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PÔST verzus POKUŠENIE  
Čo s ním ??? 

 
Drahí bratia a sestry,  

pamätáte sa, keď Vám otec alebo mama dohovárali: „Toto 
urob tak a tak, inak sa ti zle bude vodiť. Toto je potrebné tak 
urobiť a toto je lepšie, keď urobíš onak. Tam nechodievaj a tam 
by bolo dobré z času na čas prísť...“  a tak ďalej a tak ďalej. 
Jednoducho rodičovské rady, napomenutia, upozornenia. Och, koľkokrát ich človek 
nepočúval, a aj tak si urobil po svojom. Vedel, že rodičia chcú dobre, ale keď to zakázané 
tak veľmi chutilo a vyzeralo tak lákavo. Možno sa ti teraz zdá, že názory tvojich rodičov sú 
staromódne alebo možno už nemáš rodičov. No nezabúdaj, že je tu niekto, kto chce byť 
tvojím otcom aj mamou - BOH. 

 Preto počas týchto dní pôstu ti Nebeský Otec bude každý deň  hovoriť to, čo máš 
robiť a čo nemáš, pretože ťa chce ochrániť od zlého a od pokušenia. Prečo? Pretože chce 
byť tvojím rodičom, chce ťa vychovávať a dať ti to najlepšie – život.     

Bratia a sestry, skúsme si v mysli a predovšetkým v srdci zopakovať to, čo sme  už 
prežili, a to Nedele Zacheja, Mýtnika a farizeja, Márnotratného syna, Mäsopôstnu 
a Syropôstnu nedeľu. Počas týchto dni v Božom slove sme mohli zakúsiť ako zmýšľa 
milosrdný Boh Otec voči mne i tebe:  „Nechcem smrť hriešnika, ale aby všetci boli 
spasení.“  

V tomto čase všetci vstupujeme do samotného Veľkého pôstu a každý jeden z nás 
určite zaujal jeden postoj, a to postoj vo veľkej horlivosti sa prepásať poriadnym pôstom, 
modlitbou a almužnou. Ale skôr ako sa vydáš na tu vnútornú cestu obrátenia, je dôležite 
vstúpiť si do svojho srdca a prijať Boha za svojho RODIČA. Pretože tento čas je pre teba 
príležitosťou k obráteniu, k obnoveniu tvojho zmýšľania a konania. Nikto ho nemôže urobiť 
sám, ale iba s Bohom. A práve pôst ti pomôže odhaliť krásu a hĺbku tvojho vzťahu 
k živému Bohu, pretože iba On ti pomôže zvíťaziť nad pokušením.  

Ročník:  3.     Číslo:  5 
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Čo je pokušenie?  
Každý z nás má s tým skúsenosť. Myslím si, že nie je potrebné písať definíciu, čo je 
pokušenie. Pravdou je, že vždy budem aj ja aj ty pokúšaný zlým, a zvlášť v čase, keď sa 
najviac snažíš nestratiť kontakt s Bohom. Ježiš Kristus zažil všetky pokušenia, ale nezhrešil. 
(Hebr 4, 15. 2, 18) 

Preto sa pokušenia nemusíme zľaknúť ani my. Pokušenie nie je hriech. Nie je hriech, 
ak sa objaví v mysli, hriechom sa stane ak sa začnem ním zaoberať. Preto nie je dôvod na 
strach, ale odmietni každé pokušenie a si slobodný. Dávajme pozor na tzv. ospravedlňovanie 
sa, pretože výhovorka typu: „nemôžem za to, to pokušenie bolo silnejšie ako ja“ ...neobstojí. 
Pred Bohom sa takto obhajovala aj Eva: „had ma naviedol, i jedla som“ (Gn 3, 13) 

Každý z nás je zodpovedný sám za seba a za to, ako sa sám rozhodneš. Aj obdobie 
Veľkého pôstu záleží iba na tebe, ako ho prežiješ. Či dovolíš, aby ťa začal formovať 
a vychovávať Boh cez svoje slovo, ktoré má moc. Alebo sa to budeš pokúšať robiť sám – 
a to sa nedá, pretože aj ja aj ty si slabý víťaziť nad odmietnutím pokušení od satana. A ak ťa 
začnú každodenné pokušenia ovládať – môžu ťa zničiť, lebo každé pokušenie je výzvou žiť 
nezávisle na Bohu. Apoštol Jakub (Jak 1, 14 -15) píše, že každý kto je v pokušení, je 
zvádzaný vlastnou žiadostivosťou, ktorá ak je jej vyhovené počne a porodí hriech.  

