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Najväčší dar 
 

V živote človeka je veľa chvíľ, udalostí 

a príležitostí, pri ktorých dostáva nejaký dar. Či už 

sú to narodeniny, meniny, prvé sväté prijímanie, 

maturita, svadba... Toto obdarovanie určite v každom z 

nás vyvolá radosť, šťastie, či potešenie, z toho, že sme dostali 

niečo, po čom sme túžili možno celý život. A zrazu to máme. Naša 

životná túžba sa naplnila. 

Aj teraz prežívame obdobie, pre ktoré sú dary a samotné darovanie 

typické. Pred pár dňami sme slávili sviatok sv. Mikuláša, ktorý je 

známy práve štedrosťou a obdarovaním druhých. Istotne sa všetky deti 

tešili na jeho príchod s očakávaním toho, čo im so sebou prinesie, ako 

ich obdarí. A tesne predo dvermi máme sviatok, ktorého neodmysliteľnou 

súčasťou sú darčeky. Prichádzajú VIANOCE – Narodenie nášho Pána Ježiša 

Krista.  

Človek si pri vyslovení termínu Vianoce, hneď pomyslí na starosti 

so zaobstarávaním darčekov, na nepokoj, ktorý z toho vyplýva, na 

nervozitu v preplnených obchodných domoch. Taký je človek – takí sme 

my.  

Rozmýšľame často krát telesne, pozemsky, obmedzene, materiálne, 

s vidinou pozemského šťastia. Túžime po daroch, ktoré veľakrát nie sú 

tým pravým naplnením našej vnútornej túžby po šťastí. A pritom všetko  
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potrebné pre šťastný život každý človek do svojho života dostáva a to 

od toho najväčšieho darcu, ktorý dáva plným priehrštím – od Boha. On 

dáva každému z nás iné dary na budovanie vnútra, na budovanie 

vzájomného vzťahu – tak voči Bohu, ako aj voči ľuďom. Len my to 

veľakrát nevidíme, lebo zmýšľame telesne – ale to nestačí. Boh skrze 

sv. apoštola Pavla hovorí: „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú 

telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.  A zmýšľať 

podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.  Veď 

zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje 

Božiemu zákonu - a ani sa nemôže.  A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu 

sa páčiť Bohu“(Rim 8,5-8). 

A k tomu sme drahí bratia a sestry pozvaní – k novému životu 

v duchu. Len ten človek, ktorý žije a zmýšľa duchovne pochopí hodnotu 

Vianoc a zažije nové Vianoce, ktoré preňho už nebudú sviatkami plnými 

nepokoja, nervozity, zháňania sa po darčekoch, ale budú preňho v prvom 

rade časom, kedy prichádza na túto našu zem najväčší dar od Boha – náš 

Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý so sebou prináša spásu pre každého 

jedného človeka. Prichádza v pokore, v chudobe, v poníženosti a chce 

sa narodiť aj v tvojom a mojom srdci. Klope na dvere nášho srdca, 

čaká, pýtajúc sa: prečo mi neotvárajú?, veď chcem vstúpiť dnu, veď ja 

nie som zlodej, ktorý sa zakráda, ale som priateľ, ktorý chce tvoj dom 

naplniť šťastím, radosťou, pokojom a láskou. 

Kiežby sme mu otvorili svoje srdcia práve my, veriac tomu, že 

prichádza na tento svet nekonečný Boh v osobe malého dieťatka, ktoré 

sa chce narodiť práve v tvojom a mojom srdci. 

  

o. Mikuláš Fejko, kaplán farnosti Humenné  
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Raz, keď som bol nováčikom na High 

School, uvidel som chlapca z našej triedy, 

ktorý šiel zo školy domov. Volal sa Kyle. 

Vyzeralo to, že nesie domov všetky učebnice. 

Myslel som si: „Kto by odnášal v piatok všetky 

knižky? Musí to byť 

pekný hlupák!“ Ja som 

mal naplánovaný celý 

víkend – párty a 

futbalový zápas s 

priateľmi na zajtrajšie 

odpoludnie. Pokrčil som 

ramená a šiel som ďalej. 

Ako tak idem, uvidel 

som bandu chalanov, čo 

utekali jeho smerom. 

