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 Zrkadielko, zrkadielko kto je najkrajší? 

 

Každý z nás, keď ráno vstane, pozrie sa na seba v zrkadle. Aký som? 

Všetci poznáme rozprávku o snehulienke a siedmych trpaslíkoch. Boj 

dobra a zla. Tento zápas vedie každý z nás, či si to uvedomuje, alebo 

nie. Možno tak intenzívnejšie si uvedomuje túto realitu kresťan práve 

v tomto období pôstu, ktoré prežíva. Útoky z médií, či už otvorené, 

alebo akosi skryté, diabol sa v tento čas snaží zobraziť človeka ako 

úžasne šikovného, rozumného a krásneho. Prečo? Aby sa človek 

nespoznal v pravde. Aby človek nevidel pravdu vo svojom živote. Svätý 

Jakub vo svojom liste hovorí: „kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, 

podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie 

sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do 

dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale 

uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky“ (Jak 1, 

23-25). Máme možnosť byť svedkami strašného zemetrasenia a vlny 

cunami v Japonsku. Človek vybudoval akési impérium: mesto, systém a 

všetky prostriedky k úžasnému životu, a v jednom okamihu zrazu 

všetko sa rúca. Svet sa díva na svoju nemohúcnosť, alebo pravdu 

o sebe? Nedalo sa to predpovedať? Nedalo sa tomu vyhnúť? Boh nám 

ukazuje úžasnú pravdu o nás. Nie, nie sme lepší ako tamtí, ale ak 

Ročník:  3.     Číslo:  6 
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nebudeme robiť pokánie zahynieme, podobne ako oni. („Alebo si 

myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli 

väčší vinníci, ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale 

ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne“ Lk 13, 4-5). 

Potrebujeme pokánie inak nespoznáme pravdu o sebe, akí sme. Rozum 

nás robí inteligentnými, fyzická krása peknými, ale duša nás robí 

nesmrteľnými a toto je pravý zdroj múdrosti a krásy. Aj duša môže byť 

pekná a múdra, pravda, ak ju takú chceme mať. Démon chce presvedčiť 

človeka, že dokonale šťastný život prežije iba na zemi.“ Pozri aký si 

úžasný, pekný, ako všetko dokážeš.“ Ale stačí iba jeden okamih a človek 

zrazu spozná svoju nemohúcnosť a slabosť. Ak ráno vstaneš a pozrieš sa 

do zrkadla uvidíš neupraveného, strapatého (no nie všetci), neumytého 

človeka a toto je pravda, ktorú vidíš každé ráno. Preto sa zahľaďme do 

dokonalosti, do dokonalého zákona slobody a života. Boh dal desať slov 

života, nie preto, aby človeka trápil, ale aby ho urobil šťastným. Boh dal 

človeku sviatosti, nie aby ho obmedzovali v slobode, ale aby mu dali 

pravú slobodu. Ak sa nezahľadíš do tohto zrkadla pravdy, nikdy ju 

neuvidíš; budeš hľadieť iba na svoju krásu a šikovnosť, ktorá ťa 

v jednom okamihu sklame tak ako Japoncov. Nie sme lepší, ale ak 

nezačneme robiť pokánie zahynieme podobne. Boh nehľadí na človeka 

z pohľadu pominuteľnosti, ale nesmrteľnosti. Preto ak chceš porozumieť 

to nesmrteľné v tebe, ak Mu chceš porozumieť, začni hľadieť do zrkadla 

svojej duše a uvidíš aká je. Keď zrazu uvidíš pravdu, neboj sa, neutekaj, 

máš Boha ktorý vybudoval impérium:  mesto - Božie kráľovstvo,  

systém - cirkev  a  všetky prostriedky – sviatosti  k úžasnému životu. 

Zrkadielko, zrkadielko kto je najkrajší?            

o. diakon Slavomír     
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Marek a Stanko boli žiakmi tretej triedy. Bývali vedľa seba v tej istej ulici malého 

mesta. Prv boli výborní kamaráti. Potom sa pre nejakú nevyspytateľnú príčinu pohádali 

a začali sa nenávidieť ako najhorší priatelia. 

