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Pokojné, radostné 

a milostiplné sviatky 

Kristovho vzkriesenia, 

radostný prechod 

zo „smrti do života“ Vám 

prajú a hojnosť Božích 

milostí  v modlitbách 

vyprosujú  

o. Martin, o. Peter, o. Mikuláš 

 

 

Ježiš Kristus je „prvorodený z mŕtvych“ (Kol 1,18; Zjv 1,5), ten ktorý nám otvoril cestu k 

novému životu skrze svoje zmŕtvychvstanie. V tomto sa ukazuje zmysel jeho smrti. Vzkriesený Ježiš 

nám zjavuje Boha živých a nie mŕtvych. On sa sám prehlasuje za „vzkriesenie a život“ (Jn 11,25). 

Kresťan má od krstu účasť na smrti a vzkriesení Krista, a tak môže nájsť život v akejkoľvek situácii. 

„Je to pravda! Pán vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi!“ (Lk 24, 34) To je zvolanie 

emauzských učeníkov, keď sa po stretnutí s Ježišom vrátili opäť do komunity v Jeruzaleme.  

  Ježiš skutočne vstal z mŕtvych a dosvedčili to svedkovia jeho zjavení. Spočiatku tomu nemohli 

uveriť, ako vidíme napr. u Tomáša (Jn 20,24), u učeníkov z Emauz (Lk 24,13). To bolo nemysliteľné. 

Ročník:  3.     Číslo:  8 
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Bolo evidentné, že zomrel. Kto by si pomyslel, že mŕtvy znova ožije? Ježiš počas svojho života na 

zemi kriesil mŕtvych (ako Lazára Jn 11,43), ale vzkriesenie Ježiša je iné: už viac nezomiera. 

Zmŕtvychvstanie potvrdzuje, že Ježiš nie je len človek, ale že je Boh. Je „novým 

stvorením“, pretože v ňom je všetko opäť stvorené. Rovnako ako pri prvom stvorení konala Trojica 

v jednote, tak aj pri zmŕtvychvstaní: Otec, ktorý oživuje Ježiša; Syn, ktorý vstáva z mŕtvych skrze 

moc Svätého Ducha. Zmŕtvychvstanie Krista, uskutočnené z moci Boha, je centrom a osobitosťou 

kresťanskej viery. „Zvestujeme vám, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, 

keď nám vzkriesil Ježiša“ (Sk 13, 32-33). 

„Ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera“ (1Kor 15, 17). Takže kresťanská viera má 

svoj základ vo víťazstve života nad smrťou. To je to, čo nás zachráni. Viera v zmŕtvychvstanie, ktorá 

nás oslobodzuje z moci zla, hriechu, smrti. „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo 

svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na 

spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.“ (Rim 10, 9-10).  Vyznať ukrižovaného a 

zmŕtvychvstalého Krista je pre veriaceho spásou. Kristovo zmŕtvychvstanie mení 

znechutenie a sklamanie na nádej. Je tu možnosť niečoho nového! Stále je možná zmena! Nič 

nie je stratené. 

Význam Ježišovho zmŕtvychvstania pochopíme, ak ho vnímame ako skutočnosť, ktorá dopĺňa 

jeho smrť. Ak sme skrze Ježišovu smrť oslobodení od hriechu a od večnej smrti, cez zmŕtvychvstanie 

sa nám otvára cesta k novému životu. Podľa slov svätého Pavla: v Kristovej smrti zomiera náš starý 

človek a v jeho zmŕtvychvstaní znova ožíva nový človek: „Vyzliekli ste si starého človeka s jeho 

skutkami a obliekli ste si nového človeka“ (Kol 3, 9).  

Nový život, ktorý nám prináša vzkriesený Kristus, je večný život. Nejde len o náš budúci život, 

lebo keď žijeme v Duchu večný život už vlastníme, hoci nie v plnosti:  Nemali by sme zabúdať, že 

nový a večný život nie je až ten druhý život; je to tiež život na tomto svete. Kto sa vierou a láskou 

otvorí životu Kristovho Ducha, je účastný už teraz, aj keď iba v nedokonalej forme, na živote 

Vzkrieseného: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si 

poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3). 