Bežali na neho. Vytrhli mu knižky z rúk, 

podrazili nohy tak, že pristál v blate. Jeho 

okuliare odleteli a videl som ich dopadnúť do 

trávy asi 10 stôp od neho. Pozrel sa na mňa a 

ja som uvidel ten strašný smútok v jeho 

očiach. Trhalo mi srdce. Pribehol som mu na 

pomoc a ako sa plazil a hľadal okuliare, uvidel 

som v jeho očiach slzy. Podal som mu ich a 

povedal som: „Títo chalani sú hlúpi, nevedia sa 

normálne chovať!“ Pozrel sa na mňa, povedal: 

„ďakujem“ a na jeho tvári sa objavil úsmev. 

Bol to jeden z tých úsmevov, čo prejavujú 

skutočnú vďačnosť. Pomohol som mu 

pozbierať knižky a 

opýtal som sa kde 

býva. Ukázalo sa, že 

neďaleko mňa. Pýtal 

som sa, prečo som ho 

nikdy predtým 

nestretol. Vraj chodil 

na súkromnú školu. 

(Nikdy predtým by 

som sa nedal dokopy s 

chlapcom zo 

súkromnej školy!) Niesol som mu pár knižiek 

a celú cestu sme sa rozprávali. Ukázalo sa, že 

je to fajn chalan. Pýtal som sa, či si nechce 

zajtra zahrať futbal. Že „áno!“ Celý víkend 

sme boli spolu vonku a ja som spoznal Kylea 

viac a obľúbil som si ho. Aj moji priatelia ho 

brali.  



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      21212121////2010201020102010    
 

 
 

 

V pondelok ráno tu bol Kyle s hromadou kníh 

späť. Zastavil som ho a so smiechom som mu 

povedal, že bude mať dobré svaly z tých 

knižiek. Len sa smial a polovicu knižiek mi 

naložil. V priebehu štyroch rokov sme sa stali 

najlepšími priateľmi. Posledný rok sme 

premýšľali o nejakej škole. Kyle sa rozhodol 

pre Georgetown a ja pôjdem na Duke. Vedel 

som, že vždy budeme priateľmi a tie míle 

nebudú žiadnym problémom. On sa chcel 

stať lekárom a ja som hodlal využiť 

štipendium na prácu okolo futbalu. Kyle bol 

premiantom triedy, teda si musel pripraviť 

predslov na záverečnú slávnosť školy. Hneval 

som ho, že si zamachruje, ale bol som rád, že 

to nemusím byť ja tam hore a hovoriť. 

Záverečný deň bol tu. Videl som 

Kylea, vyzeral skvele! Bol jedným z tých 

chlapcov, ktorý dospel a našiel sa v priebehu 

rokov na High School. Zosilnel a veľmi mu 

pristali okuliare. Mal viac dievčat ako ja, 

všetky ho milovali, až som niekedy žiarlil. 

Dnes bol ten deň! Videl som, aký je nervózny 

z predslovu, tak som šiel za ním, potľapkal ho 

po chrbte a povedal som: „Hej, chlape, budeš 

dobrý!“ Pozrel sa na mňa tým vďačným 

pohľadom, usmial sa a „ďakujem!“ – povedal.  

Začiatok predslovu mal za sebou, 

odkašľal si a pokračoval: „Záver školy je čas, 

aby sme poďakovali všetkým, čo nám pomohli 

cez tieto ťažké roky. Rodičom, učiteľom, 

súrodencom, možno trénerovi, ale hlavne 

priateľom.. Som tu, aby som vám všetkým, 

ktorí ste niečí priateľ povedal, že byť niekomu 

priateľom, to je ten najväčší dar, ktorý môžete 

niekomu dať. Poviem vám príbeh...“ Pozeral 

som sa neveriacky na svojho priateľa, keď 

začal rozprávať o dni, keď sme sa po prvý raz 

stretli. Plánoval, že sa cez víkend zabije. 