Keď Marek vychádzal z brány ich dvora, kričal na celú ulicu: „Hej, ty hlupák!“ 

A bývalému kamarátovi pohrozil päsťou. A Stanko mu to, pravdaže, vrátil: „Koľko takých 

lajdákov ako ty sa vojde do kila?“ A tiež mu hrozil päsťou. 

Spolužiaci sa raz pokúsili zmieriť ich, ale námaha bola márna. Boli to dvaja 

naozajstní tvrdohlavci. Nakoniec začali do seba hádzať, čo kde pochytili. 

Raz veľmi pršalo , ale po daždi sa vyjasnilo, no na ulici stála voda. Kto chcel prejsť 

na druhú stranu, nohou bojazlivo nahmatával hĺbku vody a radšej sa jej vyhol. 

Marek vyšiel z domu, zastavil sa v bráne a s pôžitkom sa obzeral dookola. Po daždi 

bolo všetko čisto vyumývané a svieže, na slnku sa to len tak jagalo. Odrazu sa mu ale tvár 

zachmúrila. Zbadal svojho nepriateľa Stana stáť v náprotivnej bráne. A videl aj to, že Stano 

má v rukách veľký kameň. 

„Ach tak“, pomyslel si Marek, „ty chceš do mňa hodiť kameň? Dobre, to dokážem aj 

ja!“ Odbehol do dvora, našiel tam tehlu a vybehol s ňou na ulicu, pripravený na obranu. 

Ale Stanko kameň nehodil. Čupol si na kraj cesty a opatrne ho položil do vody. 

Potom nohou skúšal, či sa nekýve a zase odišiel. 

Ten kameň tam bol ako taký malý ostrovček. „Ach tak“, povedal si Marek. „To 

dokážem aj ja.“ A aj on položil svoju tehlu do vody. 

Stanko už vliekol druhý kameň. Opatrne stúpil na prvý a aj druhý ponoril do vody 

v tej istej línii, ako bola tehla jeho nepriateľa. Marek doniesol tri tehly naraz. Tak postavili 

prechod cez zaplavenú cestu. Na obidvoch stranách stáli ľudia, prizerali sa chlapcom 

a čakali. Nakoniec už ostal iba jeden krok medzi poslednou tehlou a posledným kameňom. 

Chlapci stáli oproti sebe. Po dlhom čase si zase raz pozreli do očí a Marek povedal: „Mám 

korytnačku. Býva na našom dvore. Chceš ju vidieť?“ 

 

Odpustenie bez lásky nie je možné, preto prosme Pána Boha, aby nám jej dával stále 

viac a viac. 
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Sviatosť pokánia v dokumentoch Jána Pavla II. 

Reconciliatio et poenitentia (2. 

december 1984) 

Najznámejšou, a v danej oblasti aj 

veľmi dôležitou, je exhortácia Jána Pavla II. 

Reconciliatio et poenitentia – o zmierení 

a pokání. Odvoláva sa a zhŕňa v sebe závery 

VI. generálneho zasadania biskupskej synody 

na tému Zmierenie a pokánie v poslaní Cirkvi. Je 

to zároveň doposiaľ aj najnovší oficiálny 

dokument zaoberajúci sa podrobne touto 

sviatosťou, ktorý zaväzuje uplatňovať do 

praktického kresťanského života poznané 

a odporúčané skutočnosti. Z tohto dôvodu 

exhortácii venujem aj väčšiu pozornosť 

a podrobnejšie ju predstavujem. 

Štruktúra dokumentu je nasledovná: 

Úvod. 

I. časť:  Obrátenie a zmierenie – úloha 

a záväzok Cirkvi. 

1. Podobenstvo o zmierení. 

2. Pri prameňoch zmierenia. 

3. Božia iniciatíva a služba 

Cirkvi. 

II. časť: Láska viac než hriech. 

1. Tajomstvo hriechu. 

2. Mysterium pietatis. 

III. časť: Pastorácia pokánia 

a zmierenia. 

