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Presvätá Bohorodička - Tá, ktorá je nekonečne krásna 

„Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“  

Táto mariánska pieseň, ktorej základom sú slová starozákonnej knihy (Veľpiesne (4, 

7), je známa v celom katolíckom svete. Ňou oslavujú „nepoškvrnenú Kráľovnú vesmíru, 

Pannu prečistú, ktorá vo svojej dobrote ustavične spína ruky k Synovi“ (na večierni 

sviatku Ochrany P. Márie). To potvrdzuje už svätý Efrém Sýrsky, učiteľ Cirkvi zo 4. 

storočia, keď volá: „Tys druhá po Bohu... Teba len tvoj Tvorca prevyšuje. Nijaká svätosť, 

nijaká dokonalosť ti nechýba. Si úplne plná Božej milosti.“  

Kresťanský starovek mal tú najkrajšiu predstavu o Panne Márii. Vylučuje u nej i 

najnepatrnejší tieň akejkoľvek nedokonalosti. Cirkevní Otcovia jej dávali rozličné 

pomenovania. Pannu Máriu nazývali: Nedotknutá, Čistá, Krásna, Bohumilá, Bohu 

dôstojná, Požehnaná, Blahoslavená... Z jej krásy dodnes nič neubudlo. Odvtedy, čo anjel 

zniesol z neba pozdrav: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28), uplynulo už 

dvetisíc rokov. My, ctitelia Panny Márie, pokračujeme v jej oslave, spievajúc o nej piesne 

vďačnosti Bohu za to, že ju ozdobil všetkými čnosťami a naplnil presladkým bohatstvom 

milosti už pri samom jej počatí.  

V jednej rodine deti prezerali rodinný fotoalbum. Svojím detským rozumom 

posudzovali a hľadali chybu na každom jednom. Strýko nemá vlasov, babička má 

staromódny čepiec, otec pozerá veľmi prísne... Naraz všetky stíchli. Pred sebou mali 

fotografiu matky. Chvíľu pozorovali, a potom nahlas zvolali: Naša mamka je zlatá! Pri 

pohľade na matku umĺkol detský rozum. Tu nehľadali nejakú chybu. Prebudilo sa detské 

srdce plné lásky a prehovorilo. Je to obraz zo všedného života, ktorý nám hovorí, že v žene 

vidí zrkadlenie tej krásy a tých najvznešenejších citov, akých je schopné ľudské srdce – 
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úplnú obetu z lásky, silu, ktorá vie zniesť aj najväčšie utrpenia, bezhraničnú vernosť, 

neúnavnú tvorivosť, schopnosť spojiť prenikavú intuíciu so slovom útechy a povzbudenia.  

Pokiaľ ide o úctu k Panne Márii ako ku vzoru života dnešnej ženy, pápež Ján Pavol II. 

vo svojej encyklike Redemptoris Mater pripomenul, že ženu priťahuje a viaže k Matke 

Spasiteľa osobitné puto ženskosti. Postava Panny Márie osvetľuje bytie a poslanie ženy cez 

skutočnosť, že Boh sám sa v tajomstve vtelenia svojho Syna zveril slobodnej a tvorivej 

službe ženy. Preto každá žena, ktorá hľadí na Pannu Máriu, odkrýva v nej tajomstvo, ako 

dôsledne prežívať svoju ženskosť a ako ju privádzať k dokonalosti.  

Sväté písmo nám o Panne Márii hovorí veľmi málo. Evanjelia sú príležitostné správy. 

Hovoria mnoho, ale neopisujú nám ani život Krista, ani život jeho matky. Starovek taký 

spôsob životopisov nepoznal. Sústredil sa len na podanie toho, čo ten či onen niečo veľkého 

vykonal. Napriek tomu vieme dosť a naša obrazotvornosť nám pritom pomáha, aby sme 

dokázali si predstaviť všetko to podstatné o Panne Márii. To však, čo uvádza Sväté písmo, 

nám úplne stačí, aby sme Pannu Máriu mohli 

pozorovať v celej jej duševnej kráse a 

veľkosti. V celých ľudských dejinách 

nepoznáme iný príklad, príklad nijakej inej 

ženy-matky, ku ktorej by sa ľudstvo vracalo a 

obracalo tak oddane a verne, tak živo a 

vytrvalo až do dnešnej chvíle, ako to robili a 

robia generácie veriacich kresťanov, keď ide o 

Ježišovu Matku.  