Kiežby tohtoročná Pascha bola pre každého človeka, nielen z našej farnosti, radostným 

prechodom zo smrti do života, aby sme každý deň zažívali víťazstvo vzkrieseného Ježiša nad smrťou, 

prežiarenie každej tmy svetlom – Kristom a aby sme začali žiť nový život s Kristom a spolu 

s apoštolom Pavlom do celého sveta kričať „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“(Gal 2,20). 

 

CHRISTOS VOSKRESE! 

      VOISTINU VOSKRESE! 
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Ležala na zemi. V rukách držala malé, celkom drobné dievčatko. Keď som 

jej vložil teplý uvarený sladký zemiak do vystretej ruky, rozmýšľal som, či sa 

vôbec dožije rána. Bola veľmi slabá, takmer nič už nevládala, no jej vyčerpané 

oči zazreli môj dar. Sladký zemiak jej mohol pomôcť tak málo – ale bolo to 

všetko, čo som mal. 

Odhryzla si a starostlivo ho požula. Potom svoje ústa priložila k ústam 

malého dieťatka a mäkké teplé sústo vtlačila do malého hrdielka. Aj keď matka 

umierala od hladu, celý zemiak dala takýmto spôsobom svojmu dieťaťu, aby 

prežilo. Vyčerpaná z toľkej námahy položila hlavu na zem a zavrela oči. 

Dievčatko o niekoľko minút zaspalo. 

Neskôr som sa dozvedel, že matka tej noci zomrela, ale jej dievčatko 

zostalo žiť. 

Láska je drahá vec. Boh vo svojej láske k nám dal svojho Syna, aby svetu 

ukázal svoju lásku. Láska je veľmi vzácna. Niekedy má cenu rodičov, niekedy 

synov alebo dcér. Ak dovolíš, aby ťa tvoja láska k Ježišovi niečo stála, urobíš 

poriadny krok vpred. Pamätaj si, láska je drahá vec. 

„Kým som sa nestala matkou, nechápala som, 

koľko sa moja mama pre mňa obetovala. 

Kým som sa nestala matkou, necítila som,  

ako veľmi som svojej matke ubližovala, 

keď som ju neposlúchala. 

Kým som sa nestala matkou, nevedela som, 

aká hrdá bola na mňa moja mama, 

keď som niečo dosiahla. 

Kým som sa nestala matkou, neuvedomovala som si, 

ako veľmi ma moja mama miluje.“  

(Viktória Farnsworthová)   
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Rozmáhajúci sa sekularizmus, relativizmus, 

v bývalých krajinách  tzv. Východného bloku 

prebiehajúce veľké zmeny v oblasti ekonomiky 

a hospodárstva, majú za následok stratu citlivosti 

voči hriechu. Spôsob získavania, využívania 

a spravovania hmotného i duchovného bohatstva 

prechádza obrovskou krízou, čo vedie 

k spochybňovaniu vzťahov k Tvorcovi všetkého, 

medziľudských vzťahov a vzťahov voči okolitému 

stvorenstvu poznávaných prostredníctvom Božieho 

zjavenia a prirodzeného zákona. To vedie na jednej 

strane k podceňovaniu a strate zmyslu pre samotný 

hriech s jeho následkami, na druhej strane to zákonite 

oslabuje pozíciu sviatosti pokánia a zmierenia 

s účinkami, ktoré jej vysluhovanie prináša. 

Kríza a reforma sviatosti pokánia 

Západná Európa sa v súčasnosti zmieta 

v obrovskej kríze sviatosti zmierenia. Neschopnosť 

priznať si hriechy a prijať odpustenie, 

nevysluhovanie sviatosti, prináša zmenu v rebríčku 

morálnych hodnôt, preferovaniu rôznych 

hedonistických spôsobov života zasahuje aj 

podlomenie kresťanských základov, na ktorých je 

postavené celé kultúrne bohatstvo spoločnosti. 

V inom smere je však možné označiť aj prax 

pokánia v strednej a východnej Európe ako 

nezodpovedajúcu podstate a cieľu sviatosti pokánia. 

Veľké, ale zároveň ťažké reformy, prenikanie 

spôsobu života zo západu, obrovská korupcia, 

pretrvávajúce a ďalej prehlbujúce sa obrovské 

rozdiely v spoločenských vrstvách obyvateľstva, 

nezamestnanosť a strata bývalých sociálnych istôt 

prináša neblahé následky na spôsobe života 

i v duchovnej oblasti človeka. Čo bolo ešte pred 

krátkym časom označované ako hriešny spôsob, dnes 

je akoby základným spôsobom ako vôbec prežiť. 