1. Prostriedky a cesty k pokániu 

a zmiereniu. 

2. Sviatosť pokánia a zmierenia. 

 V úvode exhortácie, po úvodnom 

pozdrave a požehnaní, nasleduje výzva 

v znovuobjavení Kristových slov o pokání 

a uvereniu evanjeliu. Pápež vyzýva 

k spontánnemu prijatiu tohoto dokumentu 

a nastúpeniu cesty pokánia a zmierenia, aby 

mohlo dôjsť k nastoleniu jednoty. 

Roztrieštenosť sveta a Cirkvi korení v hriechu 

po prarodičoch. Predsa však existuje túžba po 

zmierení, ktoré však musí byť také hlboké, aké 

je hlboké samotné rozdelenie. Na konci úvodu 

Svätý Otec definuje, čo je pokánie – podľa 

Svätého písma je to metánoia – obrátenie, 

vnútorná premena srdca pod vplyvom Božieho 

slova a v perspektíve Božieho kráľovstva. 

V prvej časti – kapitole O obrátení 

a zmierení - na objasnení podobenstva 

o márnotratnom synovi sa Svätý Otec snaží 

vysvetliť podstatu zmierenia a pokánia. 

V tomto podobenstve najviac bije do očí 

otcovo prijatie syna. Je to znakom Božieho 
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milosrdenstva vždy pripraveného odpustiť. 

Obrátenie, z ktorého človek získava ako 

ovocie zmierenie, je predovšetkým dielom a 

darom nebeského Otca. Nesmieme však 

zabudnúť ani na správanie staršieho syna, lebo 

každý človek sa podobá aj jemu: sebectvom, 

žiarlivosťou, zatvrdlivým srdcom, 

„oslepnutím“ a uzatvorenosťou pred ľuďmi 

i Bohom. 

Základným prameňom zmiernia je 

Ježiš Kristus. Ním sa zmierujeme s Bohom. 

Zmierenie je darom, 

ale aj iniciatívou. 

Krížom bol zbúraný 

múr rozdelenia – 

vertikálny medzi 

Bohom a človekom 

a horizontálny medzi 

ľuďmi navzájom. 

Zmierenie pokračuje 

cez Cirkev v týchto 

aspektoch: verné 

a láskavé počúvanie 

Božieho slova, osobná 

a spoločná modlitba a predovšetkým sviatosti, 

medzi ktorými vyniká v tomto pohľade 

sviatosť zmierenia alebo pokánia. Aby Cirkev 

mohla toto zmierenie odovzdávať, musí byť 

sama zmierená – byť spoločenstvom pravých 

Kristových učeníkov v jednote s Bohom. 

Božia iniciatíva je v hľadaní a privádzaní 

každého k sebe cez Krista prostredníctvom 

konkrétnej služby Cirkvi. Cirkev má poslanie 

ohlasovať toto zmierenie a byť vo svete jeho 

sviatosťou. 

V druhej časti – kapitole Láska väčšia 

než hriech - Ján Pavol II. zdôrazňuje, že 

zmierenie sa s Bohom v skutočnosti 

predpokladá a zahrňuje v sebe „uvedomelé 

a rozhodné odvrátenie sa od svojho hriechu“ (ReP 

13), čo je pokáním v najplnšom zmysle. 

Pôvod hriechu môžeme spoznať pri 

čítaní Svätého písma hneď na začiatku ako 

neposlušnosť voči Bohu: „Hriech je neposlušnosť 

človeka, ktorý úkonom 

svojej slobody neuznáva 

Boha za pána svojho 

života, aspoň v tej chvíli, 

keď porušuje jeho 

zákon“ (ReP 14). Je 

vždy rozdelením aj 

medzi bratmi, lebo 

narušuje vnútornú 

rovnováhu človeka. 

Prejavuje sa teda ako 

osobný a sociálny – je 

vždy úkonom slobody určitého človeka, ale 

nejakým spôsobom sa odráža aj na iných. 

