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Predvianočný čas 

           V kaţdodennom víre povinností ľahko strácame orientáciu o tom, čo je v ţivote 

najdôleţitejšie. Príprava na Vianoce prebúdza v nás túţbu po rodinnom kruhu, po 

vzájomnej láske, po pokoji a po radosti. V predvianočnom období si zvlášť uvedomujeme 

dôleţitosť medziľudských vzťahov. Kaţdý človek je akoby uzlíkom vo veľkej sieti vzťahov. Sú 

to vzťahy k ľuďom, k prírode i k Bohu. Tieto vzťahy nás udrţujú a rozvíjajú náš ţivot. Aj od 

nás do veľkej miery závisí, ako rozvíjame jednotlivé vzťahy –, či niektoré nepreceňujeme, 

a zasa iné nezanedbávame. Je isté, ţe iba vtedy, ak sa všetky vzťahy budujú v zdravej 

rovnováhe, môţe sa náš ţivot správne rozvíjať.  

Práve vo vianočnom čase si viac ako inokedy uvedomujeme, ţe mnohé naše vzťahy 

k ľuďom, často aj k najbliţším, sú zdeformované vzťahom k materiálnym a egoistickým 

záujmom. Zo všetkých osobných vzťahov je však jeden najdôleţitejší, lebo ţiví všetko 

ostatné –, a to je vzťah k Bohu. Či nie je v ţivote niektorých práve tento vzťah najviac 

zanedbávaný? Ak sa rozpadajú rodinné zväzky, ak nemá človek k človekovi úctu, ak sa 

preháňa vzťah k hmotným veciam a narastá hospodárska kriminalita, ak sa neuváţene ničí 

ţivotné prostredie, ak nikde na svete necítiť bezpečie, treba si uvedomiť, ţe tento stav je 

dôsledkom zanedbania vzťahu k Bohu, a to neraz i zo strany nás kresťanov. Stručný opis 

reálnej situácie stačí na to, aby sme si uvedomili, ţe patričné rozvíjanie vzťahu k Bohu nie je 

len súkromnou záleţitosťou veriacich, ani vecou adventnej či vianočnej nálady. Úprimný 

a trvalý vzťah k Bohu je záleţitosťou pravdy o našom bytí, ktoré bude iba vtedy zdravým 

ţivotom, ak v ňom bude Boh na prvom mieste.  

Teraz sa moţno niekto cíti bezradný a kladie si otázku: ako prakticky rozvíjať vzťah 

k neviditeľnému Bohu, ktorý zdanlivo nemá veľký vplyv na chod sveta? 

Ročník:  3.     Číslo:  23 
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Pomôcť nám môţe malé prirovnanie: všetci potrebujeme k ţivotu slnečné svetlo. Ako ho 

získavame?  

Neletíme k Slnku ako Ikaros z gréckej báje, ale robíme na našich domoch okná, cez 

ktoré prichádzajú slnečné lúče. Dom bez okien ťaţko nájsť. Koľko je okien na veľkých 

sídliskách, a predsa nik ich nepovaţuje za luxus, lebo kaţdý chce mať doma svetlo... Boh ako 

svetlo pravdy, lásky a ţivota stále „osvecuje každého človeka“ (Jn 1, 9). Boh naozaj neostáva 

skrytý. Jeho moc, múdrosť, dobrota a krása vyţarujú zo stvoreného sveta. Svetlo jeho 

pravdy osvecuje ľudské svedomie.  

Boh sa kedysi prejavil v dejinách 

starozákonného ľudu. Vrcholom jeho zjavenia 

bola udalosť Vianoc – vtelený Boţí Syn sa 

narodil z Panny Márie. Pán Jeţiš povedal: „Kto 

vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9). Ţivot, učenie 

a spásne dielo Jeţiša Krista zachytili 

svätopisci pod vedením Svätého Ducha na 

stránkach Nového zákona. Hoci Kristova 

viditeľná prítomnosť skončila jeho 

nanebovstúpením, on ľudí uistil, ţe zostane 

s nimi aţ do skončenia sveta. A naozaj ostáva vo 

svojej Cirkvi – zvlášť vo svojom slove a vo 

sviatostiach.  Kto chce rozvíjať svoj 

vzťah k Bohu, musí si v ţivote vytvoriť onen priestor – okno, cez ktoré prichádza trojjediný 

Boh vo svojom slove a vo svojich sviatostiach. Tak ako niet domu bez okna, nemal by byť 

ani človek, a uţ vôbec nie kresťan, ktorý by sa denne neotváral Bohu. Otvoriť sa Bohu, 

znamená pravidelne sa modliť a čítať zo Svätého písma.  

