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 Ježiš je mojím lekárom 

 
V tejto  dobe  možno  bádať  veľký  záujem  o uzdravovanie.  Častokrát  počúvame 

svedectvá  ľudí, ktorých uzdravila milosrdná Božia  láska. Jedným z takýchto svedectiev je 
aj život  istej veriacej 50‐ročnej ženy, matky štyroch detí. Rok potom, ako si Pán povolal 
k sebe  jej  manžela,  prišiel  ďalší  zlom  v jej  živote  –  diagnostikovanie  krutej  choroby, 
rakovina prsníka. Bolo  to pre ňu spočiatku  ťažké, uzavrela sa pred svojou  rodinou  i pred 
celým svetom. Ba čo bolo horšie, začala klásť Bohu takéto otázky: „Prečo práve ja Pane?“, 
„Ako mám teraz prichádzať do chrámu, veď každý na mňa bude ukazovať prstom?“ „Kto 
sa postará o moje štyri deti?“ „Prečo...?“ „Prečo...?“ Otázok bolo mnoho. Ale časom sa jej 
postoj zmenil. Pochopila význam a zmysel tohto utrpenia, čím si uvedomila, že slová Pána 
Ježiša sú adresované aj jej: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa“ (Mt 11, 29). 
Od  tejto  chvíle  sa  jej  život  zmenil. Odovzdala  sa  celá  do  rúk  nášho Otca  a prosila  ho 
o pomoc.  Jej  rodina  začala  vidieť,  že  sa  čosi  deje. Mamka,  ktorá  chodila  so  sklonenou 
hlavou  a plná  smútku,  zrazu  nám  všetkým  rozdáva  úsmev  a energiu.  Jej  štyri  deti mali 
z tejto zmeny úžasnú radosť. Z jej  úst často znela veta: „Prekonala som vo svojom živote 
jednu veľkú bariéru.“ Hodila sa do náručia Ježiša a nechala sa ním viesť. Nechala mu voľný 
priestor,  aby On mohol  uskutočniť Boží  plán  a stal  sa  jej  lekárom.    Ježiš  ju  aj  uzdravil, 
uzdravil ju pre večný život. Vzal si ju k sebe, aby naplno mohla navždy zažívať jeho lásku. 

Možno  si práve  teraz kladiete otázku:  „Aké uzdravenie, veď zomrela?“ No musíme  si 
uvedomiť, že odstránenie bolesti nie  je uzdravením,   ktoré nám sľubuje Biblia. Boh nám 
ponúka trvalé a dôkladné zdravie. Niet pochýb, že nás miluje takých, akí sme, a v takom 
stave, v akom sa nachádzame. Ježiš nezostúpil z neba iba preto, aby zmierňoval príznaky 
našich  chorôb,  ale  aby  chorobu  úplne  vyliečil,  aby  odstránil  koreň,  ktorý  ju  spôsobuje. 
Práve  hriech  je  základnou  chorobou  ľudského  bytia,  koreňom  všetkého  zla  a neduhov 
človeka i ľudstva. Ježiš bol zoslaný k nám, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu. 
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Ak sa obraciame na Ježiša iba ako na niekoho, kto má trochu väčšiu a účinnejšiu moc 
ako obyčajný acylpyrín alebo ako na opravára jednotlivých častí nášho organizmu, nikdy 
sa nám nepodarí naplno okúsiť moc Božieho uzdravenia. On chce, aby  sme boli úplne 
zdraví: zvnútra  i zvonka, aby bol zdravý náš vzťah k Bohu, k iným  ľuďom, k sebe samým 
i k materiálnym veciam. Aj napriek tomu, že nám chce darovať svoje uzdravenie, mnohí 
sa ho boja, niektorí ho nechápu, ba sú i takí, ktorí ani nepoznajú tento rozmer spásneho 
diela nášho Boha.   

Úplne zdravie, ktoré nám ponúka Boh, spočíva v tom, že prejdeme zo života otrokov 
hriechu k pravej slobode (Rim 6, 12‐20), od zatratenia k oslobodeniu od viny, z moci tmy 
do svetla (Kol 1,13), zo života v zlobe a závistí k životu v radosti a svätosti (Tit 3,3‐5), od 
života  detí  diablových  k životu  Božích  detí  (1  Jn  3,1‐3).  To  je  uzdravenie!  Práve  táto 
Ježišova metóda  uzdravovania  je  v protiklade  so  svetskými  kritériami,  lebo  svet  nám 
ponúka  šťastie  cez  zábavu, peniaze a zhýralosť.  Ježiš, naopak,    zahŕňa  svoju  liečbu do 
blahoslavenstiev,  v ktorých  nám  ukazuje  základné  podmienky  nášho  zdravia  a šťastia. 
On uzdravuje, ale naša viera v neho nesmie byť pasívna. Nemôžeme sa nečinne prizerať 
a čakať, že on urobí všetko.  