V inom rozmere sa hriech rozdeľuje na 

smrteľný a všedný. V súčasnosti však vplyvom 

sekularizmu dochádza k strate citlivosti pre 

hriech. Nakoniec to vedie až budovaniu sveta 

bez Boha, ktorý sa nakoniec obráti proti 

samotnému človekovi. Iným kameňom úrazu 

je relativizmus, ktorý chce človeka presvedčiť, 
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že hriech síce existuje, ale nevie sa, kto sa ho 

dopustil. 

Tieto smery prispievajú k oslabeniu 

citlivosti pre hriech, čo sa potom spája 

s chorobným pocitom viny alebo na druhej 

strane jednoduchým prestupovaním právnych 

noriem a predpisov. Ba nájdu sa i snahy, ktoré 

Božím milosrdenstvom odpúšťajú každý 

hriech bez ohľadu na Božiu spravodlivosť, 

ktorá trestá následky hriechov. 

Hriech je tajomstvom neprávosti 

(mysterium iniquitqtis). Tajomstvom nábožnosti 

(mysterium pietatis) je Kristus, ktorý zvíťazil 

nad hriechom, a tak vykúpil človeka. Toto 

tajomstvo je otvorenou cestou Božieho 

milosrdenstva k životu zmierenia, ktorým sa 

môžeme vyhnúť strachu a zúfalstvu. 

Tretia časť. Pastorácia pokánia 

a zmierenia patrí k poslaniu Cirkvi, ako 

pokračovateľky vo vykupiteľskom diele svojho 

Zakladateľa. Toto poslanie je v presne 

určených službách zameraných na konkrétne 

uplatňovanie pokánia a zmierenia. Cirkev má 

dva hlavné prostriedky k napomáhaniu 

pokánia a zmierenia: katechézu a sviatosti. 

Medzi ne patrí aj metóda často používaná 

pápežom Pavlom VI. – metóda dialógu. Tu 

predovšetkým vystupuje do popredia dialóg 

medzi cirkvami – ekumenický dialóg. On 

nebude môcť nikdy nahradiť alebo oslabiť 

hlásanie evanjelia, ale má poslúžiť na 

podávanie a uplatňovanie pravdy evanjelia 

v živote prostriedkami, ktoré dal Ježiš Kristus 

Cirkevi pre pastorálnu službu zmierenia: 

katechézu a (sviatostné) pokánie.  

Katechéza je prvý prostriedok pre 

zmierenie a pokánie. Vychádza z biblického 

posolstva, keď hovorí o pokání ako o 

„metánoii“. Katechéza o svedomí a o jeho 

formovaní je veľmi potrebná, lebo je vo 

veľkých otrasoch. Kresťansky formovať svoje 

svedomie je nevyhnutnosť, aby sa z neho 

nestala sila, ktorá ničí ľudskú stránku človeka, 

ale skôr posvätné miesto, kde mu Boh zjavuje 

svoje skutočné dobro. 

Každá zo sviatostí, okrem vlastnej 

milosti, je tiež znakom pokánia a zmierenia. 

Krst maže dedičnú vinu a uvádza do veľkej 

rodiny zmierených, birmovanie 

(myropomazanie) prináša vnútornejšiu 

a účinnejšiu príslušnosť k spoločenstvu 

zmierených, Eucharistia ako liek oslobodzuje 

od každodenných vín a chráni od smrteľných 

hriechov, kňazstvo dáva učiteľov, vodcov, 

svedkov, tvorcov, budovateľov, obrancov 

a strážcov jednoty Božej rodiny, manželstvo je 

znakom víťazstva a Cirkvi zmierenej 

i zmierujúcej svet vo všetkých štruktúrach 

a inštitúciách, pomazanie chorých je znakom 

definitívneho obrátenia k Pánovi a plného 

prijatia bolesti a smrti ako pokánia za hriechy.  

Ale medzi sviatosťami je jedná, ktorá sa 

často nazýva spoveďou, pretože sa v nej 

vyznávajú hriechy, ale ktorá sa môže 

primeranejšie nazvať sviatosťou pokánia 

v pravom slova zmysle, lebo je sviatosťou 
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obrátenia a zmierenia. Poskytuje istotu 

odpustenia hriechov každému kresťanovi. 