Prorok Izaiáš napísal: „Hor´sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, 

nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi“ (Iz 2, 3).  

Ďalším priestorom, ktorým Boh prehlbuje ţivotný vzťah s ľuďmi sú sviatosti. Z nich treba 

čo najčastejšie prijímať sviatosť pokánia a Eucharistiu. Sviatosť pokánia uzmieruje s Bohom 

i s ľuďmi a Eucharistia je priamym sviatostným spojením s Bohom.  

Ten Boţí Syn, ktorý sa stal človekom a svojou obetou na kríţi vykúpil svet, prichádza 

k ľuďom v podobe chleba a vína, ktoré sú mocou premenenia jeho telom a krvou. Kristus 

Pán je Hlavou Cirkvi, celého ľudstva i kaţdého stvorenia. Spojenie s Kristom je spojenie 
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s trojjediným Bohom. Keď osoba v okamihu smrti stratí všetky vzťahy, tak spojenie 

s Kristom, ak je pevné, umoţní, ţe človek nič nestratí, ale všetko získa a to na novej úrovni. 

Zvlášť teraz v predvianočnom období, keď sa chystáme nielen na Vianoce, ale aj na Kristov 

druhý príchod, vezmime si k srdcu Jeţišove slová: „Buďte pripravení, lebo Syn človeka 

príde v hodinu, o ktorej neviete“ (Mt 24, 44). Nech teda sú tieto sviatosti – úprimné 

pokánie a Eucharistia – súčasťou našej duchovnej prípravy na Vianoce. 

Pamätajme tieţ na to, ţe najdôleţitejším darčekom pre blíţnych nie sú v prvom rade 

veci, ale dobrý vzťah k nim – prítomnosť pri nich, záujem o nich, naša slúţiaca láska. Táto 

láska nám bude diktovať aj to, čo treba urobiť pre ľudí v materiálnej oblasti. Nech nik 

v našom okolí netrpí núdzu, nech kaţdý pocíti starostlivú lásku. 

Učme sa prehlbovať náš vzťah k Bohu. Nech je vţdy taký silný, ţe Boh bude pretvárať 

a formovať všetky naše ostatné vzťahy. Nesmieme dopustiť, aby niektoré iné vzťahy oslabili 

ten najdôleţitejší – náš vzťah k Bohu. Jeţiš nás na to upozornil slovami: „Čo osoží 

človekovi, keby aj celý svet získal, ale svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26). 

Modlime sa navzájom za seba, aby sme vyuţili toto predvianočné obdobie na trvalé 

upevnenie nášho vzťahu k Bohu, ktorý sa v Kristovi – z lásky k nám – stal človekom. 

 

prevzaté a upravené z www.tkkbs.sk 

 

Centrum pre rodinu Sigord  

Modlitebná SMS linka 

Božie Slovo nás nabáda: “Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte 

Kristov zákon.” Gal 6,2 a tiež: “…modlite sa jeden za 

druhého…” Jak 5,16. 

A tak vţdy aktuálnou ponukou je modlitba za Vaše úmysly týkajúce sa rodiny. 

Radi ich zaradíme do našich pravidelných modlitieb a slávení Sv. Liturgie, ak nám 

ich pošlete na našu modlitebnú SMS linku formou SMSky, v ktorej stručne opíše svoj 

modlitebný úmysel.  

Číslo SMS linky je 0904 738 649. 
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 Vzdialená príprava na sviatosť pokánia a zmierenia 

Je pravdou, ţe samotná podstata 

sviatosti pokánia a zmierenia nepodlieha 

historickým zmenám a dnes je tá istá ako 

v dobe Boţieho Syna Jeţiša Krista. Metóda jej 

udeľovania a  prijímania však musí byť 

neustále prispôsobovaná dobe, v ktorej človek 

ţije. Preto kajúcnik a spovedník musia v tejto 

sviatosti zaujať stanovisko k civilizačným 

premenám sveta, v ktorom aktuálne ţijú. 