Ježiš  je náročným  lekárom, ale  je aj naším spasiteľom, ktorý nás žiada o spoluprácu. 
Teda  ak  presne  dodržiavame  predpisy  a cvičenia  stanovené  nebeským  Lekárom, 
nielenže sa uzdravíme, ale budeme aj posilnení. Boh chce nielen to, aby nás nič nebolelo, 
ale aj aby sme boli silní, plní elánu a nadšenia z toho, čo pre nás pripravil vo večnosti.  

Ak prestaneme načúvať hlasu  svojho  tela  a ak  sa budeme naozaj pridŕžať  Ježiša  vo 
viere  robiac  to,  čo nám hovorí, budeme úplne  zdraví, budeme Božími  synmi  ako  sám 
Ježiš.  Je  potrebné  si  uvedomiť,  že  naše  povolanie  a naše  pravé  šťastie  je  žiť  jednotu 
v rozmanitosti a zakúšať pokoj, ale nie taký, aký dáva svet,  lež pokoj v Ježišovi Kristovi. 
Toto  je Boží plán. Ak nežijeme podľa neho,  znamená  to,  že  sme  chorí. Uzdravenie  sa 
začne až vtedy, ak dokážeme povedať Pánovi: „Rob so mnou, čo uznáš za vhodné“, a tak 
sa úplne podriadime jeho plánu.  

Keď vstupujeme do operačnej sály, celkom sa zverujeme do rúk chirurga. Tak by sme 
sa mali bezvýhradne zveriť  Ježišovi, nášmu nebeskému Lekárovi, aby  robil  to,  čo chce 
a čo je potrebné. Preto, ak sa chceme celkom uzdraviť, je nutné, aby sme povedali Bohu 
jednoznačné „áno“, dávajúc mu bez akýchkoľvek podmienok plnú moc na uskutočnenie 
jeho plánu a to tak, že ho necháme vstúpiť do nás, aby vykorenil zlo a urobil všetko, čo 
chce.  Vtedy  okúsime  zdravie,  ktoré  nám  chce  Boh  darovať:  aby  sme  boli  ako  jeho 
milovaný Syn a aby sme s ním tvorili jedno telo, jeho Telo.       

 
       Mgr. Katarína Hribová 
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Ježišu, verím, že si Božský Lekár, 

Že chceš, aby som bol zdravý, lebo ma miluješ. 

Dôverujem tvojmu plánu spásy pre môj život. 

Zverujem sa do tvojich rúk, 

aby si so mnou urobil, čo chceš. 

Zriekam sa všetkých svojich programov 

a zverujem ti každý plán, svoju prácu, apoštolát. 

Odovzdávam ti aj to, čo pokladám za dobré. 

Nechávam ti slobodu plniť vo mne plán tvojho Otca. 

Zverujem sa plne do tvojich rúk. 

Premeň vzťah, ktorý ma od tebe oddeľuje. 

 Povedz mi to, čo potrebujem poznať.  

Rob slobodne vo mne to, čo je nevyhnutné, 

Lebo ty si môj Spasiteľ a Pán. 

Dnes ťa nežiadam, aby si mi niečo dal, 

Ale aby si vzal to, čo je pre mňa zbytočné, 

to, čo nepotrebujem a čo mi prekáža. 

Nebojím sa, lebo ti dôverujem. 

Viem, že tvoj plán lásky je lepší ako môj. 

Náš časopis môže 
byť misijný aj 
vďaka Tebe.!!! 

 
Ponúkame ti možnosť 

v tomto roku začať 

evanjelizovať ľudí 

okolo seba. Ako to 

môžeš urobiť ??? 

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.... 
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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 veci. 

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.  
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 Po Abrahámovej smrti je Pán s Izákom. 

Dvadsať rokov zostáva manželstvo Izáka 

a Rebeky bez detí. Boh totiž skúša ich 

trpezlivosť, ako skúšal Abraháma a Sáru. 