Diabol zviedol Evu v troch oblastiach: videla strom s plodmi dobrými na jedenie 
(telo), lákavý pre oči (oči), sľubujúci všemohúcnosť (pýcha). Podobne diabol pokúšal aj 
Krista na púšti: nech premení kamene na chlieb (jedlo – telo), nech sa vrhne z chrámu, aby 
ukázal kto je (pýcha), nech si vezme nádheru pokladov a kráľovstiev sveta (oči – pýcha). 
A ako pokúša diabol teba??? 

� Žiadostivosť tela: telesná túžba môže byť tvojím sluhom, ale aj Pánom. Som 
ovládaný telom: hladom, spánkom, sexom, zábavou...Všetko sú to dobré veci, ale 
nesmú byť cieľom samým o sebe. Nesmiem ich posúvať za hranice Božej vôle. Keď 
odolávam tomuto pokušenie, vyhlasujem svoju závislosť na Bohu.  

� Žiadostivosť oči: znamená nechať sa ovládať láskou ku krásnym veciam, túžbou po 
krásnych veciach. Záľuba v kráse nie je zlá, ale vášeň vlastniť a hromadiť krásu ma 
môže zničiť, lebo má nenápadne odvádza od Božieho slova a naštrbí to tvoju dôveru 
v Boha. 

� Pýcha: je úzko spojená s ctižiadosťou. Samá o sebe je dobrá, pretože Boh do nás 
vštiepil túžbu vyniknúť, aby sme smerovali ďalej a dosiahli viac – večný život. Ale 
keď nám začne panovať, môže tyransky ovládať všetky tvoje životné názory a snahy. 
Dokonca môžeš sa ospravedlňovať tým, že chcem vynikať pre Krista, ale vlastne 
chcem dokázať niečo sebe i druhým. Pýcha nás odvádza od uctievania Boha a chce 
zničiť našu poslušnosť voči nemu tým, že nám ponúka vziať život do svojich rúk.  

Drahí brat a sestra,  pokušeniu sa nikdy nevystavuj, ale odmietni ho, utekaj pred ním. Keď 
však pocítiš vo svojom živote, že si podľahol, vtedy hneď použi tú istú zbraň proti diablovi, 
akú použil Ježiš Kristus „meč Ducha, ktorým je Božie slovo“. 

 
o. Peter Hrib, kaplán Humenné  
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Lord Congleton raz vymyslel šikovný plán ako svojich nájomníkov naučiť, že človek 

získava odpustenie hriechov vďaka viere, kým nevera mu bráni prijímať požehnanie evanjelia. 

Mnohí z tých, ktorí mali u neho niekoľkoročný dlh za nájom, očakávali prísne a krátke 

súdne pojednávanie. Namiesto toho, tento muž vyvesil oznam, na ktorom sľuboval, že tomu, kto 

v presne stanovený deň príde dopoludnia za ním, odpustí všetok doterajší dlh. 

V určený deň sedel vo svojej kancelárii a čakal, aká bude odozva nájomníkov. Na ulici sa 

zhromaždil veľký zástup ľudí, ktorí si medzi sebou niečo pošuškávali alebo sa spolu rozprávali. 

Nikto z nich však nevstúpil do otvorených dverí. Tesne pred dvanástou vbehol dnu udychčaný 

nájomník, ktorý sa oneskoril. 

„Skutočne si myslíte, že vám bude váš dlh odpustený?“ spýtal sa ho lord Congleton. 

