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Predvianočné obdobie 

 

Snáď nie je medzi nami rodiny, kde by sa o blížiacich 

sviatkoch nehovorilo. Deti majú každý deň iný návrh na svoj darček, 

ženy začínajú rozmýšľať nad upratovaním a pečením. Aj v našej 

spoločnej rodine – cirkvi, začala príprava, no nie hmotná, ale zameraná na duchovné 

prežívanie. Matka Cirkev nás, svoje dietky, pripravuje na slávenia sviatkov prípravným 

obdobím. Pomenúvame ho termínom preprazdenstvo alebo predsviatok. Zvyčajne je to 

jeden deň pred samotným sviatkom. No na veľké a slávne udalosti našej spásy máme 

možnosť zažiť dôkladnejšiu a prísnejšiu prípravu skrze obdobie, ktoré nazývame 

pôstom. 

V súčasnej tradícii cirkvi byzantského obradu, kam patrí aj Gréckokatolícka 

cirkev na Slovensku sui iuris, sa zachovali z viacdňových pôstov: dva štyridsaťdňové 

pôsty; pôst pred sviatkom svätých a najvyšších apoštolov Petra a Pavla (pohyblivý počet 

dní závislý na termíne Paschy); dvojtýždňový pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky. 

Sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí medzi 

najväčšie sviatky, preto máme možnosť prežívať prípravu na jeho slávenie 

štyridsaťdňovým pôstom, nazývaný Filipovka. 

Pôvodne sa sviatky Narodenia, Obrezania a Bohozjavenia Pána slávili vo 

východných cirkvách spoločne v jednom sviatku Bohozjavenia 6. januára. Od polovice 

štvrtého storočia sa pod vplyvom cirkvi v meste Rím začali slávenia týchto sviatkov 

oddeľovať na dátumy, ktoré poznáme v dnešnej tradícii. Počiatok slávenia sviatku  
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Narodenia Pána samostatne 25. decembra bol v Ríme pre kresťanov veľmi 

dôležitý. Nahradil totiž slávenie pohanského sviatku boha Mitru a narodenia 

nepremožiteľného boha slnka a veľmi rýchlo sa rozšíril medzi jednotlivé existujúce 

cirkevné spoločenstva. 

Prvá zmienka o prípravnom období pred Roždestvom pochádza z dekrétu snemu, ktorý 

sa konal v Zaragóze v roku 380. Tu sa stála záväznou povinnosť chodiť v čase od 17. decembra 

do 6. januára každý deň do chrámu. Na synode v Mac (Francúzsko) v roku 581 bolo 

stanovené, že každý kresťan sa má od sviatku sv. Martina (11. novembra) až do 24. decembra 

postiť trikrát do týždňa (pondelok, stredu, piatok). Postupne sa pre Západnú cirkev ustálilo 

obdobie prípravy na sviatky Narodenia na štyri adventné nedele. 

Vo východnej tradícii sa tento pôst vyvinul alebo skôr zaviedol, až niekedy v siedmom 

alebo ôsmom storočí. Súčasná 40 - dňová podoba predvianočného pôstu pre Východné cirkvi 

bola stanovená až v roku 1166 na sneme v Konštantínopole. Keďže sa pôst začínal 15. 

novembra, deň po sviatku svätého apoštola Filipa, stalo sa tradíciou nazývať ho „Filipovka“. 

Ustanovenia pre tento pôst boli omnoho zhovievavejšie ako usmernenia pre obdobie Svätej 

štyridsiatnice – Veľkého pôstu. Iba pondelok, streda a piatok sa stali dňami striktného pôstu 

bez mäsitých a mliečnych produktov a bez oleja. V nedeľu bolo dovolené jesť ryby. Poslednou 

pôstnou úpravou Svätej stolice v roku 1969 pre Gréckokatolícku cirkev v bývalom 

Československu bola pôstna disciplína zmiernená do podoby, ktorú poznáme v súčasnosti: 

v piatok zdržanlivosť od mäsitých jedál a v predvečer sviatku zdržanlivosť od mäsitých jedál 

spojená s pôstom (raz sa najesť dosýta a dvakrát sa občerstviť). 