Hovoril o tom, ako si vypratal školskú skrinku, 

aby jeho mama nemala s tým neskôr starosti 

a niesol si veci domov. S vážnosťou sa na mňa 

pozrel a máličko sa usmial: „Vďaka že som 

stretol priateľa. Ten ma zachránil od môjho 

nevysloveného rozhodnutia.“ Počul som to 

zdesenie v dave, keď nám ten príjemný a 

populárny chlapec povedal všetko o svojom 

najslabšom životnom momente. Videl som 

jeho mamu a otca, ako sa na mňa pozerali s 

vďačnosťou v očiach.  

Dodnes si neuvedomujem hĺbku 

svojho činu. Nikdy nepodceňujte silu 

okamžiku. Jedným, jediným gestom môžete 

zmeniť život človeka. Niekedy k lepšiemu a 

tiež občas k horšiemu. Neexistuje žiadny 

začiatok alebo koniec. Jediné čo máš je teraz. 

Včera je história, ale dnešok je darom. 
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Sviatosť zmierenia - Vývoj od poapoštolskej doby do 6. storočia 

O pokání v dobe apoštolskej 

a poapoštolskej máme len niekoľko 

zachovaných správ, z ktorých vieme 

postup pri náprave viny a previnilca, ale 

nemáme presný opis poriadku tohto 

procesu. Z ojedinelých narážok 

a útržkovitých správ si nemôžeme presne 

zrekonštruovať predstavu o sviatosti 

pokánia v prvých dvoch storočiach 

kresťanstva. Postupné a dostatočné 

objasnenie sviatosti je až od tretieho, 

a najmä od štvrtého storočia. 

Na základe vyššie spomenutých 

dvoch textov z Matúšovho a Jánovho 

evanjelia a zaznamenaného postupu 

prvotných cirkevných obcí voči hriešnikom 

sa vyvinulo katolícke učenie o sviatosti 

pokánia. Keď sa v 12. storočí ustálilo 

učenie o siedmich sviatostiach, je 

samozrejmosťou, že sa medzi ne počítala 

aj sviatosť pokánia. 

Je však potrebné zdôrazniť, že 

podľa svedectiev Svätého písma sa 

pokánie nesmie obmedzovať len na 

sviatosť. Naopak, vzhľadom na svoju 

eschatologickú existenciu medzi Kristovým 

odchodom do neba a jeho druhým 

a slávnym príchodom, Cirkev musí byť 

neprestajne preniknutá a pobádaná 

duchom pokánia. Jej osobitná sviatostnosť 

je v tom, že viditeľný znak vykonávaný 

Cirkvou je zárukou, že Boh prijíma do 

svojho kráľovstva kresťana, ktorý sa bol 

od neho vzdialil. Napriek mnohým 

obmenám v praktizovaní sviatosti pokánia 

jej vývoj v poapoštolskej dobe prebiehal 

ako priamočiary proces. 

Poapoštolská cirkev vidí 

v pokrstenom človeka, ktorý bol vytrhnutý 

spod moci Zlého a patrí Bohu. Jeho život je 

však často ranený slabosťou a zlobou. Ako 

v apoštolskej, tak aj v poapoštolskej dobe 

sa rozlišuje medzi každodennými, ľahkými 

pokleskami a vážnymi, ťažkými 

previneniami proti Božiemu poriadku lásky. 

Ľahšie, každodenné poklesky sa musia 

odpykať modlitbou, ľútosťou 

a poníženosťou. Pri vážnejších 
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previneniach Cirkev musí vinníkov 

napomenúť v duchu bratskej lásky. Ak 

napomenutie ostáva bez účinku alebo 

zloba hriechu dosiahne veľký stupeň 

závažnosti, voči vzdorovitým osobám sa 

musí prísnejšie postupovať. Ak je 

potrebné, musí sa siahnuť aj po vylúčení 

zo spoločenstva. Je však potrebné mať na 

pamäti, že Cirkev nemôže ľahostajne 

trpieť hriechy jej členov, ale zároveň 

nesmie ani zatracovať 

hriešnikov. Jej úlohou 

nie je vynášať 

definitívny súd alebo 

na ňom participovať, 

ale má privádzať späť 

na cestu spásy svojich 

členov, ktorí poblúdili. 

Do 6. storočia, 

samozrejme s malými 

obmenami, bola zaužívaná prax, ktorá sa 

zvykne označovať termínmi: jednorazové 

pokánie alebo tiež pokánie exkomunikácie. 