„Áno, pane, pretože ste to čestne sľúbili.“ 

„A vy mi veríte?“ 

„Áno, verím, pretože nie ste človekom, ktorý by zvykol klamať.“ 

„A ste vy dobrý a pracovitý človek?“ spýtal sa majiteľ. „Na vyvesenom ozname sa o tom , 

nič nehovorilo, pane.“ 

„Tak vy naozaj veríte tomu, čo som povedal a prišli ste, aby som vám napísal potvrdenie, 

že vám je dlh odpustený?“ 

„Áno, pane.“ 

Lord Congleton napísal na potvrdenku „všetko zaplatené“ a podal ju nájomcovi. Práve 

keď hodiny odbíjali pravé poludnie, šťastný muž vybehol z domu a mávajúc potvrdenkou volal: 

„Mám to! Mám to! Už nemám nijaký dlh!“ 

Keď to videli ľudia na ulici rozbehli sa a chceli sa natlačiť dnu, ale dvere boli už 

zatvorené! Jeho slovám uveril len jeden jediný človek, ktorý svoju vieru potvrdil činom. Len on 

sám mal z toho požehnanie. 

Pán Boh ponúka dar nevšednej hodnoty všetkým ľuďom. Koľkí sú však ochotní tomu 

naozaj uveriť a urobiť rozhodujúci krok? 



                                                                                                                                        SmeSmeSmeSme        tu  pre  vás  tu  pre  vás  tu  pre  vás  tu  pre  vás      5555////2012012012011111    
 

 
 

 

 



                                                                                                                                        SmeSmeSmeSme        tu  pre  vás  tu  pre  vás  tu  pre  vás  tu  pre  vás      5555////2012012012011111    
 

 
 

 

Sviatosť pokánia - dokumenty Jána Pavla II. o pokání 

 

Novo millenio ineunte (6. január 

2001) 

Na prahu nového storočia, 

a predovšetkým tisícročia, Svätý Otec Ján 

Pavol II. predstavil vstupný dokument do 

tohto nového milostivého času pre Cirkev, 

v ktorom predložil podnety na uvažovanie 

miestnym cirkvám, aby dedičstvo Veľkého 

jubilea zužitkovali v rámci svojich 

pastoračných plánov. Nová evanjelizácia, 

dozrievanie medzináboženského dialógu, 

jednota kresťanov, ochrana rodiny, životného 

prostredia, to sú hlavné okruhy výziev 

nového apoštolského listu.  

Cez veľkú radosť Cirkvi i jej 

viditeľnej hlavy nad ovocím Jubilejného 

roka, ktorý bol prežívaný nielen ako 

spomienka na minulosť, ale aj ako proroctvo 

budúcnosti, Svätý Otec pripomína, že je 

potrebné sa zamyslieť nad touto 

budúcnosťou, ktorá nás očakáva. V každej 

miestnej cirkvi, zhromaždenej okolo svojho 

biskupa, je v počúvaní Božieho slova, 

v bratskej jednote a v lámaní chleba 

prítomná, a čo je dôležité, činná jedna, svätá, 

katolícka a apoštolská Kristova Cirkev. 

Každá z týchto partikulárnych cirkvi mohla 

prežívať v milostivom roku rozmer chvály 

nad zjavením Boha v Kristovi v plnosti času,  

prosbu o odpustenie pre jednotlivcov i pre 

celú Cirkev, v živom povedomí pokánia 

chváliť Boha za veľký zástup svätých 

a mučeníkov, vidieť plastický obraz putujúcej 

Cirkvi, vidieť prebudenie a veľké nadšenie 

mladých z viery, intenzívne prežívať 

eucharistické slávenia, ekumenické stretnutia 

smerujúce k jednote veriacich, prežívať 

pomoc tým najchudobnejším 

a najzadlženejším a nový dynamizmus Cirkvi 

v kontemplácii tváre Ježiša Krista, vyjadrený 

výzvou: „Zatiahni na hlbinu!“ (porov.: Lk 5, 

4. Tiež NMI 1, 15).  

Tieto milosti však neboli len 

jednorazové, Svätý Otec vyzýva, aby sa 

v nich pokračovalo aj v účinnom 

pojubilejnom pastoračnom plánovaní 

a evanjelizačnom poslaní. Toto poslanie má 

uskutočňovať v neustálom hľadení 

a kontemplovaní Kristovej tváre. V tomto 

nazeraní sa nám ponúkajú prostriedky 

k plodnej pastorácii, z ktorých zvlášť vyniká 

perspektíva svätosti, ktorá je cestou k plnosti 

kresťanského života a k dokonalosti lásky. 
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Ďalej je to modlitba, ktorá je dušou 

kresťanského života a predpokladom pre 

opravdivý pastoračný život, slávenie 

Eucharistie, zvlášť nedeľné, pretože je 

potrebné pre opravdivý a dôsledný 

kresťanský život, obnovené počúvanie 

a hlásanie Božieho slova, cez ktoré 

evanjelizácia a katechizácia nadobúda novú 

silu a živé slovo kladie otázky, usmerňuje 

a stvárňuje život. A v neposlednom rade je to 

aj sviatosť zmierenia.  