Svätý Otec Ján Pavol II. v príhovore 

k členom Apoštolskej penitenciárie 

upozorňuje na túto situáciu a hovorí, ţe pri 

vysluhovaní sviatosti zmierenia je potrebné 

vziať do úvahy nové morálne posúdene tých 

javov, ktoré sa objavili v posledných rokoch 

a rozšírili sa medzi ľuďmi. Cirkev predsa 

nevytvára nové morálne normy, ale odhaľuje 

poţiadavky Boţieho zákona, tak prirodzeného, 

ako aj zjaveného, dnešnému štýlu ţivota. 

Spovedník teda musí pomôcť kajúcnikovi 

nájsť katolícke riešenia závaţných problémov, 

ktoré stoja pred ľudským svedomím v dobe 

neustáleho rozvoja kultúry, ekonómie 

a podobne. 

Mnoho nových civilizačných javov, 

ktoré tvoria našu súčasnosť, sa musia odraziť 

v spytovaní svedomia, vo vyznávaní hriechov 

kajúcnika a tieţ v spôsobe, akým spovedník 

udeľuje sviatosť zmierenia. Ako príklad 

môţem uviesť rýchle ţivotné tempo, 

vyuţívanie techniky, kaţdodenný konzum, 

citlivý vzťah k chudobným a bezdomovcom 

a ďalšie. Táto doba spolu so všetkými 

fenoménmi, ktoré vytvára, sa stáva pre nás, 

Jeţišových učeníkov, novým ţivotným 

priestorom, v ktorom prijímame pozvanie 

k hľadaniu Boha a k plneniu jeho vôle vo 

všetkom.  

Apoštolská exhortácia Reconciliatio et 

paenitentia o tejto príleţitosti veľmi pekne 

hovorí, keď poukazuje na úsilie „o dialóg 

vedúci k zmiereniu prostredníctvom 

biskupov, ktorí v rámci vlastnej kompetencie 

a zodpovednosti spravujú miestne cirkvi 

v spolupráci so svojimi kňazmi i všetkými 

zložkami kresťanských spoločenstiev“ (ReP 

25). Ak teda biskupi spolu so všetkými svojimi 

spolupracovníkmi napomáhajú tomuto 

dialógu zmierenia a zároveň hlásajú ľudské 

i kresťanské poţiadavky zmierenia a pokoja, 

dobre si plnia svoju úlohu pastierov. 

I veriacim laikom sa v spoločenstve so svojimi 

duchovnými pastiermi ponúka široký obzor 

evanjelizačnej činnosti v oblastiach „šíreho 

a zložitého sveta politiky, sociálnych 

problémov, hospodárstva a medzinárodného 

života“ a zároveň sú povolaní, aby „sa priamo 

zaangažovali v dialógu, alebo napomáhali 

dialóg na dosiahnutie zmierenia“ (ReP 25). 

Teda činnosť zmierenia sa koná 

prostredníctvom všetkých členov Cirkvi. 
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Katechéza 

V apoštolskej exortácii Cathechesi 

tradendae Ján Pavol II. definuje katechézu 

ako „komplex úsilí, ktoré Cirkev vyvinula, 

aby pripravila učeníkov, aby pomáhala 

ľuďom veriť, že Ježiš je Boží syn, a touto 

vierou mali život v jeho mene; aby ich 

v tomto živote vychovávala a vzdelávala, 

a tak sa budovalo Kristovo telo“ (CT 1). Vo 

všeobecnosti moţno povedať, ţe katechéza je 

výchova detí, mládeţe a dospelých vo viere 

najmä systematickým vyučovaním 

kresťanskej náuky s cieľom uviesť veriacich do 

plnosti kresťanského ţivota. Neustála výchova 

vo viere nasleduje po základnej formácii – 

evanjelizácii. Trvalý proces obrátenia 

a zdokonaľovania kresťanského ţivota ide 

ďalej základnou katechézou, ktorá neustále 

pomáha v tejto formácii Kristových učeníkov. 

Cieľom katechézy je nielen uviesť do 

styku, ale „do spojenia, do dôvernosti 

s Ježišom Kristom“ (CT 5). Katechéza 

vychádza z počiatočného obrátenia osoby, 

ktoré bolo vzbudené Svätým Duchom skrze 

ohlásenie evanjelia a prichádza jej na pomoc, 

aby lepšie poznávala Jeţiša Krista, ktorému sa 

odovzdala: v poznávaní tajomstva Boţieho 

kráľovstva, v poznávaní poţiadaviek 

a prísľubov obsiahnutých v evanjeliovom 

posolstve a v poznávaní cesty, ktorú Jeţiš 

načrtol pre kaţdého, kto ho chce nasledovať. 