Aj oni majú prijať potomstvo ako Pánov 

dar. Izák sa úpenlivo prihovára za svoju 

neplodnú ženu u Pána a Pán ho vypočuje. 

Rebeka počne, ale v tehotenstve má 

ťažkosti, ľaká sa a stráca zmysel života. 

Pýta sa Boha a dozvedá sa, že sa stane 

pramatkou dvoch národov, medzi ktorými 

bude trvalý boj. Mladší a slabší si podrobí 

staršieho a silnejšieho. Tak sa Izákovi 

narodili Ezau a Jakub. Božie požehnanie 

prechádza na Jakuba, hoci bol mladší a 

slabší. 

Jakubovi sa Boh prihovára v sne: „Ja 

som Jahve, Boh tvojho otca Abraháma 

a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dávam 

tebe a tvojmu potomstvu. Tvoje potomstvo 

bude nespočetné ako prach zeme, rozšíriš 

sa na západ a na východ, na sever a na juh 

a všetky rody zeme budú v tebe požehnané, 

ako si požehnaný ty a tvoje potomstvo. Ja 

som s tebou a budem ťa chrániť všade, 

kamkoľvek pôjdeš, a privediem ťa naspäť 

do tejto zeme, lebo ja ťa neopustím, kým 

nesplním, čo som ti sľúbil.“ Boh splnil 

prisľúbenie a Jakubovi sa narodilo 12 

synov, 12 kmeňov Izraela, z ktorých vzišiel 

celý národ Izrael. Boh mu dal do vlastníctva 

zem Kanaán, no v čase hladu zostúpil Jakub 

so svojimi synmi do Egypta, kde sa usadil. 

Boh rozmnožil Izrael až tak, že sa ich 

Egypťania báli, a tak ich začali zotročovať. 

Izrael ostal v Egypte 400 rokov. Boli to 

roky otroctva a ťažkej práce. Keď sa 

faraónovi nepodarilo Izraelitov zoslabiť, 

rozhodol sa ich likvidovať. Chcel vyhubiť 

všetkých mužských potomkov – nositeľov 

tradície a potencionálnych bojovníkov. 

V tom čase sa rodí Mojžiš. 

Dialóg s prorokmi 

Mojžiš je pre Izrael prorokom, ktorému 

niet páru. Narodil sa v dobe, kedy dal 

faraón nariadenie, aby babice zabili každé 

dieťa mužského pohlavia, ktoré sa narodí 

Hebrejke. Boh učiní nástrojom svojich 

plánov a záchrankyňu dieťaťa dcéru 

krutého faraóna. Tu, na dvore faraóna 

dostáva Mojžiš výchovu, ktorá ho pripravila 

na vodcovskú úlohu. No naráža na zlú vôľu 

svojich a musí utiecť na púšť. Tu sa mu 
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zjavuje Pán, prezrádza mu svoje meno 

a svoj zámer spásy. „Ja som Boh tvojho 

otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. 

[...] Videl som utrpenie svojho ľudu 

v Egypte a počul som jeho volanie pre 

pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. 

Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil 

z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej 

krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, 

do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, 

do bydlísk Kanaánčanov, Hetejcov, 

Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov 

a Jebuzejcov. A teraz došlo volanie 

Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, 

ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, 

pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, 

Izraelitov, z Egypta!“ (Ex 3, 6 – 10). 

Aj tento prísľub Boh plní. Mocnou 

rukou a vystretým ramenom Boh 

vyslobodzuje svoj ľud Izrael z egyptského 

otroctva na púšť, aby si pripravil ľud, skrze 

ktorý chce zjaviť svoje meno všetkým 

národom na spásu. Izrael putoval púšťou do 

zasľúbenej zeme 40 rokov. Celé tie roky ich 

viedol, sýtil mannou a vodou zo skaly, 

ochraňoval, ale aj bil ranami, keď sa od 

neho vzdialili. Celý čas sa Boh svojmu 

ľudu prihováral s láskou, ako keď sa otec 

prihovára svojmu synovi. Na vrchu Sinaj 

im Boh dáva Tóru, dekalóg a uzatvára 

s nimi svoju zmluvu: „Vy sami ste videli, čo 

som urobil Egypťanom a ako som vás 

niesol na orlích krídlach a priviedol sem 

k sebe. Ak teraz budete poslúchať môj hlas 

a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete 

medzi všetkými národmi zvláštnym 

majetkom – veď mne patrí celá zem – 

a budete mi kráľovským kňazstvom 

a svätým národom!“ (Ex 19, 4 – 6). Pápež 

Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus 

caritas est píše, že „dejiny lásky Boha 

k Izraelu sú založené na skutočnosti, že Boh 

daroval Izraelitom Tóru, teda otvoril im 

oči, aby videli pravú podstatu človeka, 

a ukázal im cestu pravej ľudskej existencie. 