Dominuje zásada verejného pokánia za 

ťažké hriechy. Priebeh tohto pokánia bol 

nasledovný: kto sa ťažko previnil vraždou, 

smilstvom alebo odpadnutím od viery bol 

vylúčený z eucharistického spoločenstva, 

musel určitý čas praktizovať tvrdé kajúce 

úkony a až potom mohol byť späť prijatý 

do spoločenstva Cirkvi. 

1. Vylúčenie zo spoločenstva – 

exkomunikácia: pri verejnej liturgii 

pokánia za účasti celého cirkevného 

spoločenstva vyznal hriešnik svoj hriech.  

Predstavený, obyčajne biskup, mu 

podľa svojho úsudku uložil pokánie, vložil 

na neho ruky, hriešnik si obliekol kajúce 

rúcho a symbolicky bol vylúčený 

z eucharistického spoločenstva. Tak bol 

zaradený do stavu kajúcnikov. 

2. Čas 

pokánia: bol obdobím, 

kedy kajúcnik musel 

napĺňať biskupom 

uložené pokánie, ktoré 

mohlo trvať aj niekoľko 

rokov. Zahŕňalo v sebe 

pôsty, almužny, 

modlitby, účasť na 

sociálnej činnosti, ale 

aj rôzne zrieknutia (napr. verejného úradu, 

manželského obcovania a iné). Aj slávenia 

bohoslužieb sa zúčastňovali 

v obmedzených podmienkach: miestnosť 

bohoslužby museli opustiť pred 

eucharistickou modlitbou, mali vyhradené 

svoje miesta pre kajúcnikov atď. Cirkevné 

spoločenstvo vedome si svojej úlohy 

podporovalo úsilie kajúcnikov modlitbami 

príhovoru a  obetami. 
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3. Prijatie do spoločenstva – 

rekonciliácia: na konci času pokánia boli 

kajúcnici biskupom ako predstaveným 

spoločenstva slávnostne prijímaní späť do 

eucharistického spoločenstva. Liturgia 

prijatia do spoločenstva sa tak končila 

slávením Eucharistie. Niektoré zo záväzkov 

spojených s pokáním však mohli zostať 

v platnosti aj naďalej. 

Toto pokánie exkomunikácie sa 

vyznačovalo sa svojou jednorazovosťou. 

Ak niekto upadol do ťažkého previnenia 

znova, nemohol ho už viac opakovať. Bolo 

mu síce uložené pokánie, ale spoločenstvo 

ho do konca života nepripustilo 

k eucharistickému stolu. Jediné, čo pre 

neho mohlo cirkevné spoločenstvo robiť, 

bola prosebná modlitba, ktorou bol 

hriešnik odporúčaný do Božieho 

milosrdenstva. V hodine smrti mu však 

mohlo byť podané tzv. posledné sväté 

prijímanie. Táto pevná zásada a prax 

viedla k tomu, že čoraz viac kresťanov, 

ktorí upadli do ťažkého hriechu, začali 

odkladať pokánie na koniec života, aby 

neboli zbavení možnosti dosiahnuť 

odpustenie hriechov pred smrťou. 

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že 

montanisti (ku ktorým odpadol aj 

Tertulián) a  rímsky kňaz Novacián 

zastávali mienku, že tri hlavné hriechy – 

apostáza (odpadlíctvo), smilstvo a vražda 

– nemôžu byť nikdy odpustené. Táto 

mienka bola zavrhnutá na Nicejskom 

koncile v roku 325 a zároveň bola 

zamietnutá aj mienka, že len tieto tri 

hriechy podliehajú sviatosti pokánia 

a všetky ostatné môžu byť zotreté 

individuálnou ľútosťou. 

Ak by sme chceli zhrnúť teológiu 

pokánia uvedenej doby, zistili by sme, že 

k prekonaniu hriechu zo strany človeka 

prispievajú dva faktory: 

1. osobné úsilie kajúcnika: 

pokánie muselo zodpovedať závažnosti 

previnenia. Ak by bolo príliš ľahké alebo 

predčasne ukončené, obralo by kajúcnika 

o proces potrebný k spáse. 