Svätí Otcovia o Panne Márii používajú 

slová z knihy Zjavenia apoštola Jána: „Potom 

sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Ţena odetá 

slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave 

veniec z dvanástich hviezd...“ (12, 1). Tou ženou je Panna Mária, Matka Mesiáša. Alkuin, 

teológ na dvore Karola Veľkého, píše vo svojom komentári k tomuto miestu Zjavenia 

apoštola Jána toto: „Slnkom odetá Ţena je blahoslavená Panna Mária, ktorú zatienila 

moc Najvyššieho...“ A hĺbavý mních Rupert z Deutz píše: „Ţena odetá slnkom je symbol 

Cirkvi, ktorej najvýznamnejšou a najlepšou časťou je blahoslavená Panna Mária, skrze 

poţehnaný plod svojho vlastného ţivota.“ Svätá Bernadeta mala šťastie vidieť Pannu Máriu 

častejšie. V súvislosti s tým raz povedala: „Keď ju človek raz videl, nemôţe uţ nič milovať 
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na tejto zemi. Rád by umrel, aby ju mohol znovu vidieť.“ Vo francúzskom meste La Salette 

sa v roku 1846 zjavila dvom sedliackym deťom – Melánii a Maximovi, ktoré pásli kravy. 

Plakala nad hriešnym položením sveta a žiadala, aby svet robil pokánie prv ako zahynie. 

Keď tieto deti dorástli, dievča vstúpilo do kláštora a mladík ostal mládencom až do smrti. 

Na otázku, prečo sa neožení, tvár sa mu rozžiarila nadzemskou radosťou a povedal: „Kto 

raz videl Pannu Máriu, ten nie je viac schopný milovať inú ţenu.“  

Gróf Bruissard, ateista, čítal o zjaveniach Panny Márie v Lurdách. Počul ako pri 

jednom zjavení sa Panna Mária usmiala na Bernadetu. Navštívil v Lurdách Bernadetu a 

márne sa snažil, aby mu ukázala, ako sa Panna Mária usmievala. Po dlhej dobe Bernadeta 

povolila, zložila ruky k modlitbe a usmiala sa tak dojímavo, že Bruissard niečo podobné ešte 

nevidel. Povedal: „Tvár jej ţiarila zvláštnym svetlom, ţe som bol celý zmätený. Oči mala 

upreté hore a stále sa usmievala. Zostal som ako omráčený. Cítil som, ţe Bernadeta vo 

svojom úsmeve vyjadrila čosi zázračného, ţe je to úsmev Panny Márie... Ten úsmev ma 

prinútil zmeniť ţivot...“  

Svätá Terézia z Avily, učiteľka Cirkvi, mala videnie, v ktorom videla duše v 

posväcujúcej milosti a chcela sa im klaňať, lebo si myslela, že vidí Boha. Také krásne boli 

duše... A aká krásna bola duša tej, ktorú anjel nazval plnou milosti? 

Pekne to vyjadril aj Michel Quoist, ktorý do Ježišových úst vložil tieto slová: „Moja 

matka je krásna, taká krásna, ţe som necítil cudzotu v jej blízkosti, keď som opustil 

nebeské kráľovstvo. A ja dobre viem, čo to je...“ (To najlepšie, čo som stvoril, je moja 

Matka).  

Táto vznešená výsada Panny Márie – jej duševná krása a veľkosť – je pre nás 

kresťanov výzvou, aby sme sa približovali k jej vzoru. Aby i v našom živote a práci, v 

každodennom živote, bolo vidieť, že sme deťmi Panny Márie, že je v nás vidieť kus jej 

života. Tak sa vyjadrila aj Teresa Quevedo, španielska študentka, dievča našej doby: „Panna 

Mária, daj, aby všetci, ktorí na mňa pozerajú, videli vo mne teba.“  

„Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“ Kiež by táto neporovnateľná 

krása Panny plnej milosti mohla hlbšie preniknúť celé naše bytie a viesť ho hlbšie do 

tajomstva božského života! 

prevzaté z grkatpo.sk 
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Sviatosť zmierenia - pokračovanie 

Odpustenie má tri dimenzie: prijať 

odpustenie, hľadať odpustenie a prejaviť 

odpustenie. 