Tieto dejiny spočívajú v tom, že človek 

žijúci vo vernosti jedinému Bohu vníma 

seba samého ako toho, kto je milovaný 

Bohom, a objavuje radosť v pravde 

a spravodlivosti – radosť v Bohu, ktorá sa 

stáva jeho bytostným šťastím.“ 

Izrael po vyhnanstve, očistený 

skúškami, a zaujatí krajiny oplývajúcej 

mliekom a medom, ako mu to sľúbil Pán, 

vždy viac a viac odhaľuje, že život 

s Bohom je dialógom lásky. Zakúša na 

vlastnej koži, že Boh nemiluje len židovskú 

pospolitosť alebo jej vodcov, ale každého 

Žida, najmä spravodlivého, chudobného 

a malého. 



                                                    sme tu pre vás  3/2010 

 

 
 

 

Aby Boh lepšie zjavil túto pravdu 

o sebe, posiela Izraelu ďalších prorokov, 

ktorí tlmočia ľudu jeho slová. Nie Izrael si 

vybral Pána, ale Pán si vyvolil Izrael. 

Rovnako je to aj s prorokmi.  

V dobe, kedy sa Boh svojmu ľudu 

uzatvára predovšetkým pre hriechy kňazov, 

sú Božie výroky vzácne. Boh mlčí. 

A predsa práve v tomto čase Boh pripravuje 

niečo nové. Keď nik z kňazov nepočúval 

Pána, povoláva si Samuela: „Jahve prišiel, 

zastal si a zvolal ako (trikrát) predtým: 

«Samuel, Samuel!» A Samuel odpovedal: 

«Hovor, lebo tvoj sluha počúva.» Jahve 

povedal Samuelovi: «Pozri, ja urobím 

v Izraeli niečo také, že každému, kto o tom 

počuje, bude zunieť v oboch ušiach»“ (1 

Sam 3, 10 – 11). Vidíme tak, že Boh bol 

vždy prvým iniciátorom povolania. Izrael 

nazýva svojou nevestou, ktorú si vyvolil 

spomedzi národov. No len čo sa Izrael 

trochu usadil, zabudol na Boha, ktorý ho 

vyviedol z otroctva a začína sa klaňať 

cudzím bohom. Láska Jahveho je však 

silnejšia než nevera Izraela, a tak k ľudu 

posiela prorokov. Ich hlavným poslaním je 

ohlasovať lásku Jahveho.  

Boh si povoláva Jeremiáša takto: „Skôr, 

než som ťa utvoril v matkinom živote, 

poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, 

zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov 

som ťa ustanovil. I povedal som: «Ach, 

Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.» 

Ale Pán mi riekol: «Nehovor: Mladučký 

som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a 

povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, 

veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil! 

– hovorí Pán.» Vtedy vystrel Pán ruku 

a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol: «Hľa, 

vložil som svoje slová do tvojich úst! Pozri, 

postavil som ťa dnes nad národy a nad 

kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nivočil 

a pustošil, aby si budoval a sadil»“ (Jer 1, 5 

– 10). Ozeáša zasa slovami: „Vezmi si 

smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo 

smilstvom sa odvracia krajina od Pána“ 

(Oz 1, 2). Ozeáš sa tak stáva obrazom 

Boha, ktorý miluje smilnicu Izrael. 

Všetci proroci sú svedkami drámy lásky 

i hnevu Jahveho. Ozeáš, potom i Jeremiáš 

a Ezechiel zjavujú, že Boh je Izraelov 

Ženích, aj keď sa Izrael stále dopúšťa 

nevernosti. Izrael sa za túto lásku Jahveho 

odpláca neverou, nevďačnosťou a zradou. 