2. znovuzmierenie s cirkevným 

spoločenstvom: spoločenstvo 

podporovalo kajúcnikov modlitbami 

a vykonaním znovuprijatia vykonalo akt 

zmierenia s Bohom. Obnovením 

spoločenstva s Cirkvou sa obnovuje aj 

spoločenstvo s Bohom. Táto prax bola 

podporovaná všeobecným prijatím mienky, 

že hriechy odpúšťa Ježiš Kristus skrze 

Cirkev, s ktorou tvorí jednotu. 

Postupom času, keď sa 

presadzovala tendencia rezervovať 

podstatné liturgické úkony nositeľom 

cirkevného úradu, začalo sa vyhradzovať 
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aj právo odpúšťať hriechy iba biskupom 

(svedectvo Hippolyta, † 236). Od 3. 

storočia je možné aj napriek v zhode  

v podstatných veciach v sviatosti pokánia  

vidieť rozdiel medzi tradíciou Východnej 

a Západnej cirkvi, ktorým bude venovaná 

kapitola o rozdielnej praxi. 

o. Martin Zlacký 
 

 

 

 

           

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu 
 

Ôsme prikázanie zakazuje 

prekrúcať pravdu vo vzťahoch 

k druhým. Pozitívne mu zodpovedá 

čnosť pravdivosti. Tá má zásadný 

význam pre život v spoločenstve: ľudia 

by nemohli spolunažívať, keby si 

vzájomne nedôverovali, t. j. keby si 

navzájom nehovorili pravdu. Lož 

narušuje túto dôveru a otravuje 

atmosféru medziľudských vzťahov. 

Dvadsiate storočie ukázalo, kam 

dospeje totalitný režim, ktorý povýši 

lož na systém: nikto nedôveruje 

nikomu, pravda a lož sa neustále 

zosmiešňujú, lož slúži ako mocenský 

prostriedok, vládne podozrievanie, 

obavy a zastrašovanie. Komunizmus 

sa nebál ničoho viac ako pravdy. 

Duch človeka potrebuje pravdu 

ako telo potravu. Už malé dieťa chce 

všetko vedieť, nestále sa pýta, aby 

pochopilo. Chcieť vedieť, ako sa veci 

naozaj majú, chcieť pochopiť, kto sme 

a čo znamenajú udalosti, je pre 

človeka základnou ľudskou potrebou, 

ale aj mravnou povinnosťou, ktorá 

vyžaduje úsilie i obetu. Pravda, ak je 

podávaná s láskou, prináša človeku 

oslobodenie a vnútornú radosť. Pravda 

totiž nie je niečo abstraktné, ale živá 

osoba – Ježiš Kristus (Jn 14,6). V ňom 

sa Pravda spojila s Láskou. Pravda bez 

lásky môže byť veľmi krutá, až zabíjať, 

a zase láska bez pravdy je naivitou. 

Byť pravdivý teda znamená celostný 

postoj osoby – pravdivo myslieť, 

hovoriť i konať. Najvyšším svedectvom 

pravde je mučeníctvo. 
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Pravdovravnosť rešpektuje 

správnu rovnováhu medzi tým, čo 

treba povedať, a tajomstvom, ktoré 

treba zachovať. Pravdovravnosť 

neznamená všetko povedať všetkým. 

Existujú veci, ktoré podliehajú 

povinnosti utajenia, najprísnejšie to 

platí o spovednom 

tajomstve (bez 

výnimky), ale podobne 

aj o služobnom alebo 

úradnom tajomstve. Čo 

treba v bežnom živote 

povedať a čo treba 

zamlčať, najlepšie 

posúdi láska 

k blížnemu. Ona je 

mierou pre všetky čnosti. 

Medzi konkrétne previnenia 

proti ôsmemu prikázaniu patrí lož, 

falošné svedectvo a krivá prísaha, 

poškodzovanie dobrého mena blížneho 

nerozvážnym posudzovaním, 

ohováraním a osočovaním, lichotenie, 

pochlebovanie, povoľnosť, chvastanie. 

Previnenie proti pravde si vyžaduje 

povinnosť nápravy. 

K ôsmemu prikázaniu patrí aj etika 

masmédií. Etické kódexy mnohých 

spoločenských oznamovacích 

prostriedkov považujú rešpekt  

k pravde a pravdivé informovanie za 

základný predpoklad žurnalistiky. 