Z tohto pohľadu sa už niekoľko rokov hovorí o kríze 

sviatosti pokánia. 

Poznanie dejín vývoja cirkevného pokánia 

však ponúka možnosť vidieť túto krízu nielen ako 

znak úpadku, ale zároveň ju vidieť ako príležitosť 

k prechodu k novým formám cirkevného pokánia. 

Zmenou v dejinách, ktorá najviac v tomto smere 

udiera do očí, je práve ušná spoveď, ktorá nahradila 

predchádzajúcu, päť storočí jednoznačne 

prevládajúcu prax cirkevného pokánia a presadila sa 

až po dlhom odpore vedenia Cirkvi. 

Dejiny cirkevného pokánia sú však oveľa 

pestrejšie ako iba toto poukázanie. Cirkevná a 

teologická reflexia bola pritom podstatne určovaná 

praxou. Najprv nastala zmena praxe. Kríza 

konkrétnej praxe pokánia podmienená novou 

kultúrnou, sociologickou a antropologickou situáciou 

viedli k jej reorganizácii. Až potom, keď sa živá 

praktická reforma pokánia presadila, menila sa 

teológia pokánia a učenie Cirkvi následne 

sankcionovalo predtým zaužívanú prax. Výsledkom 

tejto historickej analýzy je zistenie, že súčasná 

reforma pokánia v teórii i praxi má tú istú povinnosť 

a tú istú slobodu prispôsobovať sa cirkevnej, 

pastoračnej, spoločenskej, sociálno-kultúrnej a 

antropologickej situácii, ako tomu bolo v každej 

epoche dejín Cirkvi a teológie. 

Vernosť Tradícii nespočíva totiž iba v 

jednoduchom zachovávaní jestvujúceho. Vernosť 

znamená aj pripomenutie si právd Tradície, ktoré boli 

medzičasom zabudnuté a ktoré sa dnes opäť stávajú 



                                  Sme  tu  pre  vás   8/2011 

 

 

aktuálnymi, a tiež kreatívne hľadanie nových foriem, 

ktoré v sebe spájajú tak pôvodné podanie viery ako aj 

znamenia časov. K „zabudnutým“ pravdám z 

hľadiska cirkevného pokánia by sa mohli priradiť 

sociálna dimenzia pokánia, zmierenie ako základný 

výraz pre pokánie a pluralita praxe ako aj 

teologických aspektov. 

Sviatosť pokánia v sociálnej dimenzii 

V základnej podobe ušnej spovede je 

jednoznačne v popredí vzťah jednotlivého kajúcnika 

a rozhrešujúceho kňaza. Cirkevné spoločenstvo nie je 

viditeľne zúčastnené. Takto praktizovaná sviatosť 

pokánia je individuálnou a jej spoločenský charakter 

je značne oslabený. Ilustráciou tejto skutočnosti je 

spovednica, ktorá bola zavedená Tridentským 

koncilom v Západnej cirkvi alebo miesto sakristie, či 

za oltárom v niektorých východných cirkvách, kde je 

kajúcnik akoby vytrhnutý zo spoločenstva. Toto 

znamenie poukazuje prednostne na skutočnosť, že 

kajúcnik stretáva odpúšťajúceho Krista v jeho 

zástupcovi – kňazovi, ktorý jemu zverenou službou 

dokonáva odpustenie hriechov. 

V prvotnej Cirkvi naproti tomu stretával 

kajúcnik Krista v podobe cirkevného spoločenstva. 

Verejne a dlhšiu dobu trvajúce vylúčenie zo 

spoločenstva predstavovalo oddelenie od Boha a vo 

verejnom slávení znovuzmierenia so spoločenstvom 

sa udialo zmierenie s Bohom. Hriešny človek tak 

zakúšal Cirkev ako sprevádzajúce a pomáhajúce 

spoločenstvo a touto cestou mohol stretnúť Boha, 

ktorý je pre neho skrze cirkevné spoločenstvo 

sviatostne prítomným. Túto skutočnosť vyjadruje  

tzv. Formulácia teológie pokánia: zmierenie s Bohom 

sa deje v zmierení sa s Cirkvou, resp. v ľudskej 

vzájomnosti sa uskutočňuje Božia blízkosť. To je v 

podstate východiskový bod pre realizáciu Cirkvi ako 

základnej sviatosti.  