Obdobie Filipovky by sa pre nás malo stať časom dôvernejšieho stretávania sa s Bohom 

v modlitbe, pri prijímaní Eucharistie, čítaní Božieho slova. Posvätenie znamená tiež prežiť čas 

empatie, vnímavosti na potreby blížnych, zvlášť tých, ktorí sú priam odkázaní na ňu. Skúsme 

sa zamyslieť nad skutočnosťou, čo by bolo s každým z nás, keby Kristus neprišiel na tento svet 

do ľudskej biedy a chudoby a nenaplnil ju nádejou. Verím, že toto zamyslenie v nás ešte viac 

umocní túžbu prežívať svoj každodenný život s Emanuelom = Boh s nami. 

o. Martin Zlacký 
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Boli raz dvaja muži a obidvaja boli vážne 

chorí. Bývali spolu v jednej malej izbe vo 

veľkej nemocnici. V izbičke bolo len jedno 

okno, ktorým ste mohli vidieť okolitý svet. 

Jeden z mužov smel v rámci svojej liečby 

hodinu denne sedieť na posteli. Jeho posteľ 

stála pri okne. Ale ten druhý musel po celý čas 

ležať vystretý na chrbte. 

Každé popoludnie, keď muža pri okne na 

hodinu podopreli, trávil čas tým, že opisoval, 

čo vidí cez okno. Okno viedlo rovno do parku s 

jazerom. Po jazere plávali kačky a labute a deti 

na brehu ich kŕmili chlebom alebo si púšťali 

lodičky. Zaľúbení sa prechádzali ruka v ruke 

pomedzi stromy, boli tu kvety a trávniky, na 

ktorých ľudia hrali softbal. A vzadu za 

korunami stromov bol krásny výhľad na 

panorámu mesta. 

Muž ležiaci na chrbte počúval toho druhého, 

ktorý opisoval, čo vidí a vychutnával každé 

jeho slovo. Počúval, ako jedno dieťa skoro 

spadlo do jazera a aké krásne sú dievčatá v 

letných šatách. Mužovo rozprávanie bolo také 

presvedčivé, že ten druhý prežíval všetko tak,  

 

akoby bol naozaj videl, čo sa deje vonku v 

parku. 

Jedného krásneho odpoludnia však 

ležiacemu mužovi napadlo: prečo muž ležiaci 

pri okne môže vychutnávať všetok pôžitok z 

toho, čo sa deje za oknom? Prečo on nemá takú 

možnosť? Cítil sa síce zahanbene, ale čím viac 

sa snažil zahnať tieto myšlienky, tým viac túžil 

vymeniť si miesto. Urobil by pre to všetko! Raz 

v noci, keď uprene hľadel do povaly, druhý 

muž sa zrazu prebudil. Kašľal a lapal dych a 

snažil sa dočiahnuť na tlačidlo, aby privolal 

sestričku. Muž ho však len pozoroval a ani sa 

nepohol dokonca ani vtedy, keď počul, že ten 

druhý prestal dýchať. 

Ráno sestrička našla muža pri okne 

mŕtveho a potom jeho telo potichu odviezli 

preč. Keď sa to mužovi, ktorý zostal v izbe, 

zdalo už vhodné, požiadal, či by ho nemohli 

premiestniť na posteľ pri okne. A tak ho 

presťahovali, uložili ho do postele a urobili mu 

pohodlie. Vo chvíli, keď všetci odišli, oprel sa 

o jeden lakeť, bolestivo a namáhavo a zdvihol 

sa, aby sa pozrel von oknom. 

       Za oknom bol holý múr. 

 



                                  Sme  tu  pre  vás   20/2010 

 

 

 

 

Sviatosť zmierenia - prax prvých kresťanských spoločenstiev 

Hoci osoba a poslanie Ježiša Krista 

znamenajú, že Boh definitívne prisľúbil 

ľuďom spásu a že všeobecné dejiny spásy 

v ňom vrcholia, jednako dejiny spásy 

jednotlivcov sa ešte neskončili tým, že boli 

prijatí do spoločenstva spásy. Začlenenie 

do Cirkvi a do Ježiša Krista, jej hlavy, je 

začiatkom cesty, ktorej pokračovanie 

a zavŕšenie je na jednej strane iniciatívou 

Boha, ktorý povoláva človeka a na druhej 

strane je to slobodná odpoveď  človeka, 

ktorý prechádza spod vlády mocností zla 

pod vládu Najvyššieho.  

