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S Kým sa rozprávame... 

Hoci modlitba je všeobecne rozšíreným javom vo všetkých 

náboženstvách, nájdu sa aj takí ľudia, ktorí modlitbu považujú na 

niečo zbytočné. Domnievajú sa, že sa bez nej zaobídu. 

Modlitba je dôležitým základom náboženskej skúsenosti 

človeka. Karmelitán Jerzy Wieslaw Gogola píše, že „modlitba je spôsobom existencie 

človeka“ (Teologia komunii s Bogem). Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že „Modlitba 

je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá... poníženosť je 

základom modlitby“ (KKC 2559). 

 Spôsob, akým sa modlíme, celkom spoľahlivo odhaľuje, v akého Boha veríme. Naše 

predstavy o Bohu, o jeho charaktere, o jeho vzťahu k nám majú vplyv na to, akým 

spôsobom sa k nemu približujeme v modlitbe. Samozrejme, modlitba ukazuje aj na náš 

charakter, pretože odhaľuje, ktoré hodnoty sú pre nás dôležité, ako uvažujeme, či myslíme 

len na seba, alebo aj iných. Modlitba tak hrá dôležitú úlohu v živote kresťana. 

Ten, kto najlepšie vedel, ako sa rozprávať s Bohom, bol sám Ježiš Kristus, ktorý bol 

nielen človekom, ale zároveň Bohom. Vo svojej kázni na vrchu nám dáva konkrétne rady o 

tom, ako sa modliť. 

V Mt 6, 5-8 nás Ježiš upozorňuje, aby sme sa nedomnievali, že čím viac toho na 

modlitbe nahovoríme, tým máme väčšiu šancu, že Boh naše prosby vypočuje. Ježiš 

výslovne hovorí, že takéto ponímanie modlitby je pohanské, založené na nesprávnej 

predstave o Bohu - Bohu, ktorého treba prehovárať, nútiť, aby pre nás ľudí niečo vykonal. 

Ročník:  3.     Číslo:  3 
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Toto je založené na nesprávnom pochopení hriechu a Božieho charakteru. Modlitba by 

bola potom jeden z prostriedkov, ktorým "vystrieme neochotnú Božiu ruku", a tak 

donútime Boha k tomu, aby nakoniec, dotknutý našou pobožnosťou či neodbytnosťou, 

súhlasil s nami a vykonal to, o čo sme tak úpenlivo prosili. 

Ak však modlitba nemení Boha, ale nás a náš vzťah k nemu, potom chápeme modlitbu 

ako dôležitý nástroj pre komunikáciu s Bohom, pre lepšie spoznanie Boha i seba. Zmyslom 

modlitby nie je Bohu oznámiť naše potreby a priania, pretože ako Ježiš hovorí, On predsa 

„vie, čo potrebujeme prv, než by sme ho my prosili“ (Mt 6, 8). Účelom modlitby nie je Boha 

prehovárať, spracovávať, pretože „sám Otec nás miluje“ (Jn 16, 26-27). 

Sväté písmo ukazuje, že zmyslom modlitby je predovšetkým rozhovor  (spoločenstvo) s 

Bohom. O Ježišovi čítame, že sa modlil aj celú noc (napr. Lk 6, 12). Po prečítaní tohto verša 

nás ľahko napadne otázka: Ako sa Ježiš mohol modliť celú noc bez toho, aby sa neopakoval?  

Väčšina z nás už niekedy zažila situáciu, keď sme sa tak zarozprávali so svojim dobrým 

priateľom, že sme ani nezbadali, ako veľa času ubehlo. Náš modlitebný život závisí od toho, 

aký máme vzťah k Bohu a za akého Priateľa ho považujeme. 

Jednou z pozoruhodných skutočností Ježišovho modlitebného života bolo, že Boha 

oslovoval Abba, čo po aramejsky znamená Otecko. Tým nám Ježiš ukazuje, že k Bohu 

môžeme pristupovať s dôverou, s láskou, podobne, ako dieťa prichádza k svojim rodičom. 

Ježiš uisťoval svojich poslucháčov, že Otec je ešte ochotnejší dať dobré veci svojim deťom, než 

tí najlepší pozemskí rodičia (Mt 7, 9-11; Lk 11, 13). 