Zmierenie ako výraz pre sviatosť 

pokánia 

V rannej Cirkvi bolo pokánie prednostne 

označované výrazom „reconciliatio“ – opätovné 

získanie, obnovenie, resp. zmierenie. Tento výraz bol 

prevzatý aj obnoveným Ordo paenitentiae a stal sa 

základným výrazom pre označenie obsahu sviatosti 

pokánia. Výraz „zmierenie“ je zvlášť vhodný pre 

označenie súvislostí medzi Božím odpustením, 

medziľudskou komunikáciou a vnútorným 

vyliečením človeka: 

1. V prvom rade totiž vyjadruje Božiu 

iniciatívu: Boh je tým, kto pozýva človeka, aby sa 

nechal zmieriť, a zároveň Boh je tým, kto zmieruje. 

2. Ďalej vyjadruje sociálnu dimenziu 

kresťanského prekonania viny: Bohom darované 

zmierenie prichádza k hriešnemu človeku skrze 

ľudskú pomoc k obráteniu a skrze zmierujúce úkony 

spoločenstva. Toto zmierenie sa stáva skutočnosťou 

života skrze úsilie o zmierenie sa s blížnymi. Preto je 

prijatie odpustenia a pripravenosť odpustiť 

neoddeliteľne navzájom prepojené. 

3. Nakoniec vyjadruje skutočnosť nového 

stavu toho, komu bolo odpustené. Ide totiž o 

prekonanie nepokoja, izolácie, odcudzenia a tým 

dosiahnutie pokoja, komunikácie, solidárnosti a 

identity, čo je možné nazvať jednoducho vyliečením 

alebo uzdravením. Svätý apoštol Pavol to prirovnáva 

k situáciám, kedy človek plače s plačúcimi, raduje sa 

s radujúcimi, navzájom rovnako zmýšľa, nie je 

múdry sám pre seba a žije so všetkými v pokoji. 

o. Martin Zlacký 
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Hodinky – sú určené modlitby na jednotlivé časti dňa. Sú zložené zo žalmov, spevov a 

modlitieb. V užšom slova zmysle k nim patrí prvá, tretia, šiesta a deviata hodinka. Základné myšlienky: 

Prvá hodinka – začiatok dňa pre kresťana, odsúdenie Ježiša Krista. Tretia hodinka – bičovanie Ježiša 

Krista, Zostúpenie Svätého Ducha. Šiesta hodinka – ukrižovanie Ježiša Krista. Deviata hodinka – smrť 

Ježiša Krista. Týmto myšlienkam sú prispôsobené aj texty jednotlivých hodiniek. V predvečer 

Narodenia a Zjavenia Pána, ako aj na Veľký piatok sa hodinky modlia verejne a majú názov Kráľovské 

hodinky (Cárske časy) alebo Veľké, slávnostné hodinky. Od zvyčajných denných hodiniek sa odlišujú 

tým, že sú slávnostnejšie, dlhšie a obsažnejšie. Majú stichiry, parameje, apoštol a evanjelium, menia sa 

žalmy, miesto dostávajú tie, ktoré viac vystihujú základnú myšlienku sviatku. 

Utiereň – (gr. orthros) je oficiálnou rannou modlitbou Cirkvi. Je súčasťou denného okruhu 

bohoslužieb (časoslova). Najvýraznejšími súčasťami utierne sú šesťžalmie, čítanie katisiem (časť 

knihy žalmov), kánon, stichiry a malé alebo veľké slávoslovie. Poznáme každodennú, pôstnu, 

sviatočnú a nedeľnú utiereň. Na sviatočnej a nedeľnej utierni sa číta aj evanjelium. Niekoľkokrát počas 

liturgického roka má zvláštnu štruktúru, napr. na Veľký piatok, Veľkú sobotu, na Paschu a celý Svetlý 

týždeň. 

Večiereň - je oficiálnou večernou modlitbou Cirkvi. Je súčasťou denného okruhu bohoslužieb 

(časoslova). Večierňou sa v liturgickom chápaní začína deň a správne by sa mala začínať pri západe 

slnka. Typy večierne: Malá večiereň (slúži sa na významné sviatky pred veľkou večierňou), 

Každodenná večiereň (slúži sa vo všedné dni), Veľká večiereň (slúži sa pred nedeľou a polyelejnými 

sviatkami), Veľká večiereň s lítiou (slúži sa pred významnejšími sviatkami, ktoré majú predpísané tzv. 

bdenie). Na niektoré sviatky sa večiereň spája s eucharistickou liturgiou, spravidla s liturgiou sv. 