V tejto časti listu Ján Pavol II. žiada 

o novú pastoračnú odvahu, ktorá by 

kresťanské spoločenstva vedela 

presvedčivým a účinným spôsobom 

predkladať praktizovanie sviatosti zmierenia. 

Pripomína tu žiadosť, ktorú vyjadril 

v exhortácii Reconciliatio et paenitentia na 

vyvinutie všemožného úsilia na zabránenie 

krízy zmyslu pre hriech v súčasnej dobe. 

Znova poukazuje na Krista ako tajomstvo 

spásy, v ktorom nám Boh ukazuje svoje 

súcitné srdce a úplne nás zmieruje so sebou. 

Sme pozvaní Kristovu tvár objaviť aj 

prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorá – 

ako opäť zdôrazňuje Ján Pavol II. – je pre 

kresťana riadnou cestou na dosiahnutie 

odpustenia ťažkých hriechov po krste. Na 

záver k tejto kapitole vyzýva kňazov, aby sa 

nebáli dočasných kríz v oblasti tejto sviatosti, 

ale aby s dôverou, tvorivosťou a vytrvalosťou 

ju odporúčali a patrične doceňovali. 

Misericordia Dei (7. apríl 2002) 

Apoštolský list Jána Pavla II. 

Misericordia Dei vo forme Motu proprio je 

venovaný niektorým aspektom slávenia 

sviatosti pokánia. V jej úvode je 

pripomenutie poslania služby zmierenia, 

ktorú Ježiš Kristus odovzdal apoštolom 

a Cirkvi ako pastoračnú úlohu. Znova 

pripomína záverečné slová kapitoly 

o sviatosti zmierenia z Novo millenio ineunte 

o dôvernom, tvorivom a vytrvalom 

odporúčaní a doceňovaní tejto sviatosti, aby 

sa mohla udiať jej čo najrýchlejšia obroda. 

Ján Pavol II. zdôrazňuje, že k posúdeniu 

vnútornej dispozície kajúcnika je potrebné zo 

strany veriaceho okrem vedomia spáchaných 

hriechov, ľútosti a predsavzatia nehrešiť aj 

riadne vyznanie hriechov: individuálne a 

úplne – čím opäť potvrdzuje učenie Cirkvi 

a prax individuálnej spovede s individuálnym 

rozhrešením.   

Ďalšia, takmer druhá polovica 

dokumentu, je venovaná vysluhovaniu 

sviatosti pokánia so všeobecnou spoveďou 

a všeobecným rozhrešením. Tento spôsob má 

charakter výnimky a je možné ho použiť len 

vo vážnej potrebe: vo výnimočných 

situáciách na misijných územiach alebo 

v izolovaných spoločenstvách, kde je 
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pôsobenie kňaza obmedzené pobytom, 

vojnovými, poveternostnými a inými 

vážnymi podmienkami. Tieto podmienky 

však neprislúcha posúdiť kňazovi, ale 

diecéznemu biskupovi (miestnemu 

hierarchovi), ktorý s ostatnými členmi 

konferencie biskupov, môže vymedziť 

prípady takejto potreby. Ďalej Ján Pavol II. 

pripomína, že k osobným dispozíciám 

kajúcnikov v týchto mimoriadnych prípadoch 

vysluhovania sviatosti pokánia patrí: 1. 

predsavzatie vyznať ťažké hriechy 

v náležitom čase, ktoré teraz nemôže vyznať, 

2. v prípade nebezpečenstva smrti je potrebné 

si vzbudiť dokonalú ľútosť, 3. platne prijať 

rozhrešenie nemôžu tí, ktorí stále žijú v stave 

ťažkého hriechu a nemajú úmysel tento stav 

zmeniť. 