Ježiš nás upozorňuje, že by bol rád, keby sme sa považovali za jeho priateľov (Jn 15, 

15). Okrem toho tiež povedal: „Kto videl mňa, videl Otca“, pretože „Otec a ja sme jedno“ (Jn 

14, 9; 10, 30). Z toho vyplýva, že takýto nádherný vzťah k nám ľuďom nemá len Ježiš, ale aj 

Otec. Pre správny rozvoj modlitebného života je nesmierne dôležité pochopiť, že tak Otec, 

Syn aj Svätý Duch chcú mať s nami otvorené, priateľské vzťahy (Rim 8, 31). Niet pochýb o 

tom, že k Bohu treba pristupovať úctivo, ale nie so strachom, pretože to negatívne ovplyvňuje 

náš vzťah k nemu. Boh nechce, aby sme sa ho báli, pretože láska a strach sa navzájom 

vylučujú (1 Jn 4, 18). Len tak budú naše rozhovory s Bohom priame, čestné, otvorené a verím, 

že vypočuté.  

 

o. Martin Zlacký  
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Bol raz jeden kráľ a tento kráľ mal jedinú, veľmi krásnu a mimoriadne múdru dcéru. 

Princezná však bola postihnutá akousi tajomnou chorobou. Spolu s princeznou rástla aj jej 

choroba. Boleli ju ruky i nohy, slabol jej zrak i sluch. Ani jednému lekárovi sa nepodarilo 

vyliečiť ju. Raz prišiel na kráľovský dvor akýsi starec, o ktorom sa hovorilo, že pozná 

tajomstvo života. Všetci dvorania sa ponáhľali a žiadali ho, aby pomohol chorej princeznej. 

Starec podal dievčaťu prikrytý prútený košík a povedal: „ Vezmi si ho a staraj sa o oňho. To ťa 

uzdraví.“ 

Zvedavá princezná kôš otvorila a to, čo v ňom videla, ju ohromilo. V koši ležalo 

dieťatko znetvorené ešte bolestnejšou chorobou, ako bola jej vlastná. 

Princeznú to dojalo. I napriek bolesti vzala dieťa do náručia a začala sa oň starať. 

Mesiace sa míňali. Nemyslela na nič iné. Dieťa kŕmila, láskala sa s ním, usmievala sa naň, po 

nociach nad ním bdela, nežne sa mu prihovárala. Nedbala na nič, i keď ju to stálo veľa 

námahy. 

Po siedmich rokoch sa stalo čosi neuveriteľné. Raz ráno sa dieťa usmialo a začalo 

chodiť. Princezná ho vzala do náručia, začala s ním tancovať, smiala sa a spievala. Ľahunká 

a krásna, ako ju už dávno nik nevidel. Bez toho, aby si to všimla, uzdravila sa aj ona. 

Pane, keď som hladný, pošli mi niekoho, kto sa potrebuje najesť; 

keď som smädný, pošli mi niekoho, kto potrebuje vodu; 

keď mi je zima, pošli mi niekoho, kto sa potrebuje zohriať; 

keď trpím, pošli mi niekoho, koho treba potešiť; 

keď môj kríž oťažieva, pomôž mi niesť kríž druhého; 

keď som chudobný, priveď mi niekoho, kto je v núdzi; 

keď nemám čas, pošli mi niekoho, komu treba pomôcť; 

keď strácam odvahu, pošli mi niekoho, koho treba povzbudiť; 

keď potrebujem, aby ma niekto pochopil, pošli mi niekoho, kto u mňa hľadá   pochopenie; 

keď by som chcel, aby sa o mňa niekto postaral, pošli mi niekoho, aby som sa oňho postaral ja; 

keď myslím na seba, obráť moje myšlienky na druhého. 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      3333////2012012012011111    
 

 
 

 

 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      3333////2012012012011111    
 

 
 

 

Sviatosť pokánia v 20. storočí 

Kódex kánonického práva 1983 

V roku 1983 vstupuje do platnosti pre 

Západnú (latinskú) cirkev nový Kódex 

kánonického práva (CIC 1983). Ten v IV. knihe 

– Posväcujúca úloha Cirkvi - upravuje predpisy 

pre sviatosť pokánia. Sviatosť pokánia definuje 

ako sviatosť, v ktorej „veriaci vyznávajú 

hriechy zákonnému vysluhovateľovi, ľutujú ich 

a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením, 

ktoré im ten istý vysluhovateľ udelil, dostávajú 

od Boha odpustenie hriechov, ktoré spáchali 

po krste, a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorú 

zhrešením ranili“ (c. 959). Nasledujú štyri 

kapitoly, ktoré predpisujú: 