Cirkevné dokumenty hovoria, že 

komunikácia má byť vzhľadom na 

obsah vždy pravdivá a – pri zachovaní 

spravodlivosti a lásky – úplná.  

Tento svet sa 

stále viac stáva 

jednou veľkou 

komunikačnou sieťou. 

Preto je veľmi dôležité 

vedieť, ako médiá 

pracujú 

a komunikujú, 

zaujímať k nim 

kritický postoj, vidieť 

nebezpečenstvá, ktoré 

prinášajú (napr. pasivitu 

konzumentov, primitívnu zábavu, 

skracovanie pravdy na bulvárne 

titulky, zastieranie dôležitých 

informácií banalitami, prispôsobovanie 

sa publiku na úkor mravného 

a spoločenského povznášanie, 

zneužívanie emócií, násilie, 

pornografia...), a využívať ich silu na 

hlásanie pravdy a evanjelia. 

Vypestovanie kritického postoja 

k médiám a ich rozumného používania 

je obzvlášť dôležité v slobodnej 

spoločnosti, v ktorej problém 
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s cenzúrou možno asi najlepšie 

vystihnúť konštatovaním, že možno 

zakázať jed, ale nie pomyje.  

Otázka reklamy spočíva 

v informovaní a presviedčaní, čo je 

obsahom aj bežnej ľudskej 

komunikácie a na tom nie je nič zlé. 

Reklama môže byť veľmi prínosná 

(napr. v osvete) a napriek často 

kritickému postoju ľudí k reklame si 

väčšina z nich ani neuvedomuje, koľko 

pozitívnych informácií má vďaka nej. 

Eticky problematickou sa stáva 

reklama vtedy, ak zavádza, apeluje 

viac na emotívnu ako racionálnu 

stránku, prezentuje spotrebný tovar 

ako súčasť určitého životného štýlu, 

propaguje konzumný spôsob života 

alebo používa človeka ako objekt 

(zneužívanie sexuality a nahoty, najmä 

ženskej). Ľahká nadnesenosť 

v reklame je eticky prípustná. 

Internet je v súčasnosti najrýchlejšie 

sa rozvíjajúcim médiom. Jeho stále 

väčšia dostupnosť si vyžaduje ešte viac 

výchovu k správnemu a rozumnému 

používaniu. Nebezpečenstvo spočíva 

v absencii cenzúry, uprednostňovaní 

virtuálnej komunikácie pred reálnou 

(chatovanie), pasívnom konzumovaní 

informácií a zábavy bez rozvíjania 

tvorivosti, fantázie a vyjadrovania sa, v 

riziku vzniku závislosti a pod. 

K ôsmemu prikázaniu patrí aj 

podpora umenia, ktoré je vyjadrením 

dobra a pravdy v kráse. Umením sa 

človek vo svojej krásnej tvorivej 

činnosti podobá Bohu. Umenie 

povznáša jeho srdce a dušu, 

odzrkadľuje pravdu a vyžaruje nádej, 

a privádza tak človeka k oslave Boha 

a láske k nemu. 

OZNAM 

GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje počas zimných prázdnin v čase od 02. – 

05.01.2011 tretí ročník zimného pobytového Tábora sv. prvomučeníka 

Štefana. Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 12 rokov. Cena pobytu pre 

jednu osobu je 20 eur. Pre členov CVČ je 15 eur. Prihlásiť sa je potrebné 

najneskôr do 21.12.2010, telefonicky na čísle 057/44 90 290, alebo emailom 

na adrese: skolacentrum@centrum.sk. Bližšie informácie získate v sakristii 

chrámu.
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Ak by sa vás niekto pýtal, čo je najväčším 

dobrom na svete, čo by ste povedali? 

Zdravie? Materiálne zabezpečenie? 

Ozajstné priateľstvá? Intimita v 

manželstve? Vedomie, 

že niekam patríte? 

Myslím si, že najväčšie 

dobro, ktoré máme na 

tomto svete je Boh. 

Cieľom, ktorý Boh pre 

nás určil, je on sám. 

Najlepšia správa na 

svete je, že my sami 

môžeme mať Boha. 