1. Prijať odpustenie za všetky 

hriechy z minulosti. Často človek odmieta 

a neprijíma toto odpustenie pre svoju 

pýchu, lebo nedokáže prijať fakt, že sa 

pomýlil alebo nedokáže prijať fakt, že by 

Boh mohol byť k nemu milostivý. Sväté 

písmo dosvedčuje veľmi jasne: „Ak budú 

vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako 

sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú 

ako vlna (biele)“ (Iz 1, 18b) a „na ich hriechy 

a neprávosti si už viac nespomeniem“ (Jer 31, 

34b; Hebr 10, 17). Priznanie si hriechu 

a jeho ľútosť spôsobuje jeho zničenie 

v nekonečnom Božom milosrdenstve a ak 

Boh odpúšťa, tak raz a navždy. 

2. Hľadať odpustenie prítomných 

hriechov. Žiaľ, toto je veľký problém 

súčasnosti, lebo pojem hriechu stratil svoj 

zmysel. Mnohé hriechy v modernom svete 

už nie sú hriechmi, stali sa čímsi 

„moderným“, napr.: masturbácia, 

predmanželský styk, potrat, eutanázia, 

rozvod, okultizmy atď. Ak však ich za 

hriechy nepovažujú, to ešte neznamená, že 

hriechmi nie sú. Potláčanie viny a jej 

zatláčanie do podvedomia môže 

v budúcnosti spôsobiť veľmi hlboké rany. 

Samozrejme, že spomienky aj po uzdravení 

zostávajú (Boh nám ich nevymaže), ale už 

nie sú bolestivé a nebudú príčinou 

osobnostnej rozorvanosti. 

3. Prejaviť odpustenie. Niekedy sa 

stáva, že sa ľudia posudzujú na základe ich 

problému. Potom sa stáva, že reakcia je 

namierená akoby „proti“ nim. Môže to byť 

zranenie, o ktorom sa ani nevie, ale ktoré sa 

pri určitej okolnosti zrazu prejaví a človek 

ani sám nevie, čo sa vlastne s ním stalo. 

Mnohé takéto postoje sú v skutočnosti 

dôsledkami neuzdravených spomienok 

a rán minulosti. Je potrebné to dať do 

poriadku tým, že sa prejaví odpustenie 

ľuďom, ktorí ublížili. Môže to byť slovo 

alebo gesto odpustenia, či iný vhodný 

prostriedok, ktorým sa prejaví toto 

odpustenie. Boh môže odpustiť len tomu, 

kto je ochotný odpustiť svojmu blížnemu. 

Kardinál Suenens pri jednej 

príležitosti beatifikácie v Ríme dostal 

otázku: „Čo je to svätosť?“ A kardinál dal na 

ňu jednoduchú odpoveď: „Pre mňa svätosť 

spočíva v tom, že si človek uvedomuje, že je 

hriešnik.“ Len čo si totiž človek uvedomí 
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túto skutočnosť, môže začať proces 

uzdravovania. Už aj vyššie bolo povedané, 

že pri svätej spovedi sa síce odpúšťa hriech, 

ale rana, ktorá po hriechu ostala, ešte nie je 

uzdravená. A práve preto človek potrebuje 

uzdravenie týchto následkov hriechu. Toto 

uzdravovanie sa neuskutočňuje naraz, ale je 

to proces, v ktorom sa prechádza 

niekoľkými fázami. 

1. Pripustiť svoj hriech. Je 

všeobecne známe, že všetci ľudia sú hriešni, 

ale nie vždy si to všetci dokážu pripustiť. 

Častokrát pred Bohom tieto 

hriechy oplakávajú, ale keď sú 

na ne upozornení, hneď to 

dotyčnej osobe dokážu 

patrične vrátiť. Je to fakt, že sa 

dokáže hriech prijať ústami 

pred Bohom, ale neprijíma sa 

srdcom človeka. Tak sa až 

príliš často stáva, že mnohí 

hovoria o hriechu nejakého človeka, ale on 

ho neprijíma. Neraz je práve toto dôvodom 

neustáleho opakovania sa hriechu. 

2. Prijať zodpovednosť za svoj 

hriech. Pokiaľ si človek neuvedomuje, že je 

chorý, neide k lekárovi. Pokiaľ si 

neuvedomuje, že je hriešnik, nepotrebuje 

ani Spasiteľa. Začne ho potrebovať až vtedy, 

keď si uvedomí svoju hriešnosť. To je ten 

dôležitý krok prevzatia zodpovednosti za 

hriech. Nevyhovárať sa, nevyhovárať sa na 

iných alebo na okolnosti, to je prevzatie 

zodpovednosti za hriech a tu sa začína aj 

uzdravovanie hriešnosti.  