Tento cieľ sa realizuje pomocou rôznych 

vzájomne prelínajúcich sa úloh. Druhý 

vatikánsky koncil vyjadril tieto úlohy 

nasledovne: „Katechéza osvecuje a posilňuje 

vieru, udržuje život podľa Kristovho ducha, 

privádza k vedomej a činnej účasti na 

liturgickom tajomstve a pobáda k apoštolskej 

činnosti“ (GE 4). Aby tieto úlohy katechéza 

mohla naplniť, musí sa inšpirovať spôsobom, 

akým Jeţiš formoval svojich učeníkov: dával 

im poznať rozličné rozmery Boţieho 

kráľovstva, učil ich modliť sa, predkladal im 

evanjeliové postoje, učil ich kresťanskej 

„morálke“ a uvádzal ich do apoštolského 

poslania. Katechéza teda napomáha 

poznávaniu viery, vychováva k liturgickému 

spoločenstvu, morálne formuje človeka ako 

indivíduum i člena spoločenstva, vyučuje 

modlitbe, vedie k aktívnej činnosti v Cirkvi 

a privádza k misijnému poslaniu. 

Prameňom, z ktorého katechéza čerpá 

a bude čerpať svoje posolstvo, je Boţie slovo: 

„Katechéza bude vždy čerpať svoj obsah zo 

živého prameňa Božieho slova, ktoré nám 

odovzdala tradícia a Sväté písmo, pretože 

posvätná tradícia a Sväté písmo tvoria 

posvätný poklad Božieho slova, zverený 

Cirkvi“ (CT 27). Toto Boţie slovo moţno stále 

hlbšie meditovať a chápať, v liturgii ohlasovať, 

počúvať, prijímať a vysvetľovať, ono vyţaruje 
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v dvetisícročnej histórii v svedectve kresťanov 

a osobitne svätých, teologickým bádaním ho 

moţno prehlbovať a pomáhať veriacim 

v ţivotnom chápaní tajomstiev viery a vidieť 

ho v prejavoch náboţenských a morálnych 

hodnotách ľudskej spoločnosti a rôznych 

kultúrach. 

Všeobecné direktórium pre 

katechizáciu, vychádzajúc z apoštolskej 

exhortácie Cathechesi tradendae, potvrdzuje, 

ţe najvýznamnejším miestom, na ktorom sa 

formuje a prejavuje kresťanské spoločenstvo 

je farnosť. Farnosť je privilegovaným miestom 

hlásania Boţieho slova. Vo farnosti sa totiţ 

zlievajú v jedno všetky rozdiely medzi ľuďmi, 

aké sa navzájom nachádzajú a prejavujú 

v univerzálnosti Cirkvi. Farnosť je beţným 

prostredím zrodu a rastu viery, je 

komunitným prostredím veľmi vhodným na 

to, aby sluţba slova, ktorá sa v ňom 

uskutočňuje, bola súčasne vyučovaním, 

výchovou a ţivotnou skúsenosťou. Aj napriek 

jej súčasným veľkým premenám v štruktúre 

a činnosti, farnosť stále zostáva hlavným 

centrom a oporným bodom pre veriacich, ale 

aj nepraktizujúcich veriacich. Aj naďalej 

zostáva „animátorkou katechézy“ a jej 

privilegovaným pôsobiskom, aj keď pri istých 

príleţitostiach je potrebné, aby sa pri naplnení 

celej cirkevnej funkcie spojila aj s inými 

inštitúciami. 

Aby farská katechéza mohla 

v evanjelizačnom poslaní vyvinúť celú svoju 

činnosť, musí: 

- katechizácia dospelých stále viac 

naberať na priorite. Moţno tu pouţiť 

podstatné prvky z Obradu uvedenia 

dospelých do kresťanského života, a tak 

prispieť k pochopeniu a uskutočňovaniu 

nesmiernych a mimoriadnych bohatstiev 

a zodpovednosti za prijatý krst; 

- s novou odvahou plánovať 

a uskutočňovať ohlasovanie vzdialeným a tým, 

čo ţijú v situácii náboţenskej ľahostajnosti. 

Veľmi vhodným sa tu javia stretnutia prípravy 

na prijatie sviatostí; 

- ako pevné východisko mať pevné 

komunitné jadro pozostávajúce zo zrelých 

kresťanov uţ uvedených do viery, ktorým sa 

môţe zveriť určitá pastoračná starostlivosť. 