V závere listu  je znova potvrdené:  

1. úprimné vyznanie ťažkých hriechov 

aspoň raz v roku,  

2. ten, komu bolo udelené všeobecné 

rozhrešenie, má povinnosť pri prvej 

príležitosti pristúpiť k individuálnej spovedi, 

skôr než prijme iné všeobecné rozhrešenie, 

iba že do toho vstúpi oprávnený dôvod,  

3. vlastným miestom na vysluhovanie 

sviatosti spovede je chrám alebo kaplnka, 

z pastoračných dôvodov to môže byť aj iné 

miesto, pre Rímsku cirkev  

4. vydanie noriem ohľadom spovedníc 

konferenciou biskupov. Všetky tieto predpisy 

nadobúdajú plnú, trvalú hodnotu, hoci by aj 

na iných miestach bolo stanovené ináč 

a všetko z tohto listu zo svojej povahy platí aj 

pre Východné katolícke cirkvi v súlade 

s kánonmi ich vlastného kódexu. 

o. Martin Zlacký 

 

Kódex kánonov Východných cirkvi 
(CCEO promulgovaný – slávnostne 
vyhlásený – 18. októbra 1990) potvrdzuje 
náuku Katolíckej cirkvi ohľadom 
sviatostného manželstva a predpisuje 
zákonmi, ako je možné túto sviatosť 
spravovať (pripravovať na ňu, vysluhovať 
a prijímať, riešiť prekážky). V kánone 776 
zdôrazňuje: § 1. Manželská zmluva, 
ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho 

zákonmi, ktorou muž a žena 
neodvolateľným osobným súhlasom 
ustanovujú medzi sebou spoločenstvo 
celého života, je svojou prirodzenou 
povahou zameraná na dobro manželov a na 
plodenie a výchovu detí. 

§ 2. Z Kristovho ustanovenia platné 
manželstvo medzi pokrstenými je tou 
samou sviatosťou, ktorou sa manželia na 
obraz dokonalej jednoty Krista a Cirkvi 
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spájajú s Bohom a sviatostnou milosťou 
akoby zasväcujú a posilňujú. 

§ 3. Podstatnými vlastnosťami 
manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, 
ktoré v manželstve medzi pokrstenými z 
dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú 
pevnosť. 
 Podstatnými znakmi katolíckeho 
manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť 
a cieľmi dobro manželov a otvorenosť pre 
nový život. Tieto veci nemožno vylúčiť, čo 
sa týka manželského súhlasu. 

Čo sa týka kódexu CCEO o 
manželských prekážkach, tieto sú uvedené 
v kánonoch 800 až 813: 
• can. 800 „vek“: cirkevný vek je 16 

rokov u muža a 14 rokov u ženy. 
Partikulárnym právom miestnej cirkvi je 
dané prispôsobiť sa veku podľa 
občianskeho práva – riadne min. 18 
rokov, ak súd zníži hranicu, je možné 
zosobášiť aj mladších; 

• can. 801 „ impotencia“: predchádzajúca 
a trvalá neschopnosť  riadneho  
manželského úkonu, sterilita nie je 
prekážkou, iba ak úmyselná, lebo sa ňou 
vylučuje otvorenosť pre potomstvo;   

• can. 802 „manželský zväzok“: 
predchádzajúci platný cirk. sobáš. Ak by 
jedna stránka bola nekatolícka 
a rozvedená, musí sa najprv zistiť, či jeho 
manželstvo nebolo prirodzene platné: 

• ak rozvedená nekatolícka stránka bola 
sobášená s katolíckou stránkou v 
katolíckom chráme: predchádzajúce 
manželstvo je platné a nové sa 
v Katolíckej cirkvi (KC) nemôže prijať; 

• ak nekatolícka stránka bola sobášená s 
katolíckou stránkou len civilne: 

manželstvo je pred cirkvou neplatné 
a môže byť v KC cirkevný sobáš s tým, 
že stránky sú oboznámené s prípadnými 
záväzkami z predchádzajúceho, aj keď 
neplatného manželstva; 