Hoci slobodné Božie rozhodnutie 

spasiť človeka je neodvolateľné, človek je 

neustále vystavený okolnostiam, ktoré ho 

môžu odviesť od spásy. Hoci vina hriechu 

bola odstránená, kresťan je neustále 

vystavený pokušeniam zvnútra i zvonka, 

aby si vytvoril systém hodnôt tak, aby 

stredobodom už nebol Boh, ale človek sám 

alebo veci z jeho života. Spisy Nového 

zákona, predovšetkým pastorálne, nám 

prezrádzajú, že prvé kresťanské 

spoločenstvá museli zápasiť s takýmito 

nedostatkami u jednotlivcov a niekedy aj 

u skupín.  

Aj keď veľká väčšina prvotných 

kresťanov sa so sviatosťou pokánia ako 

takou vlastne nestretla, a to nikdy v živote, 

pretože verejné – sviatostné – pokánie sa 

konalo iba za hriechy, ktoré boli veľké 

(ťažké): odpadlíctvo od viery, vražda 

a cudzoložstvo. Za tieto hriechy bolo 

určené verejné – ťažké – pokánie. Ostatné 

hriechy sa odpúšťali mnohorakými inými 

spôsobmi: modlitbou, prijatím Eucharistie, 

modlitbou Otčenáš pri slávení Eucharistie 

i mimo nej a ďalšími. 

Skutky proti Kristovmu zákonu lásky 

u niektorých jednotlivcov však nadobúdali 

také rozmery, že sa stali ohrozením 

morálky a identity celého spoločenstva. 

V takýchto prípadoch bolo potrebné začať 

proces, ktorého cieľom bolo očistenie 

spoločenstva od zla a zároveň pomoc pre 

poblúdilca k návratu z nesprávnej cesty 

života. Niekedy však konanie spoločenstva 

muselo viesť aj k dištancovaniu sa od 

svojho člena, ktorý svojím správaním sa 
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v podstate od nich odlučoval, ako hovorí 

sv. Pavol: „vydať ho satanovi na záhubu 

tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň“ 

(1 Kor 5, 5). 

Táto konkrétna prax sa 

uskutočňovala vo viacstupňovom poriadku 

pokánia, ktoré zrejme bolo zaužívané vo 

vtedajšej praxi, a ktoré zaznamenáva 

evanjelista Matúš ako Kristove slová o 

 bratskom napomenutí: 

- napomenutie brata medzi štyrmi 

očami. Ak toto napomenutie ostalo bez 

účinku,  

- nasledovalo napomenutie v malom 

kruhu bratov – jeden alebo 

dvaja svedkovia. Ak aj toto 

bolo neúčinné,  

- nasledovalo oficiálne 

konanie pred celým 

cirkevným spoločenstvom. 

V najkrajnejšom prípade, 

ak zlyhali všetky predchádzajúce 

snaženia,  

    - bol previnilec vylúčený z tohto 

spoločenstva bratov a sestier.  

Výraz: „Nech ti je ako pohan 

a mýtnik“ (Mt 15, 17b), pochádza zo 

židovského odmietania stolovania 

s pohanmi, mýtnikmi, hriešnikmi a 

neviestkami – verejnými hriešnikmi – a 

znamenalo jednoznačné vylúčenie 

hriešnika z účasti na Eucharistii 

a spoločenstve Cirkvi. Toto konanie má 

v konečnom dôsledku význam aj pred 

Bohom, pretože je plnením Kristových 

slov: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané 

v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude 

rozviazané aj v nebi“ (Mt 18, 18). Výrazy 

zviazať a rozviazať taktiež pochádzajú zo 

židovskej praxe, boli používané 

v rabínskych školách. Bežne znamenajú 

zakázať a vyhlásiť za dovolené alebo tiež, 

aj keď zriedkavejšie, zviazať znamenalo 

uložiť do kliatby a vylúčiť tak zo 

spoločenstva vyvolených a rozviazať 

znamenalo zrušiť kliatbu 

a znovuprijať do 

spoločenstva 

vyvolených. 