Ak sa splnia tieto podmienky, týkajúce 

sa hlavne dospelých, katechéza detí, 

dospievajúcich a mladých, ktorá zostáva stále 

nevyhnutná, bude mať z toho veľký osoh 

a stane sa reálnou pre zázemie, ktoré sa 

vytvorí a bude podporované rodinou ako 

domácou farnosťou, školou, 

katechumenátom, zdruţeniami, hnutiami 

a skupinami veriacich a základňovými 

cirkevnými spoločenstvami. 

o. Martin 
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Slovanskí svätí (pokračovanie) – bl. hieromuč. Vasiľ Hopko 

Mons. Vasiľ Hopko, gréckokatolícky 

pomocný biskup v Prešove a titulárny biskup 

midilenský sa narodil 21. apríla 1904 v obci 

Hrabské, okres Bardejov. Teologické štúdiá 

absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej 

akadémii v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal 3. 

februára 1929 v Prešove. Následne bol 

ustanovený za administrátora farnosti Pakostov. 

Keď bola erigovaná farnosť v Prahe, biskup P. P. 

Gojdič, OSBM, menoval Vasiľa Hopka za jej 

prvého farára. Od 15. septembra 1936 do 31. 

augusta 1941 bol spirituálom kňazského 

seminára v Prešove. V apríli 1940 sa stal 

doktorom posvätnej teológie. Od 1. septembra 

1941 bol biskupským tajomníkom. Profesorom pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej 

bohosloveckej škole v Prešove bol od roku 1943. Vysvätený na biskupa bol 11. mája 1947. 

Pri smutných okolnostiach Prešovského soboru 28. apríla 1950, štátna moc postavila 

Gréckokatolícku cirkev mimo zákon. Boží služobník biskup ThDr. Vasiľ Hopko sa ocitol v 

domácom väzení, neskôr bol internovaný v kláštore v Báči pri Šamoríne a potom vo 

františkánskom kláštore v Hlohovci. Tu bol 18. októbra 1950 zatknutý a po vyše roku veľmi 

krutého vyšetrovania bol 24. októbra 1951 oddelením štátneho súdu v Bratislave odsúdený. 

Rozsudok znel: 15 rokov odňatia slobody, peňažný trest 20 000 Kčs, strata čestných 

občianskych práv na 10 rokov a prepadnutie celého majetku. Tým sa začala strastiplná krížová 

cesta Božieho služobníka po krutých, neľudských komunistických väzniciach v Bratislave, 

Ilave, Leopoldove, Prahe, Mírove a vo Valdiciach. S vážne podlomeným zdravím bol 12. mája 

1964 z posledne menovaného väzenia prepustený, „zo zdravotných dôvodov a za dobré 

správanie”, podmienečne na 3 roky. Počas väzenia vo väzniciach, ktoré trvalo 13 rokov 6 

mesiacov a 24 dní, znášal tvrdý väzenský režim, charakterizovaný fyzickým nátlakom, 

morálnym utrpením, malým množstvom stravy, zimou, nedostatočnou lekárskou 

starostlivosťou. Všetky tieto faktory sa stali príčinou trvalého nalomenia jeho zdravotného 

stavu. Po prepustení žil až do začiatku roku 1968 v Charitnom domove v Oseku v severných 
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Čechách, kde bol v domácom väzení a stále sledovaný príslušníkmi ŠtB. Po obnovení 

Gréckokatolíckej cirkvi v júni 1968 vykonával Boží služobník síce funkciu svätiaceho biskupa, 

ale plne rehabilitovaný nebol. Zomrel, ako je uvedené aj v správe o prehliadke mŕtveho, na 

následky väzenia, 23. júla 1976 v Prešove. Počas exhumácie bola v jeho telesných ostatkoch 

toxologickou skúškou potvrdená nadmerná prítomnosť jedu-arzénu, ktorý podľa analýz musel 

byť podávaný v malých dávkach po dlhú dobu. 

Obetoval celého seba z vernosti ku Kristovi a katolíckej cirkvi a prijal všetky väznenia a 

fyzické a psychické utrpenia so zodpovednosťou, odvahou a pevnou vierou. Jeho 

prenasledovatelia boli poháňaní nenávisťou ku katolíckej viere. Stal sa teda mučeníkom pre 

vieru, pretože obetoval svoj život pre Krista a pre Cirkev a zomrel ex aerumnis carceris. 