Sviatostnú spoveď ohrozuje na jednej 

strane zatemnenie mravného a náboženského 

svedomia, oslabenie citlivosti pre hriech, 

znetvorenie pojmu pokánia a slabé úsilie 

o kresťanský život; na druhej strane je to dosť 

rozšírený názor, že odpustenie možno 

dosiahnuť priamo od Boha bez sviatosti 

zmierenia i za normálnych okolností.  

Kňaz, vysluhovateľ tejto sviatosti koná 

v „osobe Krista“. Je to pre neho najťažšia, 

najchúlostivejšia, najnamáhavejšia 

a najnáročnejšia, ale zároveň najkrajšia služba 

prinášajúca najväčšiu vnútornú radosť. 

Osobnosť vysluhovateľa musí mať nevyhnutne 

ľudské vlastnosti ako múdrosť, ohľaduplnosť, 

schopnosť rozlišovať, rozhodnosť, láskavosť 

a dobrotu, ale potrebuje aj hlbokú a dôkladnú 

prípravu predovšetkým v živom poznávaní 

Božieho slova a schopnosti podávať ho iným. 

Sám musí kráčať ako prvý po ceste pokánia 

a viesť hlboký a opravdivý duchovný život. 

Na konci tejto tretej časti sú zhrnuté 

niektoré základné zásady viery, okolo ktorých 

sa zoskupujú všetky ostatné tvrdenia 

katolíckeho učenia o sviatosti pokánia: 

- sviatosť pokánia je pre kresťana 

riadnou cestou na odpustenie ťažkých 

hriechov spáchaných po krste, prijímať sa má 

často, ale nie úzkostlivo;  

- pre prijímajúceho je skôr akousi 

súdnou činnosťou pred Božím 

milosrdenstvom ako pred súdom prísnej 

a presnej spravodlivosti; z prirodzenosti 

sviatosti vyplýva vyznanie hriechov, aby 

spovedník mohol posúdiť a rozhrešiť, liečiť 

a uzdraviť kajúcnika; 

- pre platné, úplné alebo užitočné 

naplnenie sviatosti sú potrebné podmienky: 

poctivé a jasné svedomie (spytovanie 

svedomia), ľútosť, vyznanie hriechov, 

rozhrešenie, zadosťučinenie; 

- sviatosť pokánia je osobným a dôverným 

postojom hriešnika pred Bohom v ľútosti 

a dôvere, hoci v istom zmysle je to 

osamotený postoj hriešnika; 

- najcennejším ovocím sviatosti pokánia je 

zmierenie s Bohom v hĺbke srdca, ktoré má 

za následok zmierenie so sebou samým, 

s Cirkvou a s celým stvorením; 

- kvalita tejto sviatosti závisí od častého 

a svedomitého pristupovania k tejto sviatosti 

samotným spovedníkom, čo vedie 

k usilovnému, pravidelnému, trpezlivému 

a horlivému vykonávaniu posvätnej služby 

pokánia. 

Svätý Otec ešte venuje pozornosť 

novému Ordo Paenitentiae v oblasti troch 

foriem slávenia sviatosti pokánia. Prízvukuje, 

že prvý spôsob – zmierenie jednotlivých 

kajúcnikov – je normálnym a riadnym 

spôsobom sviatostnej spovede. Druhý spôsob 
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– zmierenie viacerých kajúcnikov 

s individuálnou spoveďou a rozhrešením – 

dovoľuje v prípravných úkonoch viac 

zdôrazniť komunitárne zložky sviatosti, ale vo 

vrcholnom sviatostnom úkone (individuálnej 

spovedi a individuálnom rozhrešení) 

nadobúda ráz prvej formy. Tretí spôsob – 

zmierenie viacerých kajúcnikov so všeobecnou 

spoveďou a všeobecným rozhrešením – má 

výnimočný ráz a musí sa riadiť osobitnými 

predpismi a odvoláva sa na nové liturgické 

predpisy a nový Kódex cirkevného práva. 