Veríme, že Boh je to 

najúžasnejšie dobro na 

celom svete a to, že 

môžeme patriť do 

božej rodiny. Najlepšie veci v živote sú 

dary od toho jediného, ktorý nás 

neprestajne miluje. Dôležitá otázka, ktorú 

si však musíme položiť, znie: milujeme 

Boha alebo iba jeho dary? Predstavme 

si, aké hrozné by pre nás muselo byť, ak by 

nám naše dieťa povedalo: „V skutočnosti ťa 

nemilujem a kašlem na tvoju lásku, ale 

prosím ťa, daj mi vreckové.“ A naopak, aký 

nádherný dar je, ak sa nám človek, ktorého 

milujete, pozrie do očí a povie: „Milujem 

ťa. Nemilujem tvoju krásu, a nie tvoje 

peniaze, tvoju rodinu, 

či auto. Milujem teba.“ 

„Keď sa vydával 

na cestu, ktosi k nemu 

pribehol, kľakol si 

pred ním a pýtal sa ho: 

,Učiteľ dobrý, čo mám 

robiť, aby som 

obsiahol večný život?´ 

Ježiš mu povedal: 

,Prečo ma nazývaš 

dobrým? Nik nie je 

dobrý jedine Boh. (Mk 

10, 17) 

Môžeme si všimnúť, že mladík 

z evanjelia sa nachádza vo veľmi podobnej 

situácii ako každý z nás. Aj my sme bohatí 

na rôzne schopnosti, vlastnosti, talenty, 

sny i nádeje: týmito zdrojmi oplývame. 

Samotný náš vek predstavuje veľké 

bohatstvo nielen pre nás, ale aj pre 

druhých, pre Cirkev a pre svet. Bohatý 

mladík sa pýta Ježiša: „Čo mám robiť?“ 

Obdobie života, je časom objavovania: 

darov, ktorými nás zahrnul Boh, i našej 

zodpovednosti. Navyše je to čas 

základných rozhodnutí na vytvorenie 

nášho plánu života. Ide teda o okamih, keď 
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si kladieme otázky o pravom zmysle života 

a keď sa pýtame: Som spokojný so svojím 

životom? Chýba mi niečo? Tak ako mladík 

z evanjelia možno i my žijeme v nestabilnej 

situácii, v zmätkoch, či trápeniach, ktoré 

nás vedú k túžbe po živote, ktorý by nebol 

priemerný, a pýtame sa:  V čom spočíva 

úspešný život? „Čo mám robiť, aby môj 

život mal plnú hodnotu a plný zmysel?“ 

Nemajme strach čeliť týmto otázkam! 

Nemajú nás premôcť, vyjadrujú len veľké 

túžby prítomné v našom srdci. Preto ich  

treba počúvať. Čakajú na odpovede, ktoré 

nebudú povrchné, ale budú schopné 

uspokojiť naše skutočné očakávania 

týkajúce sa života a šťastia. Aby sme 

objavili plán života, ktorý nás urobí naplno 

šťastnými, treba začať počúvať Boha, ktorý 

má plán pre každého z vás. S dôverou sa ho 

pýtajme: „Pane, aký je tvoj stvoriteľský a 

otcovský plán pre môj život? Aká je tvoja 

vôľa? Chcel by som ju naplniť.“ Buďme si 

istí, že nám odpovie. Nemajme strach z 

jeho odpovede! „Boh je väčší ako naše 

srdce a vie všetko“ (1 Jn 3, 20) Všetci sme 

povolaní pre večnosť, Boh nás stvoril, aby 

sme s ním boli navždy. Táto perspektíva 

pomôže dať plný zmysel našim 

rozhodnutiam i kvalite našich životov.                  

Spracovala sr. Simeona

Srdečne Vás pozývame 
na 

VII. GRÉCKOKATOLÍCKY 

SILVESTROVSKÝ PLES 
ktorý sa uskutoční 

31. 12. 2010 na SOU Služieb 
(Reštaurácia Apetíto) (pri Lidli). 