Svoje biskupské heslo «Aby všetci boli jedno» vo svojej biskupskej službe naplnil. 

Prevzaté z www.knazi.sk 

 

 

 

 

Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blíţia. Kaţdý rok sa koná oslava na moju počesť a 

myslím si, ţe tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky. Rozhlas a 

televízia vo svojich reklamách na kaţdom kroku upozorňujú svet na moje blíţiace sa 

narodeniny. 

Je krásne vedieť, ţe najmenej raz ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste 

vieš, oslava mojich narodenín začala uţ pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia chápali a 

boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, ţe nik uţ nepozná skutočný 

dôvod osláv. Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam osláv. 

Spomínam si, ţe aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť. 

Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola vskutku 

fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol 

som oslávenec, ale nebol som pozvaný. 

Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A 

ja som tak veľmi chcel byť s nimi. Popravde, neprekvapilo ma to, pretoţe v posledných 

rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere. Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol 
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potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, 

pili, podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac, 

keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muţ oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. 

Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus, 

Santa Claus!“, akoby táto oslava bola 

na jeho počesť!  

O polnoci sa všetci začali 

objímať. Tak som roztvoril svoju náruč 

čakajúc koho by som objal. A vieš čo? 

Nikto ma neprišiel objať. Ľudia si 

začali rozdávať darčeky, otvárali ich 

plní očakávania. Keď uţ boli všetky 

otvorené, nesmelo som sa obzrel, či 

tam snáď nebude aspoň jeden aj pre 

mňa. Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem 

teba – oslávenca? Vtedy som pochopil, ţe som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle 

odišiel.  

Kaţdý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, 

zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú. Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť 

do svojho ţivota. Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, ţe pred vyše dvetisíc rokmi som 

prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj ţivot na kríţi, aby som ťa zachránil.  

Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým svojím srdcom. 

Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďţe ma mnohí nepozvali na svoje párty, budem mať 

svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť. 

Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto je jedna z nich aj 

pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno 

zlatými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, 

ktorí neodpovedia na pozvánku, zostanú vonku. Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa! 

Tvoj Jeţiš 

prevzaté z internetu. 
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SVÄTÁ LITURGIA 
 

Základný liturgický obrad, ktorý je centrom kresťanského kultu. Titul božská liturgia je v 

mnohých východných tradíciách zamieňaný inými pojmami, ako sú obeta, žertva, posvätenie, 

tajomstvá, eucharistia, lámanie chleba a iné. Jedná sa o ustavičnú obetu Novej zmluvy, ustanovenú 

Ježišom Kristom pri Poslednej večeri, keď ju konal nekrvavým spôsobom v predvečer krvavej obety na 

kríži a prikázal, aby ju apoštoli a ich nástupcovia konali tým istým spôsobom na jeho pamiatku. Je 

potrebné si však uvedomiť, že účelom liturgie nie je iba premeniť chlieb a víno, ale hlavne premeniť 

mňa osobne pre Ježiša Krista.  

Medzi najznámejšie liturgie na území Slovenska patria: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Liturgia 

sv. Bazila Veľkého, Liturgia sv. Jakuba a Liturgia vopred posvätených darov. Texty týchto liturgií sa 

nachádzajú v bohoslužobnej knihe, ktorá sa nazýva liturgikon (služebník), a tiež aj s jednotlivými 

praktickými poučeniami, ako slúžiť samotnú liturgiu. Táto bohoslužobná kniha obsahuje ešte aj texty 

utierní a večierní, ktoré kňaz potrebuje pri vysluhovaní týchto bohoslužieb. Tiež sa tam nachádza 

utiereň Vzkriesenia, Apoštol a Evanjeliá.  

Charakteristickým znakom celej liturgie je jej dialogický charakter. Je to neustály dialóg, 

kontakt kňaza a prítomných cez výzvy, modlitby, odpovede a spevy. Preto liturgia nepoužíva žiaden 

umelý nástroj na oslavu Boha iba prirodzený hudobný nástroj, ktorý má každý človek, a to ľudský hlas. 

             Ďalšou významnou charakteristikou pre východný obrad je slúženie kňaza chrbtom k ľudu. 