V závere pápež vyzýva 

k jednomyseľnosti. Dôvodom napísania tejto 

exhortácie bola výzva biskupskej synody, ale 

tiež zadosťučinenie pravde a spravodlivosti.  

Želaním pápeža je, aby podnietila v ľuďoch 

vzrast pokoja a bratstva a Božej Matke, Panne 

Márii, zveruje úmysel nastúpenia ľudstva na 

cestu pokánia. Exhortácia podáva ako má 

vyzerať služba sviatostného pokánia z pohľadu 

vysluhovateľa. Poukazuje na skutočnosť straty 

citlivosti na hriech. Čo je v dokumente 

zachytené, doporučuje sa dôkladne 

preštudovať všetkým kňazom. 

o. Martin Zlacký 

 

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA 

VO FARNOSTI HUMENNÉ 

s bl. hieromuč. Metodom Dominikom 

Trčkom 

 

1. – 3. apríl 2011 
 

Duchovnú obnovu vedie 
o. Atanáz Mandzák CSsR 
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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 

 

 

 

Jedného dňa prišiel k Sokratovi 

akýsi rozčúlený človek: „Počul si už, 

Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti 

to hneď porozprávať.“ „Moment,“ prerušil 

ho mudrc. „Preosial si to, čo mi chceš 

povedať, cez tri sitá?“ „Cez tri sitá?“ 

prekvapene sa opýtal ten človek. „Áno, 

áno, cez tri sitá. Pozri sa, či to, čo mi chceš 

povedať, prejde troma sitami. Prvým 

sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, 

čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?“ 

„Nie, len som to počul.“ „Tak teda! Ale 

zaiste si to povedal cez druhé sito, ktorým 

je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď 

už nemôžeš dokázať, že je to pravda, 

aspoň dobré?“ Ten druhý váhavo 

odpovedal: „Vôbec nie, práve naopak...“ 

„Aha!„ prerušil ho Sokrates. Tak použime 

ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi 

chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je 

potrebné! 

„Potrebné to veru nie je...“ Teda, 

usmial sa mudrc. Keď to nie je ani 

pravdivé, ani dobré, ani potrebné, 

pochovajme to radšej a nezaťažuj tým ani 

seba, ani mňa!  

 

 

 

Určite, aj my sme počuli množstvo správ a 

informácii, ktoré nám neboli na osoh, skôr  

sme pri ich vypočutí stratili duševný 

pokoj. Aj napriek tejto skúsenosti, aj my 

sme šíriteľmi takýchto nepravdivých 

informácii a niekedy sme aj nositeľmi 

zbytočných a prázdnych reči. Sv. Efrém 

Sýrsky sa modlí: „ Pane a Darca môjho 

Života, odním odo mňa ducha 

nedbalosti, lenivosti a prázdnych 

rečí.“ Pýtajme sa sami seba a dajme si 

odpoveď. Skúmajme seba, či sme spokojní 

s  našimi rozhovormi, ako je to s mojou 

miernosťou pri rozhovoroch, aký duch 

vládne v mojich rečiach? Nachádza sa v 

nich pravda, láska, čestnosť, mám 

skutočný záujem o toho druhého človeka? 

Alebo sa iba potrebujem ja vyrozprávať 

a ubezpečiť sa, že som lepším človekom? 

Ak v tom zistíme nedostatky, prosme 

Boha, aby očistil naše srdce, aby nás 

naučil  pestovať si ducha miernosti 

a skromnosti aj v rozhovoroch.  

Obdobie pôstu je čas 

prehodnocovanie svojho života a svojich 

postojov. Skúsme prehodnotiť svoje 

rozhovory cez tieto tri sitá, či nám 

neoťažuje srdce zbytočnými starosťami.  

 

Spracovala sr. Simeona

��  

�

�

� 
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„Technika prekonala všetky vzdialenosti, nevytvorila však nijakú blízkosť“. 

Martin Heidegger 

Jedna z príčin trápenia mnohých našich súčasníkov je nedostatok ľudskej blízkosti. 