Láska Jahveho je však silnejšia ako hriech, 

odpúšťa a nanovo utvára v Izraelovi nové 

srdce, schopné milovať. Ako to Boh 

zamýšľa urobiť? Odpoveď nájdeme jedine 

v Ježišovi Kristovi. 

o. Matúš  
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Každý z nás sa v živote stretol s 
nejakými významnými osobnosťami. 
A bolo ich mnoho.  Sú to stretnutia, 
z ktorých má človek zážitky, spomienky, 
ktoré obohacujú, pretože to nie sú 
každodenné stretnutia. 

Ale čo je to oproti stretnutiu, o ktorom 
počúvame na sviatok Stretnutia Pána – 
stretnutiu Simeona a  Anny s Ježišom 
v jeruzalemskom chráme. Dokonca vo 
východnom obrade Simeona nazývame 
bohonoscom, nositeľom Boha, pretože vo 
svojom náručí mohol na chvíľu držať Ježiša 
Krista, Spasiteľa sveta. Preto s radosťou 
vyhlasuje, že už môže pokojne zomrieť, 
lebo aj jeho oči uvideli toho, ktorého 
očakával Izrael. Podobne ho uvidela aj 
Anna, velebila Boha a hovorila o ňom 
všetkým, čo očakávali vykúpenie Izraela 
(porov. Lk 2, 22 – 40). 

Čo je však na tomto stretnutí pozoruhodné? 
Do jeruzalemského chrámu priniesli malého 
Ježiša Panna Mária s Jozefom. Vtedy ich 
prijal kňaz Simeon, ktorý z vnuknutia 
Svätého Ducha prišiel do chrámu. Iste, boli 
tam aj iní ľudia, možno ich tam bolo 
mnoho. A predsa ho spoznali iba Simeon 
a Anna. 

Sv. Lukáš o Simeonovi hovorí, že to bol 
„človek spravodlivý a nábožný... a Duch 
Svätý bol na ňom“ (Lk 2, 25). O Anne 
hovorí, že ako vdova „z chrámu 
neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu 
pôstom a modlitbami“ (Lk 2, 37). Na toto 

stretnutie boli teda vnútorne pripravení, 
a práve preto sa im ho dostalo. 

Aj my sa môžeme, ale aj nemusíme stretnúť 
s Kristom. Stretne sa s ním ten, kto vo 
svojom srdci nosí túžbu po tomto stretnutí 
a pripája k tomu aj osobnú zbožnosť. 
Napríklad aj vo svätom prijímaní. Ak sme 
na to pripravení, prijatie Ježiša v Eucharistii 
je pre nás „na uzdravenie duše i tela“. Ak 
sme nepripravení, potom je pre nás tento 
pokrm „na súd alebo odsúdenie“. 

Prichádzať do chrámu, prijímať Ježiša v  
Eucharistii ešte neznamená poznať Ježiša 
a mať ho vo svojom srdci. Ježiš Kristus to 
povedal veľmi jasne. A týka sa to aj tých 
najvernejších. Prví môžu byť poslední, ak 
budú zanedbávať vnútorný život viery 
a spoliehať sa na svoju zdanlivú istotu 
príslušnosti k Cirkvi alebo na vonkajšie 
úkony zbožnosti. Pri poslednom súde môžu 
byť mnohí prekvapení, kto bude viac 
odmenený, kto bol ozajstným kresťanom 
a kto sa ním len zdal byť. Ježišove slová 
budú jasné: „Ja neviem, odkiaľ ste!“ (Lk 
13, 25) 

Hľaďme teda, aby sa tieto slová nestali 
pravdou, ale podľa príkladu Simeona 
a Anny sme na konci nášho života mohli 
povedať, že sme sa naozaj stretli s Ježišom. 
Nech nám na spoznanie toho, že Ježiš 
Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel na svet 
zachrániť hriešnikov, a že každý z nás je 
prvým z nich, poslúži aj tento svätý pôstny 
čas, do ktorého vstupujeme. 
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Zasmeeejte sa !!! 
 
Na pápežskom koncile si zobral slovo jeden 
z kardinálov a vraví:  Drahí bratia, 
kontaktovala 
ma firma Coca-cola a ponúkla nám tri miliardy 
eur ako dar pre Cirkev. V miestnosti to 
radostne 
zašumí a kardinál pokračuje: Má to však jeden 
háčik. Chcú aby sme v modlitbe Otče náš 
zamenili chlieb  náš každodenný, za Coca- colu  
každodennú. A tak sa vás teda pýtam – kedy 
nám  
končí zmluva s pekárňami? 