Cena lístka je 15 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@grkatpo.sk, alebo na farskom úrade. Ďakujeme



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      21212121////2010201020102010    
 

 

Zabavte sa so sudokuZabavte sa so sudokuZabavte sa so sudokuZabavte sa so sudoku    
 

 
Cyklista sa v noci rúti dolu kopcom, samozrejme bez svetiel. 
Policajt naň kričí: Stoj, nemáš svetlá ! 
Cyklista kričí: Preč, nemám brzdy .   ☺           
 
,,Janko, čo tu stojíš pred domom? 
Ále, vypadli mi hodinky z okna, tak ich chcem chytiť. 
,,Však tie už dávno dopadli. 
,, To sotva! Vždy meškali päť minút. ☺ 
 
,,Pustite ma domov, pani učiteľka, cítim sa veľmi zlé! 
Kde Jožko? 
,, Akože kde?! Tu v škole! ☺ 
 
Viete čo urobí blondínka, keď počuje  
vtip o blondínke?  
- Uteká sa pozrieť do zrkadla na vlasy ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matúš Sejka 
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Liturgický program na 30. týždeň 

po Päťdesiatnici  
 

Pondelok 
13.12. 

Svätí mučeníci Eustratios, 
Auxencius, Eugen, Mardarios 
a Orest. Svätá mučenica Lucia 

Panna. 

 
6:30 

 
 
18:00 

 

         Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Štefan, Anna 

 

Sv. liturgia slovenská 
+ Tatiana (40 dňová) 

Utorok 
14.12. 

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, 
Filemon, Apollónios a Kallinik. 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena, Vladimír 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Pavel 

+ Mária, Peter, Ján, Helena 

Streda 
15.12. 

Svätý hieromučeník Eleuterios. 
Náš prepodobný otec Pavol z 

Latry. Náš otec svätý Štefan 
Vyznávač, sugdejský arcibiskup. 

6:30 
 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Lucia s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Terézia, Helena 

Štvrtok 
16.12. 

Svätý prorok Aggeus 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal          

Piatok 
17.12. 

Svätý prorok Daniel. Traja svätí 
mládenci Ananiáš, Azariáš a 

Mízael 

6:30 
 
 

18:00 
 

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

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Júlia, Jozef (panychída) 

Sobota 
18.12. 

Svätý mučeník Sebastián a jeho 
spoločníci.  

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Júlia, Štefan, Mária, Fedor 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján (panychída) 

Nedeľa 
19.12. 

NEDEĽA SVÄTÝCH 
OTCOV 

 
Svätý mučeník Bonifác 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Branislav 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Július, Helena, Radovan, Lucia, 
Michaela, Adriana, Tery, Krištof, 

Samuel, Tery 
malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Miloš (50 rokov) 
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     Liturgický program na 31. týždeň 
po Päťdesiatnici  

 

Pondelok 
20.12. 

Predsviatok Narodenia Ježiša 
Krista. Svätý hieromučeník 

Ignác Bohonositeľ 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Magdaléna 

Utorok 
21.12. 

Svätá mučenica Juliána 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna (50 rokov) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Anna, Anna (panychída) 

Streda 
22.12. 

Svätá veľkomučenica Anastázia 
6:30  
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon 

Sv. liturgia slovenská 
+ Marián 

Štvrtok 
23.12. 

Desiati svätí mučeníci z Kréty 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
*  Zuzana 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Juraj 

Piatok 
24.12. 

Predvečer Narodenia Pána. 
Svätá prepodobná mučenica 

Eugénia 
Prísny pôst 

7:30 
15:00 

 
22:00 

Cárske časy (slovenské) 
Veľká večiereň s liturgiou sv. 

Bazila Veľkého 
Veľké povečerie s utierňou 

(staroslovienske) 

Sobota 
25.12. 

NARODENIE PODĽA 
TELA NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA 

JEŽIŠA KRISTA.  
 

Prikázaný sviatok 

 7:30 
 
9:00 

 
11:00 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
--- 

Sv. Liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
--- 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Miroslav 

Nedeľa 
26.12. 

NEDEĽA PO KRISTOVOM 
NARODENÍ – pamiatka 

svätých a spravodlivých Jozefa 
Snúbenca, Dávida Kráľa a 

Jakuba, Pánovho brata.  
Zbor Presvätej 
Bohorodičky.  

 
Prikázaný sviatok. 

7:30 
 
9:00 

 
11:00 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Slavomír, Martina 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena, Anton 

 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Páter Andrej 
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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 

 