Bazila Veľkého, v jednom prípade s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho. Večiereň je postavená na Písme, 

najmä na žalmoch, a na stichirách. Približuje mnoho starozmluvných predobrazov Krista - Vykupiteľa, 

sprítomňuje očakávania Izraela, stvorenie sveta, odlúčenie človeka po prvom hriechu a opätovné 

hľadanie Boha. Mnohé texty majú kajúci charakter. Stichiry sviatočných večierní zhŕňajú obsah 

daného sviatku v krátkych oslavných formuláciách. 

Polnočnica - je oficiálna modlitbou Cirkvi, ktorá sa slúži o polnoci alebo počas noci. Je súčasťou 

denného okruhu bohoslužieb (časoslova). Výrazným obsahovým aspektom modlitieb polnočnice je 

očakávanie Krista - Ženícha, teda jeho druhého príchodu. Nočné bdenie je v kresťanstve tradične späté 

s očakávaním druhého Kristovho príchodu. Polnočnica obsahuje aj mnohé kajúce modlitby a prosby. 

Nedeľná polnočnica má výrazný dogmatický aspekt, ktorý je obsiahnutý v trojičných kánonoch. 

Zdroj: www.zoe.sk; www.wikipedia.sk; Boháč, V.: Krátky liturgický slovník. Prešov : Petra 2002. 

Spracoval o. Mikuláš 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casoslov&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha_%C5%BEalmov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha_%C5%BEalmov
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1non_%28byzantsk%C3%BD_obrad%29&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelium
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liturgia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Bazila_Ve%C4%BEk%C3%A9ho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liturgia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Bazila_Ve%C4%BEk%C3%A9ho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Liturgia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_J%C3%A1na_Zlato%C3%BAsteho
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casoslov&action=edit&redlink=1
http://www.zoe.sk/
http://www.wikipedia.sk/
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Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 

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

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

  

Máriina modlitba. 

 Svätý Otec Ján Pavol II. stratil svoju 

matku ako dieťa. Panna Mária sa mu stala 

druhou mamou. Nielen kresťania, ale aj 

nekresťania mohli vidieť, ako s veľkou 

láskou sa nebeská Matka o neho 

starala. Božie   milosti, pomoc a 

útechu mu Ona vyprosovala. 

 Panna Mária prijíma 

všetkých ľudí. Ona dáva svetlo 

Cirkvi svojho Syna. Ako jedného 

dňa Duch Svätý vložil do jej 

najčistejšieho lona Slovo, aby 

prinieslo svetu spásu, teraz jej Syn vkladá 

do jej srdca všetko ľudstvo, aby tak 

hriešnik, ktorý chce byť spasený, mohol 

nájsť útočisko v tom svätom mieste. Nie, 

nie je to ľahké, čo jej Pán zveruje, a ona 

to vie, pretože Boh ju naplnil darmi, 

navyše aj „ všemohúcou Orodovnicou“ . 

Tento dar je tajomným kľúčom na 

otvorenie Ježišovho srdca. Keď bol Ježiš 

dieťa kráčal v jej šľapajách, aby neskôr 

Ona kráčala v Jeho šľapajách. Ich 

zjednotenie bolo také dôverné, dokonalé, 

že Ona prežívala všetky Ježišove pocity a 

poznala Jeho zmýšľanie. Prebývala vo 

Svätom Duchu a preto jej bolo všetko 

známe. Takto bola Ona v Bohu a Boh bol 

v nej. Práve preto jej život bol mlčanlivý 

a nábožný.  Keď sa dnešný človek stretne 

s ťažkosťami života, premýšľa, pochybuje 

alebo hnevá sa, namiesto toho, aby sa 

modlil. Veľmi často je prehnané 

uvažovanie o problémoch 

únikom do iluzórnych, 

neskutočných predstáv, zatiaľ 

čo práve modlitba je vždy 

návratom do reality.  

  Skúsme sa 

pozrieť na Máriu ako ona 

prežíva svoje ťažkosti. Keď 

sa Mária ocitla v ťažkých situáciách, 

nezačala uvažovať alebo plánovať, ale 

modlila sa. Práve preto sa mohla 

odovzdať úplne, lebo modlitba a oddanosť 

sú veľmi dôverne spojené. Máriina 

modlitba má hodnotu daru, ktorú Boh od 

nej očakáva. Je to najväčší dar, 

najdokonalejší spôsob odovzdanosti. 