Keď nikto dokáže človeka 

vyprovokovať k hriechu, iba odhalí, čo 

v skutočnosti v človeku je. Odhalí jeho 

slabosti, ktoré sú často skryté v jeho a zjavia 

sa na svetle až pri takejto príležitosti. Byť 

zdravým hriešnikom znamená mať Ježiša 

Krista na svojej strane. Ježiš neodmieta 

človeka kvôli tomu, že je hriešnik. Jeho láska 

sa hriechom neumenšuje. Naopak, je to 

dôvod, prečo chce 

odpustiť. A nielen to, ale 

chce uzdraviť aj ranu po 

hriechu. 

3. Objaviť koreň 

hriechu. Keď sa človek 

vyznáva zo svojich 

hriechov, prvá vec, ktorú 

je potrebné urobiť, je 

zabudnúť na vyznávané hriechy. Nemožne 

dovoliť, aby diabol znepokojoval človeka 

hriechmi, ktoré už patria minulosti. Neraz 

Boh už dávno odpustil človeku, ale človek 

neodpustil sám sebe. A diabol robí všetko 

preto, aby človeka v každom prípade 

znepokojil a vyvolal v ňom strach zo 

zatratenia práve kvôli hriechom z minulosti. 

Je potrebné si zapamätať, že neexistuje 

hriech, ktorý by nemohol byť odpustený. 
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 Ešte ťažšie sa však zabúda na rany 

po hriechu. Tu je potrebné „zostúpiť“ až na 

koreň veci, aby sa aj toto mohlo uzdraviť. 

Hriech je len špičkou ľadovca, ktorý sa 

nachádza akoby v mori a len jedná – veľmi 

maličká – jeho časť vytŕča. Hriechy sú tou 

špičkou, ktorá sa stáva viditeľnou, ale svoju 

príčinu majú ukrytú v hĺbke ľudského 

vnútra. Niekedy je aj úplne zbytočné 

bojovať proti hriechu, ak sa nepodarí nájsť 

a odstrániť jeho koreň. Nájsť tento koreň 

nie je vždy jednoduché, ale je potrebné sa 

modliť za uzdravenie človeka z takéhoto 

hriechu, lebo Ježiš pozná túto príčinu a chce 

pomôcť ju spoznať a odstrániť, niekedy 

nielen za asistencie kňaza, ale aj psychológa.  

4. Odovzdať svoj hriech Bohu. Pri 

úvahách o uzdravovaní z hriechu je dôležité 

spomenúť ešte jednu vec. Keď sa vkladá 

hriech do Božieho milosrdenstva, musí sa 

dať Bohu možnosť uzdraviť človeka takým 

spôsobom, ako chce On. Človek nie je 

dostatočne silný, aby sa sám uzdravil 

a vyhýbal hriechu.  

Je isté, že človek sám nedokáže 

vybudovať nový svet a nastoliť civilizáciu 

lásky. Ježiš poznal túto krehkosť 

a neschopnosť človeka konať dobro 

i vyhýbať sa zlu, preto prisľúbil poslať silu 

z neba, ktorá príde na pomoc tejto slabosti. 

Úplné uzdravenie je výlučným dielom 

Svätého Ducha. On je zdravím a liekom, 

silou v slabosti, narovnávateľom 

skriveného, zohriatím skrehnutého a liekom 

na rany po hriechu. On je ten, ktorý uvádza 

do spoločenstva s Kristom, zhromažďuje 

rozptýlené Božie deti a obnovuje bratské 

spoločenstvo. 

Boh často premieňa hriechy človeka 

na charizmy. Človek svoje schopnosti – 

charizmy neraz objaví vďaka svojim 

hriechom. Príliš často je totiž hriech spojený 

s určitou charizmou. Podľa druhu hriechu 

sa dá spoznať duchovný dar, ktorým Boh 

obdaril človeka, a platí to aj naopak. Diabol 

je totiž odvekov Božím protivníkom a robí 

všetko preto, zmaril Boží poriadok vo svete. 

Dary, ktorými je človek obdarený, taktiež 

podliehajú tomuto protivenstvu. Práve 

preto sú tak často napádané, aby človek, 

neraz aj nevedomky, sa týmto darom 

protivil svojmu darcovi. 