Tento spôsob slúženia má svoju symboliku, význam a je prejavom duchovnosti Východu. Zatiaľ čo 

Cirkev západného obradu po Druhom vatikánskom sneme prešla od podobného slúženia k postoju 

tvárou k ľudu na znak lepšieho vytvorenia spoločenstva, predstavenia úkonov zraku ľudí, Východ 

zostáva naďalej verný svojej teológii. Svoj vzťah k Bohu chápe zakaždým nie cez rozum, ale v prvom 

rade cez srdce. Je si vedomý, že ani v najbližšom kontakte s oltárom nie je schopný vidieť svojim 

telesným zrakom a pochopiť, čo sa deje. Zároveň vyjadruje postoj kňaza, ktorý je na čele zástupu ľudí, 

vedie ich k Bohu a je sprostredkovateľom Božích výziev k ľudu. To aj kňaz vykonáva zakaždým, keď sa 

na chvíľu otočí k ľuďom.  

      Hlavnými bodmi prvotnej liturgie boli: 

- vchod do chrámu 

- príprava oltára 

- sv. prijímanie 

                        

o. ThLic. Miroslav Iľko 
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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 

 

Čas upratovania 
 

Preţívame predvianočný čas, keď sa 

väčšina z nás snaţí svoje príbytky viac 

upratať. Dôleţité pri 

väčšom upratovaní je 

zbaviť sa zbytočností. 

Väčšinou sú to predmety, 

veci, ktoré máme a ťaţko 

sa ich vzdávame, ale ak 

má byť upratovanie 

efektívne, je potrebné ich 

vyhodiť. 

Určite všetci chceme, aby do nášho 

srdca vstúpil Kráľ kráľov. Ako sa bude cítiť 

v našom srdci, ak nebude pripravené na 

takú návštevu? Cirkev nám ponúka 

nádherný čas filipovky, kedy sa máme 

zastaviť a nájsť si čas pre svoju dušu. 

Dobré očistené svedomie, úprimná svätá 

spoveď je to, čo potrebujeme, aby sme boli 

pripravený na stretnutie s nekonečne 

čistým, svätým, milujúcim Otcom. 

Ako si upratať vo svojom srdci? Je 

to jednoduché, stačí mať otvorené srdce 

pre túto potrebu, Boh dá svoju milosť 

kaţdému. Kaţdý totiţ potrebuje rôzne dlhý 

čas, záleţí od kaţdého, čo sa v jeho srdci 

udialo od posledného stretnutia s Pánom.  

 

Sadnime si v tichu pred Pána a ako malé 

deti oprime svoje srdce spokojne o srdce 

svojho milujúceho Otca. 

Aj v tej chvíli nás, tak ako 

vţdy bude drţať vo 

svojom náručí 

a vyrozprávajme mu 

všetko, čo sa nám 

prihodilo zlé a čo sme 

„vyviedli“ tak, ako sa ku 

všelijakým prehreškom priznáva malý 

synček či dcérka svojmu ockovi, o ktorom 

vie, ţe ju aj tak miluje a aj bude vţdy 

milovať. Nech z nášho srdca vytryskne 

úprimná ľútosť ako prameň, ktorý očistí 

naše srdce slzami lásky - to srdce, ktoré 

ublíţilo, hoci často nechcelo, srdce, ktoré 

nedostatočne milovalo a nedostatočne 

dokazovalo svoju lásku skutkami či 

slovami. Túto bolesť môţe uzdraviť a utíšiť 

len chápajúci Otec svojím milosrdenstvom 

a s radosťou osušiť slzy tvojej ľútosti a tak 

ti darovať nový ţivot. Nebojme sa s 

dôverou vrhnúť  do Jeho nekonečnej 

predivnej lásky. 

spracovala sr. Simeona 

 

  

 

 

 

mailto:sluzobnice@gmail.com
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GRÉCKOKATOLÍCKY FARSKÝ  

ÚRAD 

V HUMENNOM 

VÁS VŠETKÝCH SRDEČNE  

POZÝVA 

NA 

 

VIII.  

GRÉCKOKATOLÍCKY 

FARSKÝ PLES 

ktorý sa uskutoční 

20. 01. 2012 na SOU Služieb 

                                                      (Reštaurácia Apetíto pri Lidli). 

 

Cena lístka je 15 eur (študenti 13 eur). 

 

Cena lístka zahŕňa: prípitok, polievka, hlavné jedlo, polnočné jedlo. 

 

O výbornú náladu sa postará hudobná skupina RETRO. 

 

Tešíme sa na Vás. 

 

Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu alebo na farskom úrade.  