1. slávenie sviatosti – v troch vyššie 

opísaných formách a miesto slávenia; 

2. vysluhovateľa sviatosti – kňaza, 

jurisdikciu k spovedaniu, podmienky 

k rozhrešeniu zo strany spovedníka, 

zachovanie spovedného tajomstva, povinnosť 

udeliť zadosťučinenie;  

3. dispozície kajúcnika – príprava na 

prijatie sviatosti, vyznanie hriechov  

 

 

(predovšetkým ťažkých), povinnosť ročnej 

spovede, možnosť spovede prostredníctvom 

tlmočníka a možnosť spovede u zákonitého 

kňaza z iného obradu;   

4. predpisujú normy o odpustkoch ako 

prostriedkoch odpustenia časných trestov 

pred Bohom za hriechy vzhľadom na vinu už 

odpustenú.  

Zároveň tento kódex v tej istej knihe aj 

Dni pokánia, v ktorých všetci veriaci, každý 

svojím spôsobom, sú z božského zákona 

povinní konať pokánie predovšetkým v piatky 

celého roka a v pôstnom období. V tieto dni sa 

majú veriaci zvláštnym spôsobom venovať 

modlitbe, konať skutky nábožnosti a 

dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším 

plnením svojich povinností a najmä 

zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa 

podľa zákon stanovených kódexom. 

Je samozrejmosťou, že nový kódex sa 

venuje aj oblasti cirkevných trestov, ktoré sú 

kánonmi podchytené, aby mohla byť 

stanovená a umožnená aj náprava priestupkov 

a obnova poriadku a disciplíny v Cirkvi. Tieto 

sankcie vymedzuje VI. kniha kódexu, ktorá 

obsahuje podmienky udelenia trestov, 
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pojednáva o subjektoch podliehajúcich 

trestom, definuje jednotlivé tresty, podmienky 

ich uloženia a význam uložených trestov. 

Samozrejme, že stanovuje aj podmienky 

zániku trestov. 

Kódex kánonov Východných cirkví 

V roku 1991 vstupuje do platnosti prvý 

spoločný kódex pre všetky Východné katolícke 

cirkvi Kódex kánonov 

Východných cirkví 

(CCEO). Ten podobne 

ako latinský kódex 

stanovuje kánony pre 

sviatosť pokánia vo 

forme zachovávajúcej 

tradície kresťanského 

Východu. V titule – 

Božský kult, 

predovšetkým sviatosti - 

predpisuje kánony ohľadom sviatosti pokánia, 

v ktorej sa: „Veriacim, vedeným k Bohu Svätým 

Duchom, ktorí po krste zhrešili a pohnutým 

ľútosťou nad hriechom, i zaumieňujúcim si 

začať nový život, prostredníctvom služby 

kňaza, ktorému sa vyznávajú a prijímajú 

uložené zadosťučinenie, dostáva od Boha 

odpustenie hriechov a súčasne sú zmierení 

s Cirkvou, ktorú hriechom zranili; týmto 

spôsobom sa najviac pomáha kresťanskému 

životu a uschopňuje k prijatiu Božskej 

Eucharistie.“ Ďalšie kánony upravujú 

podmienky:  

1. kedy prijímať túto sviatosť –  

predovšetkým v stave ťažkého hriechu, v dobe 

pôstu a pri slávnostiach vo svojom chráme;  

2. čo je nutnosťou k platnosti sviatosti –  

osobné a úplné vyznanie s rozhrešením;  

3. kto môže a akým spôsobom udeľovať 

sviatosť a tiež 

predpisy ohľadom 

rozhrešenia – 

riadnym 

vysluhovateľom je 

kňaz s právomocou 

udeľovania sviatosti 

zo svojho úradu alebo 

z rozhodnutia 

miestneho hierarchu. 

Ďalej sú stanovené 

predpisy o rezervovaní rozhrešenia a odopretí 

udeliť rozhrešenie a povinnosť zachovať 

spovedné tajomstvo;  

4. miesto slávenia sviatosti – je ním 

chrám, zo spravodlivej príčiny to môže byť aj 

iné miesto.  