Keď si Ježiš vyberá 

spolupracovníkov, nevyberá si svätcov, ale 

hriešnikov. Veľmi pekným príkladom je 

osoba apoštola Petra. Bol pyšný, namyslený 

a vždy chcel byť na prvom mieste. Bol veľmi 

ambiciózny, veď ako jediný chcel vyskúšať 

chodiť po mori. Stále sa staval do popredia, 

aby mohol vyniknúť pred ostatnými, ale ako 

jediný dokázal ústami zaprieť svojho 

Učiteľa. Vždy chce byť ten, čo zasiahne – 

napríklad na hore premenenia ako jediný sa 

ozve, v Getsemanskej záhrade mečom 
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zasiahne na obranu Ježiša. Jednoducho 

povedané: je jediným, ktorý spôsobuje 

Ježišovi najväčšie ťažkosti, lebo nemá 

„zmysel pre Božie veci, len pre ľudské“ (Mt 

16, 23). Ale Ježiš mu túto jeho pyšnú 

povahu neberie, ale premieňa ju na dar 

prvenstva medzi ostatnými – vodcovstvo. 

Jediná podmienka, ktorú kladie Petrovi, je 

tá, či ho miluje. Nebola mu odňatá jeho 

túžba chcieť vo všetkom vyniknúť, byť 

všade prvý, ale bola uzdravená 

a premenená na dar vodcovstva pre 

spoločenstvo. 

Podobne možno hovoriť aj 

o apoštolovi Pavlovi. Bol to muž hnevu 

a veľký rebel. Dokázal sa postaviť aj proti 

Petrovi, keď videl jeho dvojaké konanie. Bol 

veľmi ambicióznym farizejom, ale zároveň 

veľmi vynikajúcim organizátorom, človek 

so zmyslom pre disciplínu, vždy v usilovnej 

túžbe byť dokonalým. Písmo dosvedčuje, že 

keď prenasledoval kresťanov, ešte aj 

úradné doklady mal v poriadku. Ježiš jeho 

ambície, sklony a nadšenie uzdravuje 

a mení na úžasnú horlivosť pre hlásanie 

evanjelia. To, čo Ježiš potreboval, aby sa 

radostná zvesť mohla rozšíriť do celého 

sveta, našiel v osobe apoštola Pavla. 

Aj ženu, ktorá bola plnou sexuálnych 

túžob, Máriu z Magdaly, priťahuje k sebe, 

aby ju mohol uzdraviť. Veľkú náklonnosť 

milovať, ktorú uskutočňovala nesprávnym 

spôsobom a smerom, Ježiš prijal a uzdravil. 

Hriech nezriadenej sexuality je premenený 

na veľkú dôvernosť. V Písme už nenájdeme 

ženu, samozrejme okrem Panny Márie, 

ktorá by mala hlbší a dôvernejší vzťah 

k Ježišovi. Neustále ho sprevádzala na jeho 

cestách, pomáhala mu zo svojich 

prostriedkov, ba sprevádzala ho aj na 

Kalváriu a po Panne Márii bola 

pravdepodobne aj prvou ženou, ktorej sa 

zjavil po svojom zmŕtvychvstaní. 

Veľmi pekne na týchto troch 

príkladoch vidieť ako Boh dokáže zmeniť 

postoj správania človeka bez toho, aby 

menil charakter človeka. Každý z nás má 

originálnu povahu. On nechce meniť náš 

charakter. On chce zmeniť iba negatívne 

sklony povahy na pozitívne. Možno 

povedať, že je to jeden z krokov uzdravenia 

z hriechov a z rán, ktoré tieto hriechy 

zanechali.  

Takýmto spôsobom je možné 

uzdraviť hriechy proti čistote na veľkú 

dôvernosť s Bohom (až mystické zážitky), 

hnevlivosť a vzburu na charizmu meniť veci 

k lepšiemu a horlivosť, závisť a žiarlivosť na 

dar rozlišovania, strach na citlivosť, súcit 

a pozornosť na potreby iných, tvrdohlavosť 

na vytrvalosť a ďalšie. 

o. Martin Zlacký 
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Centrum pre rodinu Sigord  

Duchovné cvičenia pre nesviatostne sobášených - z rôznych príčin sú niektorí 

členovia Cirkvi odlúčení od sviatosti (pokánia a Eucharistie). Naďalej však zostávajú 

členovia Cirkvi, a tá sa o nich stará osobitným spôsobom pre ich zraňujúci stav. 

pre mužov: 7.- 9. 10. 2011                                                 pre ženy: 9.- 11. 12. 2011 

 

Kurz Rút - ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, 

oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k 

plánu Boha pre kresťanské manželstvo. 

                     21. – 23. 10. 2011  

 

 

 

Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a prijímanie 

Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ...................... 