• ak nekatolícka stránka bola sobášená s 
nekatolíckou stránkou v nekatolíckom 
chráme, alebo civilne, toto manželstvo je 
platné a nové manželstvo v KC nie je 
možné; 

• ak nepokrstená stránka bola už sobášená 
s nepokrstenou civilne, rozvedú sa 
a jedna stránka sa chce sobášiť v KC 
s pokrsteným, predchádzajúci sobáš je 
pre nepokrstených prirodzeným právom 
platný a nové manželstvo v KC 
s katolíkom by bolo možné iba v prípade 
dokázania neplatnosti predchádzajúceho 
civilného manželstva; 

• can. 803 manželstvo s nepokrsteným 
(neveriacim alebo veriacim, kde sa 
nepraktizuje krst – moslim, hinduista) 
bez súhlasu miestneho hierarchu 
(biskupa) nie je v KC možné. K dišpenzu 
je potrebné ešte dať z jednej i druhej 
strany určité záruky. 

• can. 804 „svätenie“: kto prijal posvätné 
svätenie, nemôže po ňom platne prijať 
sobáš; 

• can. 805 „večné sľuby“: verejný 
(večný) sľub čistoty v mníšskom ráde je 
prekážkou k sobášu v KC; 

• can. 806 „únos“: sľub osoby unesenej 
alebo zadržiavanej bez prepustenia 
a následného slobodného súhlasu nie je 
v KC možný; 

• can. 807 „zločin“: kto v úmysle 
dosiahnuť nové manželstvo spôsobí smrť 
man. partnerovi, nemôže platne prijať 
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nové manželstvo. Dišpenz môže udeliť 
Svätá stolica. 

• can. 808 „pokrvenstvo“: pokrvenstvo v 
priamej línii (dedo a dcéra, mama a syn 
a pod. nikdy) a do 4. stupňa bočnej línie 
(bratranec a sesternica) vrátane. Štvrtý 
stupeň bočnej línie môže miestny 
hierarcha dišpenzovať.  

• can. 809 „švagrovstvo“: v priamej línii a 
v 2.stupni bočnej línie nie je možné. 
V druhom stupni bočnej línie – zobrať si 
sestru alebo brata zosnulého (-lej) – 
môže dišpenzovať miestny hierarcha. 

• can. 810 „verejná mravopočestnosť“: 
manželské spolužitie bez platnej formy 
alebo konkubinát (napr. najprv žijem 
s matkou, potom s dcérou; s otcom 
a potom so synom); 

• can. 811 „duchovné príbuzenstvo, 
kmotrovstvo“: krstný rodič sa nemôže 
zosobášiť s krstným dieťaťom, ani rodič 
so svojím kmotrom napr. po smrti 
manželského partnera. Tento kánon je 
zvláštnosťou pre východné cirkvi, 
Rímska cirkev túto prekážku nemá; 

• can. 812 „adopcia“: zákonné 
príbuzenstvo vzniknuté osvojením; 
v priamej (otec a adoptovaná dcéra, 
babka a adoptovaný vnuk...) alebo v 
druhom stupni bočnej línie (adoptovaný 
synovec, neter); 

• can. 813 „miešané manželstvo“: medzi 
dvoma pokrstenými stránkami, z ktorých 
jedna je  katolícka a druhá je nekatolícka 

(evanjelik a.v., pravoslávny). Aj tu je 
k manželstvu v KC potrebný dišpenz 
miestneho hierarchu. 

Manželstvo v KC by mohlo byť 

neplatné aj vtedy, ak by dvoch katolíkov 

jednej katolíckej cirkvi (obradu) sobášil 

kňaz inej katolíckej cirkvi (obradu) bez 

dovolenia – napr. dvoch gréckokatolíkov 

rímskokatolícky kňaz bez patričnej 

delegácie. 

Manželstvo stránky, ktorá je 

z niektorej východnej katolíckej cirkvi by 

malo byť požehnané kňazom tejto cirkvi (c. 