Ten istý titul v článku Sviatočné a kajúce 

dni predpisuje zachovávanie kajúcich dní, 

odvolávajúc sa na predpisy jednotlivých cirkvi 

svojho práva.  
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Aj východné právo pozná a má 

stanovené predpisy cirkevných trestov. Ich 

význam je v tom, aby po vyčerpaní všetkých 

možností nápravy, tí, ktorí majú moc od Boha 

zväzovať a rozväzovať priniesli vhodný liek na 

choroby tých, ktorí sa previnili. Toto ukladanie 

trestov musí byť pri všetkej trpezlivosti 

a múdrosti také, aby previnilcov nedohnalo do 

zúfalstva a súčasne neuvoľnilo zábrany 

k neviazanému životu alebo k pohŕdaniu 

zákonom, ale spôsobené rany zahojilo. 

Tomuto sú podriadené všetky kánony CCEO 

hovoriace o cirkevných trestoch a celá 

štruktúra trestného práva obsiahnutá 

v tituloch 27 a 28, ktorá je obsahuje definície 

trestných činov a trestov vo všeobecnosti, 

stanovuje postup pri ukladaní trestov 

a predpisuje postup trestného súdu. Teda 

v popredí záujmu východného práva je 

uzdravenie hriešnika. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi 

Posledným z oficiálnych dokumentov 

vierouky Katolíckej cirkvi je nový Katechizmus 

Katolíckej cirkvi promulgovaný pápežom 

Jánom Pavlom II. v októbri 1992. Tento 

v štyroch veľkých častiach podáva základnú 

náuku Katolíckej cirkvi. Na mnohých miestach 

je výzva a pripomienka k pokániu, zmiereniu 

a kajúcim skutkom. Samotnému sviatostnému 

pokániu sú venované články 1422-1498.  

V prvom z týchto článkov je definovaná 

sviatosť pokánia predovšetkým ako sviatosť 

Božieho milosrdenstva na odpustenie urážky 

Boha a zmierenie s Cirkvou, ktorá bola 

hriechom ranená. Ďalšie články hovoria 

o názve tejto sviatosti ako o sviatosti 

obrátenia, lebo sa v nej uskutočňuje Ježišova 

výzva k obráteniu a návrat k Otcovi, ako 

o sviatosti pokánia, lebo posväcuje osobný 

i ekleziálny proces obrátenia hriešnika, ako 

o sviatosti svätej spovede, lebo vyznanie je 

podstatnou zložkou tejto sviatosti, ako 

o sviatosti odpustenia, lebo sviatostným 

rozhrešením Boh udeľuje kajúcnikovi 

odpustenie a pokoj a ako o sviatosti zmierenia, 

lebo dáva hriešnikovi lásku Boha, ktorý 

zmieruje. Tuto sviatosť je potrebné po krste 

prijímať, lebo krstom nebola odstránená 

krehkosť a slabosť našej ľudskej prirodzenosti 

ani náklonnosť na hriech – žiadostivosť- 

a práve táto sviatosť pomáha k dosiahnutiu 

svätosti a večného života, ku ktorému sme 

Bohom neprestajne povolávaní. Katechizmus 

zdôrazňuje vnútorné pokánie, lebo bez neho 

by skutky pokánia zostali neplodné a klamné. 

Katechizmus umožňuje rozličné formy 

pokánia:  

- pôst, modlitbu a almužnu, ktoré sú 

obsiahnuté v Svätom písme a tradícii 
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cirkevných Otcov a zdôrazňujú v pokání vzťah 

k sebe samému, k Bohu a k blížnym; 

- starostlivosťou o chudobných, 

obranou spravodlivosti a práva, vyznaním 

pokleskov bratom, napomenutím, revíziou 

života a ďalšími, ktoré vedú k napĺňaniu 

posolstva evanjelia; 

- účasťou na slávení Eucharistie a jej 

prijímaním, ktorá sa stáva posilou 

v každodennom kresťanskom zápase o 

dokonalosť; 

- čítanie Písma, modlitba liturgie hodín 

a modlitba Otčenáš, ktoré majú moc oživovať 

ducha obrátenia a napomáhajú k odpusteniu 

hriechov; 

- kajúce obdobia a dni v liturgickom 

roku, ktoré sú význačnými chvíľami v kajúcej 

praxi Cirkvi a ktoré sú vhodné k duchovným 

cvičeniam, púťam, dobrovoľným odriekaniam. 