Z uvedeného však 

vyplýva aj ďalšie, veľmi 

dôležité poznanie: každé takéto vylúčenie 

nebolo považované za definitívne. 

Kajúcemu hriešnikovi bol umožnený návrat 

do cirkevného spoločenstva. Aj keď 

v mimoriadnych prípadoch bol vyrieknutý 

záver o vylúčení s prekliatím, čím bolo 

jasne povedané, že spoločenstvo alebo 

jeho predstavený nedúfa v obrátenie 

hriešnika, tento záver sa vzťahoval iba na 

ľudský úsudok. Podľa Kristových slov sa 
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ľuďom môžu odpustiť všetky hriechy 

i rúhania, ktorých sa dopustia, preto Boh 

je Otcom aj týchto zblúdilých, neodmieta 

im svoju lásku a tomu, kto sa obráti, 

s radosťou odpustí všetko.  

Preto sa cieľom cirkevného 

spoločenstva stáva i znovuzískanie 

vylúčeného brata alebo sestry. Veľkým 

povzbudením pre túto aktivitu 

spoločenstva je reč o vylúčení zo 

spoločenstva zaznamenaná a umiestnená 

v Matúšovom evanjeliu medzi podobenstvo 

o stratenej ovci, ktoré končí vetou: „Tak 

ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, 

nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto 

maličkých“ (Mt 18, 14) a Kristove slová o 

spoločnej modlitbe o čokoľvek s udalosťou 

o nevyhnutnosti bezmierneho odpúšťania. 

Skutočnosťou pri praktizovaní pokánia 

v apoštolskej dobe je absencia 

rozhrešenia, zmierenie s Bohom 

a s Cirkvou sa praktizuje v prijatí hriešnika 

do spoločenstva, do eucharistického 

slávenia. Potreba formulácie absolúcie sa 

zrodila o niečo neskôr. 

      Túto prax prvotných kresťanov 

potvrdzuje aj apoštol Pavol vo svojich 

listoch, predovšetkým sú to listy cirkevnej 

obci do Korintu. V nich je opísané 

stupňovité konanie voči previnilcovi, ktoré 

v prípade nedosiahnutia nápravy, končilo 

vylúčením hriešnika zo spoločenstva 

veriacich. Je to prax taktiež zaužívaná 

podľa židovskej tradície. U svätého Pavla 

však touto metódou možno pozorovať dve 

hľadiska záujmu: 

1. profil kresťanského spoločenstva – 

zlý a starý kvas musí byť odstránený, aby 

nepokazil celé spoločenstvo; 

2. záchrana hriešnika – aj napriek 

tvrdému postupu má byť vytvorená 

príležitosť k tomu, aby hriešnik mal 

možnosť spoznať svoje poblúdenie, aby 

mu bolo umožnené obrátenie a mohol byť 

zachránený. 

Toto druhé hľadisko veľmi pekne 

vidieť rozpracované v Druhom liste 

Korinťanom v druhej kapitole. Apoštol sa 

tu prihovára za človeka, ktorý spôsobil 

zármutok svojím konaním a bol 

napomenutý od mnohých. Apoštol prosí 

miestne cirkevné spoločenstvo, aby mu 

odpustilo, potešilo ho, aby ho azda príliš 

veľký zármutok nepohltil a aby ho zahrnuli 

láskou. Toto konanie apoštola Pavla sa 

berie ako základ výpovede o jeho teológii 

kňazstva, zvlášť náuky o apoštolskej 

službe. 