.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa 

(meno dieťaťa) ........................................................................, nar. .......................... 

na prípravu na prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné-Mesto. 

Dieťa je zapísané na vyučovanie náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole 

.................................................  

Telefonický kontakt: ................................................ 

 

........................................................ 

podpis rodiča  

*Nehodiace sa prečiarknuť! 

 

Prihlášky je potrebné odovzdať do 09.10.2011 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom 

(humenne@grkatpo.sk). Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo 

farnosti Humenné-Mesto sú zapísané v našej matrike) do 15.11.2011. 
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Slovenskí svätci – Andrej Svorad a Benedikt zo Skalky 

Svorad pochádzal z Poľska, údajne 

sa narodil okolo r. 980 niekde v okolí rieky 

Visly v rodine roľníka. Traduje sa, ţe ako 

mladý mních ţil neďaleko slovenských 

hraníc v dedine Tropie nad Dunajcom. Ako 

mnohí iní, pridrţiaval sa cyrilometodskej 

tradície. Keď kráľ Boleslav Chrabrý r. 1022 

vystúpil proti staroslovienskej 

liturgii, Svorad odišiel na územie 

Slovenska. Usadil sa v kláštore 

sv. Hypolita na Zobore pri Nitre. 

Zloţil sľuby a stal sa 

benediktínom. Pri sľuboch prijal 

meno Andrej. Keď dovŕšil 40 

rokov – podľa vtedajších 

predpisov – mohol odís ť ako 

pustovník do samoty a ţiť podľa 

hesla „Modli sa a pracuj!“ 

Pridruţil sa k nemu mladý rehoľný brat 

Benedikt. Keďţe však nemali pokoj od 

mníchov ani od náboţných veriacich, odišli 

na Skalku pri Trenčíne. Ţili veľmi prísnym 

ţivotom, v pôste a odriekaní. Počas 

štyridsaťdenného pôstu mal k dispozícii 

ako stravu len štyridsať orechov. V robote 

pritom neustával – klčoval les. V noci 

sedával v otesanom dubovom kláte, don 

ktorého napichal ostré bodce. Akonáhle 

mu hlava klesla od únavy a telo sa 

naklonilo, okamţite bol hore a pokračoval 

v modlitbe. (zo Ţivota svätých pustovníkov 

Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka 

od päťkostolského biskupa Maura z r. 

1064) 

Keď cítil, ţe sa blíţi jeho posledná 

hodina, odišiel na Zobor 

do kláštora. Po jeho 

smrti našli na ňom reťaz, 

ktorá sa hlboko zaryla do 

tela. Zomrel asi r. 1034. 

Kde ho pochovali hneď 

po smrti, nevieme. Teraz 

sú jeho pozostatky 

uloţené spolu s 

pozostatkami sv. 

Benedikta v nitrianskej 

katedrále. Za svätého ho spolu s 

Benediktom, uhorským kráľom Štefanom, 

jeho synom Imrichom a biskupom 

Gérardom vyhlásil pápeţ Gregor VII. r. 

1083. 

O svätom Benediktovi vieme veľmi 

málo. Jedinú správu o ňom udáva 

päťkostolský biskup sv. Maurus, ktorý 

poznal Benedikta osobne. Píše v nej, ţe po 

smrti Andreja-Svorada sa Benedikt 
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rozhodol bývať na tom istom mieste. 

Podľa príkladu svojho učiteľa viedol veľmi 

prísny ţivot. Zrejme o tri roky neskôr prišli 

k nemu zbojníci v nádeji, ţe má veľa 

peňazí. Odvliekli ho nad rieku Váh, zviazali 

a hodili do vody. Ľudia dlho hľadali jeho 

telo, ale nemohli ho nájsť. Zbadali však, 

ţe orol cez celý rok sedával na brehu 

Váhu, akoby tam čosi pozoroval. Istý muţ 

sa na tom mieste ponoril do vody a tam 

našiel neporušené Benediktovo telo. 

Pochovali ho v bazilike sv. Emeráma v 

Nitre, v tom istom hrobe, kde odpočíval 

sv. Andrej-Svorad. 

Toľko správa od biskupa Maura. Je 

isté, ţe Benedikt bolo jeho rehoľné meno. 