Ďalej katechizmus približuje úkony 

kajúcnika, ku ktorým patrí podľa dávnej 

tradície Cirkvi ľútosť, vyznanie hriechov 

a zadosťučinenie. Ďalej pojednáva 

o vysluhovateľoch tejto sviatosti, ktorými sú 

biskupi a kňazi na základe posvätného stavu 

odovzdaného Ježišom pre svojich apoštolov 

a ich nástupcov. Títo majú veriacich 

povzbudzovať k prijímaniu sviatosti pokánia 

a sami túto sviatosť v službe dobrého pastiera 

ochotne vysluhovať vždy, keď sú o ňu rozumne 

požiadaní. Ďalej zdôrazňuje účinky sviatosti 

pokánia, medzi ktorými vyniká zmierenie 

s Bohom v dokonalom priateľstve, zmierenie 

s Cirkvou, ktorá je pokladnicou duchovných 

dobier pre svojich členov a keď sa hriešnik 

v tejto sviatosti zveruje milosrdnému Božiemu 

súdu, určitým spôsobom anticipuje súd, 

ktorému bude podrobený na konci 

pozemského života každý človek.  

Katechizmus podáva aj učenie 

o odpustkoch, ktoré sú udeľované za účelom 

odpustenia časného trestu pred Bohom za 

hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka 

viny. Zdôrazňuje, že odpustky sa získavajú 

prostredníctvom Cirkvi na základe moci 

zväzovať a rozväzovať udelenej Ježišom 

Kristom. Tieto odpustky možno získať aj pre 

zosnulých veriacich, aby boli oslobodení od 

časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje 

hriechy a ktoré ešte nie sú odpykané. 

o. Martin Zlacký 
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Eparchiálna púť s vladykom Milanom Chauturom do Sv. Zeme 

Izrael – piate evanjelium 
23.2. – 6.3.2011 

 
 

Zmyslom a cieľom púte je návrat a prehĺbenie spirituality Biblie, kráčajúc po zemi Ježiša a čítajúc stránky piateho 
evanjelia – Sv. Zeme. 

10 dní s odletom z Budapešti, preprava na letisko Ferihegy zabezpečená. Každodenná sv. liturgia, príležitosť 
k sviatosti zmierenia. 

Cena 720,- Eur (v cene je letenka a letiskové poplatky, transfer do Budapešti, v Izraeli, nocľah s polpenziou, 
odborný sprievodca – kňaz).  

Sprievodca: ThBibLic Róbert Jáger 
     
Program púte: 
Odlet z Budapešti do Tel Avivu v ranných hodinách: prehliadka Yoppe – Dom Šimona Garbiara, Tel Aviv, Cézarea 
Prímorská, Haifa – Karmel. Nocľah v Nazarete. 
Nazaret, Zippori, Kána Galilejská. 
Banias – prameň Jordánu, obnova krstných sľubov, Cézarea Filipova, 
Galilejské jazero, Tabgha – miesto rozmnoženia chleba, Primát apoštola Petra, Kafarnaum – Ježišovo mesto, Hora 
blahoslavenstiev 
Hora Tábor, cesta v Jordánskom údolí do Jericha a Jeruzalema 
Jeruzalem – staré mesto, Múr nárekov 
Olivová hora, Getsemani, Dominus Flevit, Golgota a hrob Pána, Ain Karem a západný Jeruzalem, Betlehem – Narodenie, 
Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka, Šalamúnove nádrže – Pieseň piesní. Mŕtve more, Qumran a Masada 
Nezabudnite si vziať 

• sv. Písmo, najlepšie SZ a NZ 
• modlitebnú knižku Hore srdcia 
• pohodlnú obuv 
• destilát aspoň 1 liter 
• február je obdobím možných prehánok, preto aj 

niečo do dažďa 

 
Cena 720,- Eur 

• letenka a letiskové poplatky 
• transfer do Budapešti, po Izraeli 
• nocľah s polpenziou 
• odborný sprievodca – kňaz 

V cene nie je zahrnuté:                                                      Prihlásiť sa môžete do 20. januára 2011 na adrese:             
• 70 USD - obslužné a vstupné, platí sa v Izraeli    CK Awertour 
• 30 USD - Qumran a Masada            Dominikánske námestie 13 
• taxík na horu Tábor – 7 USD     040 01 Košice                                       
• plavba loďou po Gal. jazere – 8 USD 

• ryba sv. Petra – 18 USD    t.č. 0911 226 045 
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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 

 

...všetko bude patriť Pánovi... 