Tu vidno, aká je pre apoštolov 

dôležitá starostlivosť o cirkevné 

spoločenstvá, ale tiež starostlivosť 
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o každého jej člena, nevynímajúc 

starostlivosť o vylúčených zo spoločenstva 

veriacich. Táto rannocirkevná prax sa 

stáva základom pre nasledujúce obdobia, 

v ktorých začína samotný vývoj sviatosti 

pokánia. Od začiatku 3. storočia platí ako  

klasický text pre ustanovenie sviatosti  

pokánia Božským Spasiteľom Ježišom 

Kristom už vyššie spomínaná a ozrejmená 

perikopa o zviazaní a rozviazaní doplnená 

textom o odpustení a zadržaní hriechov, 

ktorá podľa najnovšej exegézy je variantou 

Matúšovej perikopy. 

o. Martin Zlacký 

 

 

 

 

           

             

 Nepokradneš 

Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho 

Siedme prikázanie zakazuje neprávom 

brať alebo si ponechať majetok 

blížneho a akýmkoľvek spôsobom 

spôsobovať škodu na jeho majetku.  

Marxizmus (ako teória) 

a komunizmus (ako prax) zásadne 

spochybnili právo na súkromné 

vlastníctvo. Marxizmus vznikol v čase 

priemyselnej revolúcie v Anglicku, keď 

sa v rukách kapitalistov začal 

hromadiť obrovský majetok, ľudia boli 

považovaní za tovar a pracovali často 

v neľudských podmienkach. Za koreň 

všetkého zla však marxizmus 

nepovažoval srdce človeka, ale 

súkromné vlastníctvo a na základe 

tohto učenia prebehla neskôr 

v komunistických krajinách 

kolektivizácia, znárodnenie alebo 

vyvlastnenie. Praktickým dôsledkom 

takejto štátnej veľkokrádeže 

a ideológie sa stal nezodpovedný 

prístup k majetku (veď je to všetkých), 

laxný prístup ku krádeži (nekradnem, 

beriem zo svojho) a postupná hlboká 

zmena mentality a narušené mravné 

vnímanie (kto nekradne, okráda seba 

a svoju rodinu; ak nepodplatíš, nič 

nedosiahneš). 
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Na druhej strane stojí systém 

neobmedzeného kapitalizmu, ktorý 

povyšuje súkromné vlastníctvo na 

absolútnu veličinu a pokúša sa zbaviť 

akýchkoľvek sociálnych povinností. 

Najvyšším kritériom sa stáva 

maximálny zisk, bez ohľadu na 

spoločenský charakter materiálnych 

a duchovných dobier. 

Katolícka sociálna náuka, ktorá 

vznikla ako odpoveď na priemyselnú 

revolúciu a marxistickú teóriu, 

odmieta obe pozície ako mylné. Proti 

komunizmu dôrazne obhajuje 

prirodzené právo človeka na vlastný 

majetok a kapitalizmu pripomína, že 

majetok nepredstavuje 

absolútne právo, ale v sebe 

obsahuje hranice.  

Zem a jej dobrá 

(vzduch, voda, životné 

prostredie) patria všetkým 

a ich poškodzovanie sa 

dotýka všetkých. Právo na 

súkromný majetok tomu však 

neodporuje, lebo patrí k základnému 

ľudskému právu na život a k právu 

i povinnosti pracovať. Treba však 

zdôrazniť, že pred Bohom nie je človek 

absolútnym vlastníkom, ale správcom. 

Zem nie je na jedno použitie.  

Medzi konkrétne previnenia proti 

siedmemu prikázaniu patrí krádež, 

lúpež (krádež spojená s násilím), 

nevrátenie požičanej veci, ponechanie 

si nájdenej veci, nespravodlivá mzda 

a cena, obchodné a daňové podvody, 

korupcia, falšovanie (šekov, faktúr, 

bankoviek...), vandalizmus (aj graffiti – 

sprejerstvo), pytliactvo – i keď mnohé 

sú dnes považované skôr za šikovnosť 

ako za krádež. K náprave patrí aj 

reštitúcia – vrátenie alebo primeraná 

náhrada. 

K siedmemu prikázaniu patrí 

i zodpovednosť za stvorenie. Zem, 

rastliny i zvieratá majú slúžiť človeku 

a ten má mať pred nimi 

úctu. Ale Biblia 

nezakazuje (v protiklade 

s ochrancami zvierat) 

používať zvieratá na 

obživu (Gn 9,3) alebo na 

výrobu odevov (Gn 3,21). 

To však neoprávňuje na 

ich týranie a neprimerane kruté 

pokusy. 