Ďakujeme! 
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Vtipy:  
Sused vraví susedovi:  
- „Konečne mi zlodeji prestali kradnúť stierače!“  
- „Ako to?“  
- „Namontoval som ich zvnútra.“ 
 

Policajt zastaví auto a hovorí vodičovi:  
- „Pán vodič, vaše auto je preťažené, musím vám odobrať 
vodičské oprávnenie.“  
Vodič na to:  
- „Kľudne, ale váži nanajvýš dvadsať gramov.“  
 

Najkratší srbský pozdrav:  
- Stoj, lebo strelím!  
- Stojím!  
- Strieľam!  
 

Príde policajt do reštaurácie. Čašníčka sa ho pýta, čo si dá. Policajt hovorí:  
- „Dám si hranolky.“  
- „Prepáčte, ale došli nám zemiaky.“  
Policajt na to:  
- „To mi nevadí, ja ich zjem aj s chlebom.“  

 

     Matúš Sejka 
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    9  8     5    
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
Svätých Praotcov 

Pondelok 
12.12. 

Prepodobný otec Spiridon 
Divotvorca, trimituntský biskup 

6:30 
 
 
 
 
 

17:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária  

Moleben pred Narodením Pána 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Ján 

Utorok 
13.12. 

Svätí mučeníci Eustratios, 
Auxencius, Eugen, 
Mardarios a Orest 

6:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan 

Streda 
14.12. 

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, 
Filemon, Apollónios a Kallinik 

6:30 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Mikuláš 

Sv. liturgia slovenská 
+ Matej, Alžbeta 

Štvrtok 
15.12. 

Svätý hieromučeník Eleuterios 
Prepodobný otec Pavol z Latry 

6:30 
 

18:00 

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

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrea 

Piatok 
16.12. 

Svätý prorok Aggeus 
 

Zdrţanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
17:30 
18:00 

 

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

Večeradlo 
Moleben pred Narodením Pána 

Sv. liturgia slovenská  
+  Jozef (40 výročie smrti), Júlia, Jozef 

(panychída) 

Sobota 
17.12. 

Svätý prorok Daniel 
Traja svätí mládenci Ananiáš, 

Azariáš a Mízael 
 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna, Tatiana 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan 

Nedeľa 
18.12. 

NEDEĽA SVÄTÝCH 
OTCOV  

 
 

 7:30 
 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

15:00 
 
 

18:00 

 
Sv. liturgia slovenská 

 * Lucia (15 r.) 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
 * Karolína, Terezka 

 
Vianočná sv. spoveď 

 
Sv. liturgia slovenská 

* rod. Antona Švigara a rod. Pavla 
Cipku 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
Svätých Otcov  

Pondelok 
19.12. 

Svätý mučeník Bonifác 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária (panychída) 

 

Moleben pred Narodením Pána 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján 

Utorok 
20.12. 

Predprazdenstvo Narodenia 
Jeţiša Krista 

Svätý hieromučeník Ignác 
Bohonositeľ 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mikuláš, Júlia, Juraj (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Andrej, Jozef, Ján 

Streda 
21.12. 

Svätá mučenica Juliána 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Terézia, Michal, Anna 

 

Moleben pred Narodením Pána 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj 

Štvrtok 
22.12. 

Svätá veľkomučenica Anastázia 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ 

Sv. liturgia slovenská 
+ Katarína, Peter 

Piatok 
23.12. 

Desiati svätí mučeníci z Kréty 
 

Zdrţanlivosť od mäsa 

6:30 
 

7:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Juraj, Libuša 

Kráľovské hodinky 
Večeradlo 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján 

Sobota 
24.12. 

Predvečer Narodenia Pána 
Sobota pred Kristovýjm 

narodením 
Svätá prepodobná mučenica 

Eugénia 
Zdrţanlivosť od mäsa 

 
6:30 

 
15:00 

 

22:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Veľká večiereň 
 

Veľké povečerie s utierňou 

Nedeľa 
25.12. 

NARODENIE NÁŠHO 
PÁNA, BOHA 

A SPASITEĽA JEŢIŠA 
KRISTA  

 
Prikázaný sviatok 

 7:30 
 
9:00 

 
11:00 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Anna (82 r.) 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Helena, Anton 

 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Zuzana, Alžbeta, Teodor 
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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: 8:00 – 9:00 / 14:00 - 15:00 

Utorok, piatok: 8:00 – 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