 

Vo sviatok Stretnutia Pána sa 

stretávame v jeruzalemskom chráme 

so svätou rodinou a s prorokmi - 

Simeonom a Annou. Mária 

a Jozef priniesli dieťa Ježiša 

do Jeruzalema, aby ho 

predstavili Pánovi. V knihe 

Exodus je napísané: 

"Všetko mužského rodu, čo 

otvára lono matky, či už u 

ľudí alebo u dobytka, odstúpiš 

Pánovi... všetko bude patriť Pánovi... 

všetko bude zasvätené Pánovi. 

Prvorodené deti sa dali vykúpiť 

zvieratami, ktoré boli namiesto nich 

zabité, takto sa konal obrad 

obetovania. Patriť Pánovi: O to ide 

nielen v rehoľnom živote, ale v 

kresťanskom živote všeobecne. My 

všetci laici, rehoľníci, kňazi, patríme 

Bohu, pretože sme boli pokrstení. „V 

krste sme zomreli s Kristom..“ (Rim 6,4) 

píše sv. Pavol Rimanom. Už vtedy bol 

náš život obetovaný, odovzdaný Bohu. 

To, čo sa vo sviatosti krstu udialo, sa 

má  uskutočňovať v každodennom  

 

 

 

 

živote. Pozvanie kráčať k dokonalosti 

má každý kresťan vo svojom stave. 

Rozhodnutie nás zasvätených,  

darovať  svoje srdce a lásku Ježišovi, 

nie je iba naše 

rozhodnutie. Dar 

života podľa 

evanjeliových rád je 

darom, ktorým nás 

Boh obdaril, je tiež 

darom pre iných, pre 

cirkev, ľudí. Tento dar, prijatý 

a horlivo žitý, nám dáva veľkú šancu, 

aby sme úplne patrili Kristovi. Každá 

povolaná osoba sa vo vnútornej 

slobode sama rozhoduje, že bude 

patriť iba Jemu. Koľko radosti 

a pokoja prináša toto naše slobodné 

rozhodnutie. Ťažko nájsť nevestu, 

ktorá plače pri sobáši, lebo necháva 

ostatných mužov. Naopak je šťastná, 

lebo patrí iba jednému, tomu 

pravému. 

Dar zasväteného života nám 

nebol daný na začiatku v plnosti 

a jasnosti. To je ako zo semenom. Ono 

pomaličky rastie, odumiera, vyvíja sa. 

��  

�

�

� 
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Tak ako aj o kvietok sa treba starať. 

Okopať ho, vytrhnúť burinu, poliať, 

aby mohol rásť. Čím hlbšie 

vstupujeme do hlbín Božej lásky, tým 

viac vidíme ako sa naše srdce 

potrebuje očistiť. Je to cesta 

duchovného rastu, na ktorej Boh dáva 

svoju milosť. 

Ak by sme zasvätený život mohli 

porovnať s manželstvom, tak 

v manželstvo je zvláštne miesto 

stretnutia Boha a človeka 

v rodičovskej a manželskej láska. Pre 

nás, Bohu zasvätené osoby, je tým  

miestom stretnutie, práve  vnútorná 

samota srdca.  

Mnohí ľudia zvyknú porovnávať, 

čo je ľahšie alebo ťažšie. Jednu 

z odpovedí je: „Preto si prepášte bedrá 

mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej 

uprite na milosť, ktorú dostanete, keď 

sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné 

deti neprispôsobujte sa takým 

žiadostiam, ako keď ste boli v 

nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý 

vás povolal, buďte aj vy svätí vo 

všetkom svojom počínaní; veď je 

napísané: „Buďte svätí, lebo ja som 

svätý.“            / 1 Pt 1,13 -17 /  

Všetci sme pozvaní v tomto svete, 

aby sme sa učili milovať druhých, na 

mieste, kde nás povolal Pán, či už v 

zasvätenom živote svoje spolusestry, 

spolubratov alebo v manželstve členov 

svojej rodiny...                                                     

               Spracovala sr. Simeona 

        

 
 

 

vás pozýva  

*  Kurz Rút – hľadanie Božieho plánu pre manželstvo 

        18. – 20.2.2011 

  *  Kurz prípravy na manželstvo – 24. – 27.2.2011 - ak sa chystáte na 

svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu 

predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len 

prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah 

posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. 