Desiate prikázanie chráni 

človeka pred žiadostivosťou po 

majetku a moci, chamtivosťou, 

lakomstvom a závisťou, a vedie ho 

k odpútaniu od bohatstva a k chudobe 



                                  Sme  tu  pre  vás   20/2010 

 

 

 

 

srdca a zároveň vyžaduje, aby sa z 

ľudského srdca vypudila závisť. Je to 

zármutok, ktorý pociťujeme pri 

pohľade na majetok iného a 

neusporiadaná túžba prisvojiť si ho. Je 

smrteľným hriechom, ak ju sprevádza 

želanie ťažkého zla blížnemu. 

Pokrstený musí proti nej bojovať 

dobroprajnosťou, poníženosťou a s 

odovzdanosťou do Božej 

prozreteľnosti. 

 

V ďalších číslach  sa budeme venovať ďalšiemu  prikázaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak tu si na správnej adrese! 

 Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme Zosnutia 

Presvätej Bohorodičky sa stretávame my mladí. Touto cestou ťa 

chceme pozvať do nášho spoločenstva svätej Terezky Ježiškovej. 

Na „stretkách“ sa navzájom bližšie spoznávame, 

povzbudzujeme, oslavujeme Boha svojim spevom, rozjímame 

nad Božím slovom a tiež zažívame veľa zábavných chvíľ.  

Tak neváhaj a príď! Čakáme práve na teba... 
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Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808,  0918189019, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týchto dňoch sa v našej 

farnosti konala duchovná obnova, 

ktorá vyvrcholila v sobotu 20.11. 2010 

na sviatok našej blahoslavennej 

Matky Jozafaty. Mnohí z nás sa 

zúčastňovali na duchovnom programe, 

snažili sa načerpať čo najviac pre svoj 

duchovný život. Život našej sestry 

Jozafaty bol preniknutý vnútornou 

hlbokou modlitbou srdca. Preto 

môže byť ona pre nás výzvou k 

tomuto postoju viery.“ 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. Život blahoslavenej 

Jozafaty je pretkaný vrúcnou modlitbou a 

službou. Obdivuhodné je jej odhodlanie 

slúžiť iným. Svätý Duch jej nadelil veľa 

darov, ktoré si nenechala iba pre seba. 

V životopise sa môžeme dočítať, aká 

jednoduchá bola jej služba. Nerobila 

žiadne veľké zázraky ani divy, ale 

vidiac v blížnom svojho Krista, šla 

a vykonávala tie jednoduché potreby 

človeka. Nebála sa rôznych chorôb, ktoré 

vtedy číhali, kráčala odvážne, s očami 

upretými na svojho Boha. 

 Toto je výzva aj pre nás 

všetkých. Byť apoštolmi Lásky 

vo svojom okolí. Nebáť sa ísť k 

iným, ktorí to od nás možno 

nečakajú, ale našu pomoc 

potrebujú. Nečakajme na inú chvíľu, pre 

konanie dobra a skutky lásky, ale začnime 

hneď. To je to 

najťažšie, ale to 

jediné presvedčí 

našich blížnych o 

veľkosti božej Lásky. 

Z lásky vykonaný 

skutok bude 

najlepším ohlasovateľom našej viery. 

Buďme múdri a nechajme sa viesť Božím 

  

 

 

 

mailto:sluzobnice@gmail.com
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duchom, hľadajme Jeho vôľu, On nás 

určite povedie správnou cestou.  

Zavŕšenie sviatku bolo v našej 

kaplnke pri relikviách blahoslavenej 

Jozafaty a našich  blahoslavených 

biskupov. Spoločne sme ospevovali 

dobrotivého Pána a vrúcne sme mu 

ďakovali za všetkých našich  dobrodincov 

a aj tých, ktorí nám pomáhali pripraviť túto 

slávnosť. Do 

našich modlitieb 

sme zahrnuli 

všetkých tých, 

ktorí sa za nás 

modlia a tých, 

ktorí nás prosili o modlitby. Tak ako sa 

hovorí,: Slová ťahajú, ale príklady 

priťahujú. 