Krstné meno nepoznáme. Povaţuje sa za 

slovenského svätca, hoci niektoré nie 

veľmi vierohodné pramene udávajú, ţe 

pôvodom bol Poliak. K Andrejovi-

Svoradovi sa pridruţil, keď bol Andrej uţ 

starec a potreboval pomocníka. Tam spolu 

viedli prísny ţivot, v modlitbe, rozjímaní, v 

tvrdej práci a v pôste. Benedikt v tomto 

spôsobe ţivota pokračoval aj po smrti 

Andreja, aţ do svojej smrti. Takmer hneď 

po jeho pochovaní si ho veriaci z Nitry a 

okolia spolu so sv. Andrejom začali 

uctievať ako svätého. Kanonizovaný bol 

pápeţom Gregorom VII. v r. 1083 spolu s 

Andrejom, uhorským kráľom Štefanom, 

jeho synom Imrichom a biskupom 

Gérardom. 

V 13. storočí dal nitriansky biskup 

postaviť nad jaskyňou na Skalke 

benediktínsky kláštor. Na strmej skale nad 

Váhom, z ktorej vrahovia zhodili telo sv. 

Benedikta, postavil kostol s dvoma veţami 

na počesť mučeníka. V priebehu stáročí 

kostol spustol a ostali len ruiny. 12. júla r. 

1924 zásluhou nitrianskeho biskupa Karola 

Kmeťka bol opravený chrám znovu 

posvätený. Na jeho posviacke sa zišlo 

tridsaťtisíc pútnikov zo Slovenska i 

zahraničia (najmä americkí Slováci). 

Chrám stojí dodnes a v posledných rokoch 

bola znovu prevedená rozsiahla 

rekonštrukcia tak chrámu, ako aj kláštora 

na Skalke. 

www.knazi.sk 
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Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 

 Dom Spolutr. Bohorod., Lesná 19, Humenné, č. 7755808, 0918189019,                                   

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

 

Máš svoj chválospev? 

Panna Mária nás svojím 

chválospevom povzbudzuje, aby sme 

nemali strach, vrhnúť sa k Bohu. Ona nás 

vyzýva, aby sme žili neustále v prítomnosti 

Boha. Magnifikát nám pomáha znovu 

odhaliť krásu čistej chvály, 

zbožného úžasu pred 

vznešenosťou a svätosťou Boha. 

Pobáda nás, aby sme sa 

sústredili, aby sme ponorili 

svoju dušu do nekonečna, 

ktorým je Boh. Mária nás 

pozýva, aby sme sa neuspokojili 

s nedbanlivou modlitbou, používajúc 

prázdne slová, ale aby sme sa usilovali 

o určitý duchovný kontakt, so živou 

skutočnosťou Boha. Všimnime si ako sa 

modlila Mária pri chválospeve. Mária 

neopakovala nejaké slová dookola, ale 

modlila sa spontánne. Slová tohto 

chválospevu sú plné vrúcnej vďaky a túžby 

po Bohu. Panna Mária sa skutočne klania 

Bohu v Duchu a pravde. 

Ako sa modliť modlitbu chvál nás 

učí aj veľký prorok Habakuk. „Pán je vo 

svojom svätom chráme. Nech pred ním 

zmĺkne celá zem!“ /Hab 2,20/ Pri každej 

myšlienke na Boha a Jeho majestát 

a svätosť by sme mali zamĺknuť. Naše  

 

 

srdce sa uspokojí a náš jazyk zmĺkne 

v údive a bázni pred Božou svätosťou. 

A často nás tieto chvíle ticha zavedú 

k Jeho hlbšiemu poznaniu a vytvoria 

potrebné miesto pre to, aby sme počuli 

Boží hlas. Keď sa naša duša 

stretne s Jeho slávou, väčšmi 

sa otvorí a Jeho svätosť ňou 

hlbšie prenikne. Ticho 

v chvále zahŕňa v sebe prvok 

zjavenia a odpovede. V tichu 

vzdávame Bohu úctu 

a zároveň sa na Neho dívame. Je to 

posvätné ticho. Keď vnímame to, ako sa 

nebo dotýka zeme a Svätý Duch nás 

vovádza do stretnutia, ktoré nemožno 

vyjadriť slovami.      

V súčasnej dobe, keď nás čas tlačí, 

často nič nestíhame a na všetko 

odpovedáme: „nemám čas na nič!“, mali 

by sme sa usilovať „vybojovať si“ čas 

a priestor na ticho a modlitbu. Ak sa 

chceme vyšplhať do výšin, vidieť ďalej 

a byť bližšie k Bohu, musíme hľadať chvíle, 

v ktorých sa povznesieme nad každodenné 

rozptýlenia a necháme voľný priechod 

novému pohľadu na Boha. 