*  Kurz Samuel – 20. – 22.5.2011 - ak cítite, že potrebujete v oblasti 

výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na kurz Samuel. 

Podmienkou je mať absolvovaný kurz „Rút“. 
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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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SUDOKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 

"Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!"  

"To je nič! ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch! ☺  

 

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

- „No? Čo je?“  

- „Nie čo je, ale kto je?“  

- „Ahááá, ďalšia učiteľka.“ ☺ 

 

- Príde matka Tereza do neba. Svätý Peter ju privíta a pýta sa, či jej nebude vadiť, ak na 

večeru budú len zohriate párky s chlebom. Matka Tereza vo svojej skromnosti súhlasí. Keď 

však dostane párky aj na druhý a ďalší a ďalší deň, pýta sa: 

- „Svätý Peter, ale prečo stále jeme iba párky ?“ 

- „No, kvôli dvom sa predsa neoplatí variť.“ ☺ ☺ ☺ 
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Liturgický program na 37. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
7.2. 

Prepodobný otec Partenios, 
lampsacký biskup. Prepodobný 

otec Lukáš 

 
6:30 

 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Andrej, Andrej, Andrej 

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mária (panychída) 

Utorok 
8.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Stratilat. Svätý prorok Zachariáš 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária (panychída) 

Streda 
9.2. 

Zakončenie sviatku Stretnutia 
nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Svätý mučeník 

Nikefor 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal (81 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
* Matúš (17 r.) 

Štvrtok 
10.2. 

Svätý mučeník Charalampés 

6:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+  Pavlína, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Michal, Ján, Anna 

Modlitby za uzdravenie      

Piatok 
11.2. 

Svätý hieromučeník Blažej, 
sebastejský biskup. Prepodobný 

otec Martinián 

 
6:30 

 
18:00 

 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Margita 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Gregor, Anna          

Sobota 
12.2. 

Svätý Meletios, antiochijský 
arcibiskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Alžbeta, Iveta, Viktor, Matúš, 
Alexandra, Viktor, Anna, Juraj 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+  Štefan 

Nedeľa 
13.2. 

NEDEĽA O 
MÝTNIKOVI A 
FARIZEJOVI  

 
Začiatok predpôstneho 

obdobia 

7:30 
 
  
9:00 

 
 

11:00 
 
 

17:15 
18:00 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Marianna 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária (86 r.), Peter, Anna, Peter, 
Inga, Peter, Patrik 

 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Marta 
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Liturgický program na 38. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
14.2. 

Odchod do večnosti 
prepodobného 

Konštantína Filozofa, 
učiteľa Slovanov. 

Prepodobný otec Auxencius 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavel, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan, Ján, Jozef 

+ Śtefánia 

Utorok 
15.2. 

Svätý apoštol Onezim 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anton, Helena, Anton, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Michal (panychída) 

Streda 
16.2. 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, 
Porfyrios a ich spoločníci 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ján s rod. 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej, Anna 

Štvrtok 
17.2. 

 Svätý veľkomučeník Teodor 
Tirón 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ z rod. Baníkovej 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (60 r.) - ďakovná  

Piatok 
18.2. 

Náš otec svätý otec Lev, rímsky 
pápež 

 
Voľnica 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Sv. liturgia slovenská 
* Soňa 

Sobota 
19.2. 

Svätý apoštol Archippos 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. Liturgia staroslovienska 
+ Ján, Michal, Helena, Juraj, Mária, 

Helena 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Mária 

Nedeľa 
20.2. 

NEDEĽA O 
MÁRNOTRATNOM 

SYNOVI 

 7:30 
 

9:00 
 
 

11:00 
 
 

17:15 
18:00 

 
Sv. liturgia slovenská 

 * Jana, Juraj s rod. 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 
Sv. liturgia slovenská 

 * Martin 
 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Dalibor 
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Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát Humenné.  
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628 
farár: 057/ 788 9061 
kaplán: 057/ 788 9060 

WEB:            www.grkat.he.sk/uvod 
 
e-mail:      úrad: humenne@grkatpo.sk 

        dekan: martinzlacky@centrum.sk 
                   kaplán: hrib.peter@gmail.com 
                   kaplán: mikulas.fejko@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

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

Utorok, piatok: 8:30 – 10:00 

Na prvý piatok 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 

 
 