Výstižne mi svoju osamelosť vo vlastnej rodine formulovala istá osemnásťročná dievčina, 

ktorá si posťažovala: „V celom dome je nás celkom sedem, ale ja sa cítim úplne sama.“ 

Možno by sa rovnakým spôsobom vyjadrili aj ostatní členovia jej rodiny.  

Niektorým ľuďom chýba pocit spolupatričnosti a zážitok zjednotenia sa s druhými, 

iní zase nemajú nijaké sklony vytvárať zaväzujúce vzťahy. Zdôvodnenie by zrejme najskôr 

poskytla psychológia, sociológia, pedagogika a ďalšie spoločensko-vedné odbory. 

Ak ide o tendenciu trvalo sa vyhýbať zaväzujúcim sľubom, domnievam sa, že príčina 

leží v neochote niesť celoživotne zaväzujúci vzťah. Dôvodom býva strach zo zodpovednosti, 

pocit straty slobody, neochota vzdať sa pohodlia a sebectvo. Tieto dôvody môžu byť tiež 

príčinou narastajúceho počtu dvojíc, ktoré žijú spolu bez uzavretia manželstva, poklesu 

pôrodnosti a dokonca i poklesu záväzkov žiť v celibáte. 

Mnoho dospelých ľudí sa správa ako deti. Chceli by si vyskúšať manželský život, ale 

iba ako hru. Ak ich hra s jedným partnerom omrzí, idú sa hrať na manželstvo s iným na iné 

pieskovisko. Mnoho mladých mužov by si chcelo vyskúšať kňazské pôsobenie, alebo začať 

rehoľný život, ale tiež iba ako chlapčenskú hru. Keď ich to na fare a lebo v kláštore prestane 

baviť, idú sa hrať inde. Všetci pritom zabúdajú, že existujú vzťahy, ktoré nemožno iba 

skúšať. 

Iba malým chlapcom, čo sa hrajú s drevenými pištoľami na zlodejov či policajtov, je 

dovolené vymieňať si úlohy. Pre nich z toho totiž nevyplýva nijaká zodpovednosť, nijaký 

dopad na skutočné medziľudské vzťahy. Pre dospelých, ktorí sa nechcú od druhých 

vzďaľovať a zažívať stratu blízkosti, to neplatí. 

K radosti ľudskej duše prispeje skúsenosť, že v ľudskom živote sa dajú hrať hry, ale 

v hrách nie je možné prežiť celý život. Krása blízkeho vzťahu vychádza z vernosti svojmu 

slovu a nijaká technika ani chémia ju nenahradí. Veď – ako píše už svätý Pavol – ovocím 

Božieho Ducha, ktorý prekoná každú vzdialenosť, je okrem spomínanej vernosti tiež láska, 

dobrota a trpezlivosť.                     

 Prevzaté z knihy O radostiach ľudskej duše, Max Kašparů 
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SUDOKU 
 

 

Vtipy:  
- Pýta sa kňaz Jožka na hodine náboženstva:  

"Jozef, kde bola uzákonená sviatosť manželstva?"  

Jožko po chvíli povie: "V raji."  

Kňaz sa ho opýta: "Naozaj? A kedy?"  

Jožko: "Keď Boh povedal: nepriateľstvo uzákoňujem 

medzi tebou a ženou..." ☺ 
 

- Príde Janko domov a mamička sa ho pýta:  

- Janko, od čoho máš tu modrinu na čele?  

- Od premýšľania.  

- Ako to?  

- Myslel som, že Karol ma tým kameňom netrafí. ☺ 
 

- Pýta sa človek Boha:  

- „Pane Bože, prečo si stvoril Evu takú krásnu?“ 
- „Preto, aby si sa ty mohol zamilovať do nej“ - odpovedá Boh.  
- „Dobre, ale prečo si ju stvoril takú hlúpu?“  
- „Milý Adam, to preto, aby sa ona mohla zamilovať do teba.“ ☺ 
 

- Vojde zlodej do bytu a zrazu papagáj hovorí:  

"Feri ťa vidí, Feri ťa vidí."  