Modlitba nie je pravdivá, nie je čistá, 

a prestáva byť kresťanská, ak nie je 

spôsobom darovania sa.  

Mária je pre nás ženou včerajška, 

dneška a zajtrajška, preto nebojme sa jej 

zveriť naše životy. 

Spracovala sr. Simeona 

 

  

 

 

 

mailto:sluzobnice@gmail.com
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Program sv. misií v DEDAČOVE v dňoch 07.05. – 15.05.2011 
Sobota – 7. mája 2011 

15.00 Slávnostný ruženec 

  Privítanie o. misionárov 

16.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých 

  premietanie filmu „Ježiš“ 

  (v kultúrnom dome) 

 

Nedeľa – 8. mája 2011  

Boh je láska 

09.00     Sv. liturgia, misijná kázeň pre    

              všetkých 

15.00 Večiereň (po večierni procesia na 

cintorín a panychída za zomrelých) 

18.00 Premietanie filmu „Ježiš“ (v KD) 

 

Pondelok – 9. mája 2011  

Hriech a spása v Ježišovi Kristovi 

10.00 Moleben k bl. P.P.Gojdičovi 

16.30 Stretnutie s deťmi 

17.30 Radostný ruženec 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých (po liturgii stavovské 

stretnutie ženy) 

 

Utorok – 10. mája 2011  

Viera a obrátenie 

10.00 Moleben k bl. Metodovi +  

  spoveď: ženy 

16.00 Sv. spoveď pre ženy 

16.30 Stretnutie s deťmi 

17.30 Bolestný ruženec 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých (po liturgii stavovské 

stretnutie pre mužov) 

 

Streda – 11. mája 2011  

Smrť 

10.00 Moleben k bl. V. Hopkovi +  

  spoveď: muži 

16.00 Sv. spoveď pre mužov 

16.30 Stretnutie s deťmi 

17.30 Slávnostný ruženec 

18.00    Sv. liturgia, misijná kázeň pre     

          všetkých (po liturgii krížová cesta   

cez dedinu – priniesť sviece) 

Štvrtok – 12. mája 2011  

Ježiš je Pán 

10.00 Návšteva, spoveď a sviatosť 

pomazania chorých 

16.00 Sv. spoveď  

17.30 Ruženec svetla 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých a obnova krstných sľubov 

- doniesť sviece 

  (po liturgii sviatosť pomazania 

chorých) 

 

Piatok – 13. mája 2011 

Eucharistia 

10.00 Moleben k Božskému srdcu + 

sviatosť zmierenia 

16.00 Sv. spoveď  

16.30 Stretnutie pre mládež 

17.30 Bolestný ruženec 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých a obnova manželských 

sľubov 

  (po liturgii eucharistická poklona) 

 

Sobota – 14. mája 2011  

Hľa tvoja matka 

 9.00 Akatist k Matke Ustavičnej Pomoci 

+ spoveď 

10.00 Stretnutie pre mládež 

15.30 Sv. spoveď 

17.00 Slávnostný ruženec 

17.30  Sv. liturgia, misijná kázeň pre    

              všetkých 

19.00 Moleben k Bohorodičke +    

              poďakovania a prosby 

   

Nedeľa – 15. mája 2011  

Modlitba 

 10.30 Sv. liturgia, misijná kázeň pre 

všetkých, myrovanie 

             Posvätenie a postavenie misijného 

             kríža, poďakovanie, záver 

 chorých nahlásiť v sakristii 

 
Srdečne Vás všetkých pozývame!
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„Ak na niekoho ukážeš jedným prstom svojej ruky, v tej chvíli ukazujú tvoje tri prsty na teba.“ 

Príslovie 

„Eva, ty za to môžeš,“ povedal Adam v raji svojej žene a obviňujúco ukázal na ňu 

prstom. „To nie je moja vina, to on,“ bránila sa Eva a svoj ukazovák namierila do krovia, kde sa 

plazil had. A pretože had nijaké prsty nemá, nemal na koho ukázať. Hoci je o ňom známe, že je 

prefíkaný žalobca. Ak sú v niečom gény silné a my niečo nepekné dedíme, je to určite posunok 

natiahnutého ukazováka a zvaľovania viny na druhého. Tiahne sa s nami celými dejinami. 