 
Manželia umreli a dostali sa do neba. 
Obaja obdivujú tú nádheru. Zrazu hovorí 
manžel svojej žene: 
- Vidíš, keby sme neboli jedli tie tvoje musli,  
mohli sme tu byť už pred dvadsiatimi rokmi! 
 
Lístoček za stieračom zaparkovaného auta: 
,, Oznam pre zlodejov. Nádrž je prázdna, rádio 
nemám a motor je vylágovaný. 
Na druhý deň pribudne druhý lístoček: 
,, Pre majiteľa auta. Takže kolesá sú ti  
vlastne tiež na nič.  

  
 
Milé deti! 
 

  Určite viete, že každý človek, ktorý sa snaží žiť podľa 
Božích príkazov, bude za to odmenený. Boh chce aby si   
zabúdal na seba a všímal si (tajnička č.1.). Dokážeš  
podstúpiť túto obetu? 
  Želám Ti, aby si bol vytrvalý a a odvážny v plnení Božích  
príkazov doma i v škole medzi svojimi spolužiakmi  
aj kamarátmi.      
                                                                     Tajnička č.1. 
 
            Auto                 Met la  
            Nábytok            Š ro t  
            Omša                Lano   
            Rab ín                Koreň  
            Ruka                 Komín   
            Bar la                 Ga lgan   
            Egreš  
             
             
             
             
 
 
 

                                                                                                               Matúš Sejka 
 

K O N Á R P K 

  O O Á A U T O 

M T B R K N R 

 Í Í Y A A A E 

N E T L R G Ň 

Š   R O T R L B 

Y I K E N A A 

Y  A  Š M O G CH
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               Gréckokatolícka charita  
                          Sociálne centrum  
Drahí veriaci,  
 
     tieto riadky budem venovať časopisu 
Cesta. Možnože poznáte časopis z cerkvi, 
kde je zvyčajne umiestnený pri ostatných 
časopisoch. Tentokrát vám ho dávam do 
pozornosti z iného dôvodu. Už v mesiaci 
február sa v centre mesta konkrétne pred 
obchodným domom Laborec stretnete 
s jedným z prvých distributérov tohto 
časopisu v Humennom. Časopis Cesta je 
určený širokej verejnosti a v Prešove si už 
našiel svojich stálych kupujúcich. Dočítate 
sa v ňom o zaujímavých veciach.  
     Veď koľkokrát ste vy alebo vaši blízki 
dali peniaze žobrajúcim ľuďom 
postavajúcim pri dverách obchodov, pôšt, 
a podobne? Mnohokrát ste si možno 
pomysleli, ako títo ľudia finančné 
prostriedky použijú? A nikto vám na to 
nedal odpoveď. Ostávalo vám len veriť, že 
peniaze nezneužijú. 

      
 
Mesačník  Cesta stoji euro, polovica, čiže 
päťdesiat centov ostáva distributérovi, 
ktorému pomôžete v sociálnej a hmotnej 
núdzi, a päťdesiatimi centami podporíte 
činnosť charity.  
     Pevne verím, že si mesačník Cesta nájde 
cestu do vašich príbytkov a stane sa vaším 
spoločníkom vo voľných chvíľach a  
možnože v ňom zároveň nájdete odpovede 
na otázky, ktoré vás zaujímajú. Myslím si, 
že sa vaše vnútro naplní, pretože ste kúpou 
pomohli mnohým ľuďom, ktorí nevedia ako 
ďalej a práve vy budete tými, ktorí v nich 
rozhoria iskierku nádeje v lepší, 
zmysluplnejší život. 
 
      
 Mgr. Danka Kocanová 

 
 

 
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. 
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Starostlivosť o svoj duchovný život. 

„Pane, Ty vieš o mne všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ / Jn 21,17 / 