Zlodej zoberie deku a prikryje papagája. On na to:  

"Feri nie je papagáj, Feri je pitbul." ☺☺☺                                                                      

 

          ☺ Matúš Sejka ☺ 

 5 7     9  

8 4   1      

    8 3    

6  1 7      

  3        9 

     2 1    5 

   6 4     

     1  5 4 

 8         9 1  
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Liturgický program na Tretí týždeň 
Veľkého pôstu  

Pondelok 
21.3. 

Prepodobný otec Jakub 
Vyznávač, katánijský biskup  

 
6:30 
17:30 
18:00 

 

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

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Anna, Ján, Štefan, Helena 

Utorok 
22.3. 

Svätý hieromučeník Bazil, 
ankyrský presbyter 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef (nenarodené dieťa) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Alexander 

* Jozef, Jozef, Melánia, Renáta 

Streda 
23.3. 

Svätý prepodobný mučeník Nikón 
a jeho učeníci, ktorí boli s ním 

umučení 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Pedagógovia a profesori lekárskej 

fakulty - stomatológovia 
Krížová cesta - veriaci 

 Liturgia VPD 
* Anna, Michal 

Štvrtok 
24.3. 

Prepodobný otec Zachariáš. Svätý 
Artemón, biskup pizídijskej 

Seleucie 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon, Štefan 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária s rodinou      

Piatok 
25.3. 

Zvestovanie našej Presvätej 
Vládkyni, Bohorodičke 

Márii, vždy Panne 
 

Prikázaný sviatok 
 

Voľnica,   myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

 

 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Štefan, Lucia, Lýdia, Ondrej... 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia s večierňou  

+ Mária      

Sobota 
26.3. 

Zakončenie sviatku 
Zvestovanie Presvätej 

Bohorodičke 
Zbor svätého archanjela Gabriela 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Moleben k MPθY 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Alena;   Moleben k MPθY 

Nedeľa 
27.3. 

TRETIA PÔSTNA 
NEDEĽA – 

KRÍŽUPOKLONNÁ 
NEDEĽA  

Prepodobná matka Matróna zo 
Solúna  

7:30 
 

 
 9:00 

 
11:00 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Peter, Juraj, Martin, 

Miroslav 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan (20 r.) 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Miloš, Lenka, Evka, Tomáš 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      6666////2012012012011111    
 

 

Liturgický program na Štvrtý týždeň 
Veľkého pôstu 

Pondelok 
28.3. 

Prepodobní otcovia Hilarion 
Nový a Štefan Divotvorca 

6:30 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej  
+ Andrej (40 dňová) 

Utorok 
29.3. 

Prepodobný otec Marek, 
aretúzsky biskup, Cyril, diakon 

a ďalší 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Renáta  

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Jozef, Pavol, František, 

Štefan, Mária (panychída) 

Streda 
30.3. 

Prepodobný otec Ján, autor 
spisu Rebrík 

6:30 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej 

Krížová cesta - veriaci 
Liturgia VPD  

+ Anna, Alžbeta, Jozef, Ján 

Štvrtok 
31.3. 

 Prepodobný otec Hypatios, 
gangriánsky biskup 

6:30 
17:30 
18:00 

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

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia slovenská 

+ Viktor 

Piatok 
1.4. 

Prepodobná matka Mária 
Egyptská 

Duchovná obnova 
Prvý piatok 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ctitelia Božského srdca 

Eucharistická pobožnosť 
Liturgia VPD  

+ Ján (panychída, 40 dňová) 

Sobota 
2.4. 

Štvrtá zádušná sobota 
Duchovná obnova 
Prepodobný otec Títus 

Divotvorca 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef + Hramoty 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+  Gizela (panychída) 

Nedeľa 
3.4. 

ŠTVRTÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

Pamiatka nášho prepodobného 
otca Jána, autora spisu Rebrík 
Prepodobný otec a Vyznávač 
Nikita, igumen Médikiovho 

kláštora  
 

Duchovná obnova 
 

 7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * rod. Kičová 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Milan, Táňa, Tatiana, Milan 

a Petronela s rod. 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Daniel s rod. 
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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, o. Peter Hrib 