Preto sa 

nechajme 

inšpirovať 

životom tej, 

ktorá nás 

predišla do večnosti.  

Modlime sa so slovami 

blahoslavenej Jozafaty:     „ Ježišu, ty si 

životom duší. Učiň, aby moja duša skrze 

teba a pre teba žila. Nech o tebe rozmýšľa, 

o tebe hovorí, pre teba pracuje, nech teba 

hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa  

zjednotí.“

            

Sr. Simeona SNPM 

Víkend s Princom Kaspiánom 

10.-12. december 2010 

 

Ak máš aspoň 14 rokov, tak Ťa srdečne pozývam na víkend, počas ktorého, opierajúc sa o film 

Princ Kaspián, zo série Kroník Narnie, budeme hľadať odpovede na otázky typu: Ako kráčať vo 

viere? Dá sa v živote ísť skratkami? Je rozdielnosť obohatením, alebo nám zbytočne komplikuje 

život? A podobne. 

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr do štvrtku rána (9.12.2010) a to buď telefonicky na čísle 

057/4490290 alebo mailom na adrese skolacentrum@centrum.sk 

Cena za víkend je 9 € pre členov CVČ a 14,50 € pre nečlenov CVČ. 

Teším sa na Teba! 

Milan Zaleha C.Ss.R. 

 

mailto:skolacentrum@centrum.sk


                                  Sme  tu  pre  vás   20/2010 

 

 

 

 

Pane, prosím ťa, daruj mi humor a milosť porozumieť vtipu, 

nech mám radosť zo života a dokážem rozdávať radosť aj iným. 

Sv. Thomas More 

 

Na hodine náboženstva sa pán farár 

opýtal detí, kto je podľa nich svätec. Okrem 

dobrých aj menej dobrých odpovedí si tiež 

vypočul, že svätec je ten, kto farebne žiari. 

Nerozumel tejto odpovedi, preto požiadal 

o doplnenie. Dieťa vysvetľovalo, že na dedine, 

kde býva jeho babička, majú na kostolných 

oknách farebné sklíčka, vitráže, kde sú 

vyobrazené postavy svätcov. Keď pri nedeľnej 

svätej liturgii svieti do chrámu slniečko, jeho 

svetlo prechádza farebnými sklíčkami a obrazy 

svätých žiaria farbami. 

Takto si môže svätého predstavovať 

iba dieťa. Predstava dospelých veriacich už 

býva prozaickejšia, zároveň však chudobnejšia 

a v určitom smere aj skreslenejšia. Podľa ich 

predstáv musí byť svätec bezdetný, lebo 

rodičovské povinnosti nedovoľujú naplno sa 

venovať svätosti. Teda predovšetkým by mal 

byť slobodný, lebo v manželstve dochádza aj 

k sexuálnemu spolužitiu – a ako je známe, pre 

kandidáta svätosti to nie je práve žiaduce. 

Nadovšetko by však mal vystupovať veľmi 

vážne. Odporúča sa až smrteľná vážnosť, 

laebo ešte lepšie – mal by sa chovať priamo 

smrteľne. Veselá myseľ, dobrá nálada 

a zmysel pre humor sú dozaista pochybné 

a nevypočítateľné vlastnosti.  

Osobne si myslím, že práve takéto 

predstavy napĺňajú nebo smiechom. Ak sa 

svätí niečomu smejú – a nemusia to byť iba tí, 

čo sú uvedení v kalendári -, sú to 

predovšetkým naše pokrivené predstavy 

o náplni ich svätosti. Život svätcov je skutočne 

farebný. To dieťa malo svojím spôsobom 

pravdu. 

 Pri svätosti ide v princípe o dve veci: 

byť kresťansky poctivý na mieste, kam nás 

Boh povolal a žiť svoje poslanie radostne. Či 

už ako vyznávač, panna alebo mučeník. Preto 

si myslím, že bez radosti sa nedá kráčať ani 

po zemi, ani do neba. 

K radosti ľudskej duše patrí zmysel 

pre humor a veselé srdce. Svätý Pavol nás 

k tomu vyzýva v Liste Filipanom, keď píše: 

„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: 

Radujte sa!“ (Flp 4,4). 