Každý z nás má okrem tela aj dušu, 
máme nielen telesný život s jeho potrebami, 
ale aj duchovný život s jeho nadprirodzeným 
cieľom. Duchovný život je pre každého 
kresťana. Nie preto sa volá duchovný, aby 
bol iba pre duchovných. Niet kresťana bez 
duchovného života. Žiť usporiadaným 
životom  znamená chcieť byť len tam, kde je 
s nami Boh. Čím hlbším duchovným životom 
budeme žiť, tým ľahšie zbadáme rozdiely 
medzi životom s Bohom a bez Boha a tým 
ľahšie zanecháme miesta, kde už Boh s nami 
nie je. Pri tom je veľmi náročné zachovať si 
vernosť, ktorú treba prežívať v rozhodovaní 
sa v každej chvíli. Kto nežije pre Božiu 
slávu, začína žiť pre vlastnú slávu. Tým sa od 
Boha vzdiaľuje a sám seba raní. Základné 
piliere duchovného života sú: modlitba, 
rozjímanie, duchovné čítanie, sv. liturgia, 
náboženské vzdelávanie, sväté prijímanie, 
spytovanie svedomia, duchovná obnova a 
duchovné cvičenia. Modlitba je pre nás 
najdôležitejším  mostom v duchovnom 
živote. Cez jej pôsobenie nájdeme miesto v 
našom srdci, kde sa usídlil Boh, aby bol s 
nami, a kde môžeme vždy s Ním byť. Toto 
vnútorné miesto spojenia s Bohom jestvuje a 
je nám dané, ale mnohí ľudia nemajú o tom 
ani tušenia, lebo nikdy nevkročili alebo nikdy 
nezostúpili do svojej záhrady, aby si 

nazbierali z jej ovocia. „Blažení človek, ktorý 
objaví Božie kráľovstvo vo svojom vnútri, 
jeho život sa zmení.“    / Katarína Sienská /
 Duchovný život je pre každú veriacu 
rodinu nevyčerpateľným zdrojom energie pre 
jej vznešené úlohy. Je akoby čerpacou 
stanicou pohonných hmôt na cestu do 
večnosti. Vo vnútornom živote získavajú 
rodičia obrysy, tvár druhého Krista, svätosť, 
ku ktorej sú povolaní. Túto duchovnosť 
vyžarujú bezprostredne na svoje deti. Je 
pravda, že naše srdce je priepasťou biedy a 
hriechu. No ešte hlbšie prebýva Boh. Sv. 
Terézia z Avily hovorí: „Človek, ktorý sa 
vytrvalo modlí srdcom je ako ten, čo ide 
čerpať vodu zo studne. Spustí vedro a 
spočiatku vyťahuje len bahno. No ak 
dôveruje a vytrvá, príde deň, keď načerpá 
čistučkú vodu, ktorú nájde vo svojom srdci.“ 
To má veľký význam pre celý náš život. Ak 
vďaka vytrvalej modlitbe objavíme ono 
„miesto srdca,“ naše myšlienky, rozhodnutia 
i činy, vyvierajúce veľmi často z našej 
povrchnosti (nepokoja, nervozity), budú 
postupne vychádzať z hlbokého stredu duše, 
kde sme s Bohom zjednotení v Láske. 
Dospejeme k novému spôsobu bytia, v 
ktorom bude všetko vychádzať z lásky a 
potom budeme slobodní. 

Sr. Simeona SNPM

Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808, 0918189019,                
e- mail: sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 

  

 



                                                    sme tu pre vás  3/2010 

 

 
 

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 

schválená radou hierarchov 6. októbra 2009 

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie   pre východné cirkvi č. 379/65 z 21.  februára 

1969 majú  všetci  kňazi,  rehoľníci  a veriaci Gréckokatolíckej  cirkvi  na  Slovensku  zachovávať 

nasledujúcu pôstnu disciplínu: 

1. Zdržanlivosť  od  mäsa:    v piatky  cez  rok;  s výnimkou  prikázaných  sviatkov  (a 

podobne  odporúčaných  sviatkov),  voľníc,  národných  (občianskych)  sviatkov; 

a v stredy  počas  Štyridsiatnice,  ako  aj  vo  sviatky  Povýšenia  svätého  Kríža  a Sťatia 

hlavy svätého Jána Krstiteľa. 

2. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána. 

3. Zdržanlivosť  od  mäsa,  mlieka  a vajec  s pôstom:  v prvý  deň  Štyridsiatnice 

a v piatok Veľkého týždňa. 

4. Zakázaný čas:  zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice. 

Protikladné tvrdenia kohokoľvek sa neberú do úvahy. 

Výklad dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č.  
379/65 z 21. Februára 1969 o pôstnej disciplíne  

1. Zdržanlivosť  znamená  nejesť  vymenované  pokrmy,  a to  vrátane  jedál,  ktoré  ich 

obsahujú. 