Obvinenia zo zlého skutku nesieme ťažko. Zvlášť vtedy, keď nám ho pripomenie niekto 

iný a vysloví to pekne nahlas. Azda nám už ani tak neprekáža, keď nám našu vinu potichu 

pripomína vlastné svedomie, ktoré sa predsa len dá nejako uchlácholiť, znecitlivieť – možno sa 

s ním dohodnúť. A ak sa vzpiera a nechce sa nechať poraziť, nahovorí sa mu, že za všetko môže 

niekto iný. 

Koľko manželov chlácholí vlastné svedomie a svoju neveru ospravedlňuje napríklad 

hľadaním nedostatkov na svojej manželke. Veď aj ona má svoje chyby. Zase sa jej v nedeľu 

nepodaril obed, pri poslednej návšteve sa nesprávala ktovieako spoločensky, už dávno sa 

nestará o svoj vzhľad, vôbec ma nechápe... Pri takom človekovi mám predsa plné právo byť 

neverný. Nikto ma nemôže odsudzovať. A keď nikto, tak ani moje svedomie. 

Koľkí kresťania, žijúci mimo Cirkvi, zvádzajú svoju ľahostajnosť k duchovnému životu na 

to, že od nich nikto nemôže požadovať, aby patrili medzi tých pokrytcov a farizejov, ktorí, len 

čo sa ocitnú za bránou kostola, hneď sa dopúšťajú neprávostí. Ich svedomie sa dokonca môže 

tešiť z toho, že sa v takej zlej spoločnosti neskazí. 

Ako je však možné, že podobné výhovorky nás spravidla neurobia šťastnejšími a že 

v nich nenachádzame radosť? 

K radosti ľudskej duše patrí čisté svedomie. Človek sa musí veľmi usilovať, vynaložiť istý 

čas a riadne popremýšľať, aby pre pokoj svedomia našiel nejaké falošné sebauspokojenie – 

určite viac, ako keď sa snaží dospieť k poctivému uznaniu vlastných chýb. Nech teda nie sme 

ako ten pokrytec z evanjelia, ktorý videl smietku v oku druhého, ale brvno vo vlastnom oku si 

nevšimol.  

Prevzaté z knihy O radostiach ľudskej duše, Max Kašparů 
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Prečo študujem na GJZ!?! 
 lebo sa môžem učiť anglický jazyk, nemecký 

jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, 

francúzsky jazyk 

 lebo môžem študovať v 10 špecializovaných 

učebniach 

 lebo môžem navštevovať krúžky v Stredisku 

záujmovej činnosti (Anglický jazyk, Floorbal, Francúzsky jazyk, Futbal, Hudobný 

krúžok, Chemické výpočty, Komunikujeme nemecky, Kreativ, Literárny klub, 

Matematické výpočty, Matematika prevažne vážne, Maturita z nemeckého jazyka, 

Posilňovanie, Stolný tenis, Španielsky jazyk, Športové hry, Tanečný klub) 

 lebo sa učím pomocou interaktívnych tabúľ 

 lebo získavame úspechy a ocenenia na športových a vedomostných 

súťažiach 

 lebo sa zúčastňujem na akciách školy (Imatrikulácia prvákov, stužkové 

slávnosti, Ples Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Benefičný koncert, každoročná účasť 

študentov na duchovnej obnove, Sviatok školy (sv. Jána Zlatoústeho), lyžiarsky 

výcvik, športové podujatia, Kurz ochrany človeka a prírody,  poznávacie exkurzie a 

zájazdy, školské výlety, návšteva divadelných predstavení a umeleckých podujatí) 

 lebo nadväzujem kontakty v spolupráci so zahraničnými školami v 

rámci projektov (Nemecko, Španielsko, V. Británia, Taliansko, Poľsko) 

 lebo informácie o prospechu a dochádzke nájdem v internetovej žiackej 

knižke 

 ale najmä preto, že v mojej škole sa kladie dôraz na 

individuálny prístup a rozvoj mojej osobnosti tak 

v oblasti vzdelávania, ale predovšetkým 

v duchovnej formácií. 
 

