 

Streda 
27.1. 

Prenesenie úctyhodných 
pozostatkov nášho otca svätého 

Jána Zlatoústeho 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Natália, Boris, Juraj, Mária... 

Sv. liturgia slovenská  
∗ Mária 

Štvrtok 
28.1. 

Náš prepodobný otec  
Efrém Sýrsky 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ František 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Vincent s rod. 

Piatok 
29.1. 

Prenesenie pozostatkov svätého 
hieromučeníka Ignáca 

Bohonositeľa 
 

Voľnica 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan  

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján, Mária, Andrej 

Sobota 
30.1. 

Traja svätí svätitelia, veľkí 
veľkňazi Bazil Veľký, Gregor 

Teológ a Ján Zlatoústy 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ František s rod. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
 ∗ Jozef, Mária s rod. 

Nedeľa 
31.1. 

NEDEĽA O 
MÁRNOTRATNOM 

SYNOVI  
 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 
Kýros a Ján 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Mária, Miloš, Daniela, Jozef... 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Sestry služobnice 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Miroslav 



                                  Sme  tu  pre  vás   2/2010 
 

                                                                    

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát Humenné.  
Farnosť Usnutia Presvätej Bohorodičky 
Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628 
farár: 057/ 788 9061 
kaplán: 057/ 788 9060 
mobil: 0911/912360  

e-mail: dekan: michaelonderko@centrum.sk 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 

- ak žiadate SOBÁŠ 

    a) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv prijímnie -  

minimálne 2 mesiace vopred; 

    b) 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 
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