2. Pôst  znamená nejesť; pripúšťa  sa však najviac dvakrát  za deň malé občerstvenie 

(trocha  jedla)  a najviac  raz  za  deň  sa  najesť  dosýta,  najlepšie  po  večernej 

bohoslužbe, resp. po 15. hodine. 

3. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva. 

4. Výnimky,  ktoré  sa  uvádzajú  v prvom  bode  dekrétu  (prikázané  a odporúčané 

sviatky,  voľnice,  národné  či  občianske  sviatky),  sa  vzťahujú  aj  na  stredy  počas 

Štyridsiatnice, nie však na  sviatky Povýšenia  svätého Kríža a Sťatia hlavy  svätého 

Jána Krstiteľa. 
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5. Pod  slovným  spojením  „odporúčané  sviatky“  treba  rozumieť  veľké  sviatky, 

polyelejné  sviatky  s bdením,  ktoré  nie  sú  prikázanými  sviatkami,  ako  aj  deň 

chrámového sviatku. 

6. Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky“ treba rozumieť štátne sviatky 

a dní pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku). 

7. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti. 

8. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. 

9. Pod slovom „Štyridsiatnica“ treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od 

pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane. 

10. Pôst  a zdržanlivosť  nezaväzujú  chorých  ľudí,  tehotné  a dojčiace  ženy,  ďaleko 

cestujúcich  (myslí  sa  aspoň  4  hodiny  cesty,  ťažko  pracujúcich  a spoločne  sa 

stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu). 

11. „Zakázaný čas“ znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie 

takých  televíznych  programov,  počítačových  hier,  internetových  stránok 

a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia. 
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Liturgický program na 35. nedeľu po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
1.2. 

Predprazdenstvo 
Stretnutia Pána 

Svätý mučeník Tryfón 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Oľga, Anna, Juraj... (pan.)  

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

+ Štefan 

Utorok 
2.2. 

Stretnutie nášho Pána 
Ježiša Krista 

Myrovanie 

6:30 
 

16:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Oľga, Mária, Alžbeta, Ondrej 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján 

Sv. liturgia slovenská  
+ Demeter, Michal, Alžbeta 

Streda 
3.2. 

Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa 

Anna 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján 

Štvrtok 
4.2. 

Prepodobný otec  
Izidor Peluzíjský 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Mária, Juraj 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj, Mikuláš, Júlia (pan.) 

Piatok 
5.2. 

Svätá mučenica Agáta 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Helena  

Sv. liturgia slovenská  
+ Jozef, Anna, Juraj, Anna 

Sobota 
6.2. 

Mäsopôstna sobota 
Prvá zádušná 

Prepodobný otec Bukol 
Svätý hieromučeník Silván 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia /starosl./ hramoty 
+ Michal, Mária, Marián 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

 + Jozef, Michal, Anna 

Nedeľa 
7.2. 

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – 
O KRISTOVOM SÚDE 

Prepodobný otec  
Partemios, biskup 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Ján, Anna, Michal 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Janko, Lenka, Janko, Lenka... 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Emília 
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Liturgický program na 36. nedeľu po 

Päťdesiatnici 
 

Pondelok 
8.2. 

Svätý veľkomučeník  
Teodor Tyron 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Anna  

Sv. liturgia slovenská  
+ Andrej, Júlia, Mikuláš, Anna 

Utorok 
9.2. 

Zakončenie sviatku 
Stretnutia Pána 

 

Svätý mučeník Nikefor 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská  
+ Juraj, Anna 

Streda 
10.2. 

Svätý mučeník Charalampés 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Mikuláš 

Sv. liturgia slovenská  
+ Andrej, Ján, Mikuláš, Ondrej 

Štvrtok 
11.2. 

Svätý mučeník  
Blažej, biskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Mária, Patrik, Erik 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef 

Piatok 
12.2. 

Svätý Meletios,  
antiochíjsky arcibiskup 

 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Margita  

Sv. liturgia slovenská  
+ Anna, Michal 

Sobota 
13.2. 

Syropôstna sobota 
Spomienka úctyhodných 

pôstnikov 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Mária s rod. 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
 + Michal, Mária, Viera, 

Štefan... 

Nedeľa 
14.2. 

SYROPÔSTNA NEDEĽA 
  

Prepodobný otec Auxencius 
Odchod do večnosti 
Konštantína Cyrila 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Michal 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Mária s rod. 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Jozef, Marek 
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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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