Spracovala Sr. Simeona                  

  

 

 

 

mailto:sluzobnice@gmail.com
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Sudoku 
 

 6  2   4   

5 2  9      

  8   6    

9   6    4 3 

  4  5  6   

6 1    9     7   

   5   7   

     2  9 6 

    7   1  3  
 

 
Vtipy:  

  

Čo sa deje, keď stojí blondína v daždi pod lipou s hrnčekom v ruke? 
Robí si lipový čaj.   
 

-  Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý Peter sa pýta: 

- „No? Čo je?“ 

- „Nie čo je, ale kto je?“ 

- „Ahááá, ďalšia učiteľka.“  

- „Slečna! Nechcete sa so mnou zoznámiť?“ 
- „Nie!“ 
- „Ale, slečna! Dajte mi svoj telefón... Aký máte?“ 
- „Nokia.“ 
- „Tak som to nemyslel. Aké máte číslo?“ 
- „Orange.“ 
- Nie... nie. Cifry čísla sú aké? 
- „Arabské...“  

Matúš Sejka 



                                  Sme  tu  pre  vás   18/2011 

 

 

Liturgický program na týždeň po 17. 
nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
3.10. 

Svätý hieromučeník Dionýz 
Areopagita 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš, Ondrej, 

Ján, Helena 
Sv. liturgia slovenská 

+ Peter, Mária, Anna, Mária, Michal 

Utorok 
4.10. 

Svätý hieromučeník Hierotej, 
aténsky biskup 

Prepodobný otec František 
Assiský 

6:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ František, Ján 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Peter, Júlia, Štefan, Mária, Fedor 

Streda 
5.10. 

Svätá mučenica Charitína 

6:30 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal 

Štvrtok 
6.10. 

Svätý apoštol Tomáš 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (80 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Anna, Ján, Juraj, Jozef, 
Jozefína, Štefan 

Piatok 
7.10. 

Svätí mučeníci Sergej 
a Bakchus 

 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* ctitelia Boţského srdca 

Euchar. adorácia 
Sv. liturgia slovenská  

* Mikuláš, Tatiana 

Sobota 
8.10. 

Prepodobná matka Pelágia 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Anna 

 
 
 

Nedeľa 
9.10. 

 
SEDEMNÁSTA 

NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
 

Svätých otcov siedmeho 
ekumenického snemu 

 
 

 7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 *  

 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
 * Štefan, Mária 

 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* novomanţelia Vladimír, Jana 
 

Od pondelka do štvrtka sa o 17:30 budeme modliť Moleben k Presvätej Bohorodičke. 
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Liturgický program na týždeň po 18. 
nedeli po Päťdesiatnici  

Pondelok 
10.10. 

Svätí mučeníci Eulampios a 
Eulampia 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

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

Utorok 
11.10. 

Svätý apoštol Filip, jeden zo 
siedmych diakonov 

Prepodobný otec Teofan 
Popísaný, nicejský biskup 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Eva, Anna, Mikuláš, Andrej, 

František (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Fedor, Mária, Ján, Fedor 

Streda 
12.10. 

Svätí mučeníci Probus, Tarach 
a Andronik 

Prepodobný otec Kozma 
Jeruzalemčan, majumský 

biskup 

6:30 
 

 18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Marcel 

Štvrtok 
13.10. 

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a 
Agatonika 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan 

Piatok 
14.10. 

Svätí mučeníci Nazarios, 
Gerbasios, Protasios a Celzius 
Prepodobná matka Paraskeva 

Trnovská 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Zuzana 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  
+ Vincent (panychída) 

Sobota 
15.10. 

Prepodobný otec Eutymios 
Nový 

Svätý prepodobný mučeník 
Lukián, presbyter veľkej 

Antiochie 

 
6:30 

 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* bohuznáma osoba 

 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* bohuznáma osoba 

 
 

Nedeľa 
16.10. 

 
OSEMNÁSTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Svätý mučeník Longín Stotník 
 

 7:30 
 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Klára, Zoltán s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Marek, Danka s rod.  

( 10 r. manţelstva)  
Malá večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Mária (80 r.) 

Od pondelka do piatku sa o 17:30 budeme modliť Moleben k Presvätej Bohorodičke. 
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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@gmail.com 
               kaplán: mikulas.fejko@gmail.com  

výpomocný duchovný: hrib.peter@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

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

Utorok, piatok: 8:30 – 10:00 

Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená. 

 

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: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Mikuláš Fejko 

mailto:hrib.peter@gmail.com