Prevzaté z knihy O radostiach ľudskej 

duše – Max Kašparů 
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Sudoku 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vtipy 

 

 
Pýtali sa blondínky, prečo nevymenila rybkám v akváriu vodu. 
Zamyslela sa a odpovedala: ,, Ale .. veď ešte tú starú nevypili!  
 
Príde policajt do obchodu so športovými potrebami: 
,, Na čo sú tieto zvláštne lyže? 
,, To sú vodné lyže. 
,, A kde sa na nich jazdi? My teda na rybníku žiadny 
kopec nemáme.  
 
Skáču z lietadla blondínka a brunetka. Kto dopadne 
prvý? 
- Blondínka, pretože zabudne že má padák.   
 
Učiteľka sa pýta: ,, Čo je bližšie? 
Amerika alebo mesiac? 
,, Mesiac, odpovedá žiak. 
Mesiac? Prečo? 
,, Lebo ho vidíme a Ameriku nie!  
 

Matúš Sejka 
 

 
 

  5 3   4 9  

   4     3 

 4   8  2 7  

 7     6   

   7 6 8    

  8     2  

 8 1  7   4  
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Liturgický program na 28. týždeň 

po Päťdesiatnici  

Pondelok 
29.11. 

Svätý mučeník Paramon. Svätý 
mučeník Filumen. Prepodobný 

Akakios 

 
6:30 

 
18:00 

 

         Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

 

Sv. liturgia slovenská 
+ Pavol, Mária, Miroslava 

Utorok 
30.11. 

Svätý apoštol Andrej 
Prvopovolaný 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Katarína 

Sv. liturgia slovenská 
*Páter Andrej 

Streda 
01.12. 

Svätý prorok Nahum 

6:30 
 

18:00 
 

19:15 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ o. Jozef, Klára (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
*Miroslav 

MODLITBY MATIEK 

Štvrtok 
02.12. 

Svätý prorok Habakuk 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
– – 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Juraj 

Piatok 
03.12. 

Svätý prorok Sofoniáš 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
*Eduard, Terézia, Jozef 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef 

Sobota 
04.12. 

Svätá veľkomučenica Barbora. 
Prepodobný otec Ján Damaský 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef, Mária 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Teodor 

Nedeľa 
05.12. 

28. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Prepodobný a bohonositeľný 

otec Sáva Posvätený 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Martin, Ľudmila, Oliver, Timotej 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*Jozef, Martina (pôrod) 

 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Alžbeta, Teodor 
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Liturgický program na 29. týždeň 

po Päťdesiatnici  

Pondelok 
06.12. 

Svätý Mikuláš Divotvorca, 
arcibiskup lykijskej Myry 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* o. Mikuláš 
Sv. liturgia slovenská 

Za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 
*Barborka, Mariana 

Utorok 
07.12. 

Predprazdenstvo Počatia 
Presvätej Bohorodičky. 

Náš otec svätý Ambróz, milánsky 
biskup 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Zuzana, Bartolomej 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj, Mária 

Streda 
08.12. 

Nepoškvrnené Počatie 
Presvätej Bohorodičky 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

--- 
Sv. liturgia slovenská 

Za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 
*Monika, Matúš, Jozef 

 

Štvrtok 
09.12. 

Prepodobný otec Patapios 

6:30 

18:00 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Zuzana 

Sv. liturgia slovenská 
--- 

DUCHOVNÁ OBNOVA 
o. Pariľák 

Piatok 
10.12. 

Svätí mučeníci Ménas, 
Hermogenés a Eugraf 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jolana 

Sobota 
11.12. 

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
*Rudolf, Andrea, Matej 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján 

Nedeľa 
12.12. 

29. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
NEDEĽA SVÄTÝCH 

PRAOTCOV.  
Prepodobný otec Spiridon 

Divotvorca, trimituntský biskup 

7:30 
 

9:00 
11:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 - - 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Lenka, Ján, Lenka 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* o. Slavko s rod. 
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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: mikulas.fejko@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

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

Utorok, piatok: 8:30 – 10:00 

Tento čas je k dispozícií aj pre oficiálne záležitosti 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 

mailto:hrib.peter@gmail.com