828 CCEO). Požehnanie kňazom je 

podstatným úkonom sviatostného 

manželstva východných kresťanov, na 

rozdiel od manželstva uzatváraného 

v rímskokatolíckej cirkvi, kde požehnanie 

nie je podstatnou časťou obradu a preto ho 

môže vysluhovať aj diakon. Ak sa však 

sobáši gr.kat. s rím.kat., nemôže ich sobášiť 

rím.kat. diakon. Môže sa stať, že ak sa 

gr.kat. stránka sobáši pri rím.kat. kňazovi, 

ten požiada o udelenie dovolenia k sobášu 

od gr.kat. kňaza gr.kat. stránky. 

 

 



                                                                                                                                        SmeSmeSmeSme        tu  pre  vás  tu  pre  vás  tu  pre  vás  tu  pre  vás      5555////2012012012011111    
 

 

 

 

Dňa 19.2. 2011 sa v našej farnosti 

konala duchovná obnova, ktorú 

zorganizovali sestry 

Služobnice 

Nepoškvrnenej Panny 

Márie.  Duchovná obnova 

začala sv. liturgiou v 

našom chráme, po nej 

sme sa presunuli do 

rehoľného domu, kde nás 

čakali výdatné raňajky. Po telesnom 

pokrme sme prijímali duchovný pokrm 

v podobe nádhernej katechézy, ktorá bola 

zameraná na Lásku Boha Otca k nám 

márnotratným synom a dcéram. Nám, 

ženám, ktoré žijeme v každodennom 

zhone  života a všade dookola vidíme 

a počujeme len samú zlobu a nenávisť, to 

padlo ako balzam na dušu. V otcovi 

Jozefovi sme videli živého Krista, ktorý 

vyvieral z hĺbky jeho duchovnosti. On 

nám vlieval nádej do nášho života. Čo 

sme si všetky vážili, 

bolo to, že pre každú 

z nás mal čas. 

Očistené, po dobrej 

svätej spovedi, sme 

ďakovali Bohu a 

Božej Matke za tento 

milostivý čas 

modlitbou svätého ruženca. Atmosféra 

bola rodinná, spievali sme náboženské 

piesne, rozprávali sme sa, naše sestry sa o 

nás pekne postarali, nechýbal ani chutný 

obed. V malej, ale peknej kaplnke sme sa 

pomodlili moleben k blahoslavenej 

Matke Jozafate. Tu niektoré z nás prijali 

sviatosť pomazanie chorých, aby nás 

posilňovala na našej ceste. Deň bol 

plný milosti a preto som mala pocit, 

ako keby sme zažili kus Božieho 

kráľovstva už tu na Zemi. Za toto 

všetko ďakujem Bohu aj naším 

sestrám.                          

Júlia Paceková 
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Na duchovnej obnove ma zaujala 

prednáška o.  Jozefa, jeho hlboké 

myšlienky o spoločnej 

modlitbe v rodinách, 

zvelebovanie Pána Boha, 

o tom, že viera v súčasnosti  

prežíva krízu v živote 

kresťana.  Mňa sa veľmi 

dotklo rozjímanie o tom, 

čo je svätá spoveď, ako sa 

máme správne spovedať, úprimne si 

vzbudzovať ľútosť nad svojimi hriechmi. 

Boh sa ma dotkol cez mnohé múdre 

a pravdivé myšlienky. Celá obnova bola 

presiaknutá modlitbou, sviatosťami 

a príjemným spoločenstvom.  Hlboká 

vďaka patrí sestrám služobniciam  

Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré pre 

nás všetkých 

zúčastnených 

pripravili celodenné 

občerstvenie, 

a nezabudnuteľné 

duchovné zážitky.  

Svoje rozjímanie 

končím slovami o. 

Jozefa: „ Dnes prišla spása do tohto 

domu! Buďte soľou a kvasom pre tento 

svet!“ 

Mária Kuzmová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme Zosnutia 

Presvätej Bohorodičky sa stretávame my mladí. Touto cestou ťa 

chceme pozvať do nášho spoločenstva svätej Terezky Ježiškovej. Na „stretkách“ sa navzájom 

bližšie spoznávame, povzbudzujeme, oslavujeme Boha svojim spevom, rozjímame                              

nad Božím slovom a tiež zažívame veľa zábavných chvíľ. 
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Vtipy: 
 

- „Janko, prečo nechcú tie zápalky horieť?“ – spytuje sa otec. 
„Naozaj sa čudujem,“ hovorí Janko. „Keď som ich skúšal, horeli všetky“. ☺ 

 
- Žena celá naradostená príde domov a vraví manželovi: "Dnes som bola v salóne krásy!" 

Manžel na ňu pozrie a hovorí. "A čo, mali zatvorené?" ☺ 
 

- Žena kričí na muža:  
- „Už zase ideš z krčmy?“  
Muž:  
- „A čo chceš, aby som tam sedel večne?“ ☺ 
 

- Dežo dostane prácu v stavebnej firme.  
Šéf mu hovorí: "Choď natrieť okná."  
Po piatich hodinách "ťažkej" práce dôjde Dežo za vedúcim so slovami: "Šéfe, aj rámy..?" 
☺ 
 

- Dvaja policajti idú autom. Chvíľa nepozornosti a nabúrajú do stromu. Jeden vraví 
druhému:  
-"Jano, toto musíme osláviť."  
-"Nerozumiem, čo osláviť?"  
-"Ešte ani raz sme neboli na mieste nehody tak skoro..." ☺☺☺ 

☺ Matúš Sejka ☺ 

 6  2   4   
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Liturgický program na Prvý týždeň Veľkého pôstu  

Pondelok 
7.3. 

Začiatok Veľkého pôstu 
Svätí hieromučeníci, biskupi v 

Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, 
Eugen, Aiterios a ďalší 

PRÍSNY PÔST 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Ján, Zuzana 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

* Juraj 

Utorok 
8.3. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Teofylakt, nikomédijský biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
* Katarína 

* Helena (60 r.) 

Streda 
9.3. 

Štyridsiati svätí mučeníci zo 
Sebastey 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna, Andrej s rod. 
Veľkopôstny moleben 

 liturgia VPD 
* Rehoľné sestry Hieronyma, Sofia, 

Simeona 

Štvrtok 
10.3. 

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Viktor, Silvia, Gregor, Martin 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia slovenská 

* Michal, Anna (55 r. manželstva)     

Piatok 
11.3. 

Náš otec svätý Sofronios, 
jeruzalemský patriarcha 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef, Terézia, Michal 

Krížová cesta 
liturgia VPD  

+ Anna, Ján, Aurélia, Ivan         

Sobota 
12.3. 

Prvá pôstna sobota - pamiatka na 
div kolyvy, ktorý urobil svätý 
veľkomučeník Teodor Tirón 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+  Štefan 

Nedeľa 
13.3. 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA – 
NEDEĽA ORTODOXIE   

 
Pamiatka svätých prorokov 
Mojžiša, Árona i ďalších a 
obnovenia úcty svätých a 

úctyhodných ikon  

7:30 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Július a Helena, Radovan s rod., 

Adriana s rod. 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária (75 r.) 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Jana 
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Liturgický program na Druhý týžde ň Veľkého pôstu 

Pondelok 
14.3. 

Prepodobný otec Benedikt 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

* Štefan  s rod. 

Utorok 
15.3. 

Svätý mučeník Agapios a ďalší 
šiesti mučeníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Lenka (1 r.)  

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Alexander (panychída) 

Streda 
16.3. 

Svätí mučeníci Sabinus a Papas 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena 

Veľkopôstny moleben 
liturgia VPD  

+ Ján 

Štvrtok 
17.3. 

 Prepodobný otec Alexej, Boží 
človek 

6:30 
 

17:30 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (55 r.) 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan  
Duchovná obnova o. Pariľák 

Piatok 
18.3. 

Svätý Cyril, jeruzalemský 
arcibiskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján 
Krížová cesta 
liturgia VPD  

+ Vasiľ, Anna, Ján, Fedor, Štefan 

Sobota 
19.3. 

Druhá zádušná sobota 
 

Svätí mučeníci Chryzant a Dária 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. Liturgia staroslovienska 
+  zádušná sobota + hramoty 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

  zádušná sobota + hramoty 
* Jozef, Jozef 

Nedeľa 
20.3. 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  
 

Prepodobní otcovia, ktorých 
saracéni pozabíjali v kláštore 

svätého Sávu 

7:30 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jozef s rod., Daniela s rod., Mária 

s rod. 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jozefína (50 r.) s rod. 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Veronika 
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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 