Ak sa chceš stať mojím spolužiakom, podaj si prihlášku na: 

 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho,  

Lesná 28, 066 01 Humenné  

tel:  057-7783398   fax: 057-7783398     

e-mail:  skola@gjzhe.svcmi.sk     

web: gjzhe.edupage.org    

                         IČO: 36 161 667 

                                                                               Študent GJZ 
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- Slovenská televízia odvysiela 16. apríla 2011 (sobota) o 18.00 hod. a v repríze 

21. apríla (štvrtok) o 14.25 hod. na programe STV 2 nový slovenský dokumentárny film 

Pokiaľ dýcham, dúfam. Tento dokument odkrýva príbeh dona Ernesta Macáka, ktorý bol 

v päťdesiatych rokoch väznený, vyšetrovaný a mučený. 

- Dňa 23. apríla 2011 (Veľká sobota) o 20:05 hod. odvysiela Slovenská televízia 

na svojom druhom programe premiéru nového dokumentárneho filmu o utrpení 

a vzkriesení Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu s názvom Vzkriesenie. 

- Slovenská televízia na svojom druhom programe dňa 24. apríla 2011 o 10.00 hod. 

(Veľkonočná nedeľa) odvysiela v priamom prenose svätú liturgiu z Katedrály sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove, ktorú bude sláviť prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak 

SJ. Bude to zároveň historická premiéra priameho televízneho prenosu z liturgie na 

Veľkonočnú nedeľu. 

- Centrum voľného času v Juskovej Voli v spolupráci s Komisiou pre mládež 

Prešovskej archieparchie vás srdečne pozývajú na Turistický deň, ktorý sa uskutoční 

v sobotu 14. mája 2011 na trase z Litmanovskej hory Zvir do Kamienky s nasledovným 

programom: 

08:30 – stretnutie pod horou Zvir na parkovisku 

09:30 – privítanie a modlitba na hore Zvir 

10:00 – štart s cieľom v Kamienke na ihrisku, kde bude pripravené občerstvenie, 

futbal, hudba a tance, workshopy, atrakcie, nafukovací hrad, šermiari a iné prekvapenia.  

- Srdečne vás, drahí veriaci, pozývame na 2. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční 

v sobotu 28. mája 2011 so začiatkom o 9:00 hod. Archijerejská svätá liturgia začne 

o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom  bude prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ 

a kazateľom bratislavský eparcha Peter Rusnák. Popoludní k veriacim zavíta aj najbližší 

spolupracovník Božieho služobníka Jána Pavla II. krakovský arcibiskup a metropolita 

kardinál Stanisłav Dzivisz, ktorý ľuďom porozpráva o svojom vzťahu k Jánovi Pavlovi II. 

- Stretnutie rodákov z vysťahovaných oblastí s vladykom Milanom Chauturom sa 

uskutoční v týchto termínoch:     Veľká Poľana 15. máj 2011 

  Smolník 19. jún 2011  Zvala 17. júl 2011 
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Vtipy 

 
- Na svete sú len dve veci, na ktoré sa dá dívať nekonečne dlho:  

1. Horiaci oheň  

2. Keď žena parkuje   

- "Keď som si ťa brala, bola som hluchá a slepá!" Kričí žena na muža. " No vidíš" odpovedá muž" z 

koľkých chorôb som ti pomohol von."  

- Manželka sa pýta manžela: „Videl si už pokrčenú stokorunáčku?“ 

- „Videl“.   

- „A pokrčenú tisíckorunáčku?“ 

- „Videl.“  

- „A pol milióna?“ 

- „Tak pol milióna som ešte nevidel.“  

- „Tak potom choď do garáže a pozri sa na naše nové auto.“  

- Príde farár na liturgiu a sťažuje sa miništrantovi:  

- „Toto nie je možné! V kostole ani noha!! Kde sú všetci? Dokonca ani  organista 

neprišiel! Kto bude teraz hrať?“. Miništrant na to: „Slovensko s Kanadou!“  

- Čo je najväčším snom majiteľa trabantu? Dostať pokutu za prekročenú rýchlosť.    
Matúš Sejka 

5 4 8      2 

  3 7  2    

        6 

 5   6 4    

8    5    9 

   9 1   7  

4         

   6  1 3   

1      2 9 5 
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Liturgický program na Strastný týždeň  

Pondelok 
18.4. 

Svätý a veľký pondelok 

6:30 
 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Učitelia lekárskej fakulty – odbor 

stomatológia 
Liturgia VPD 

+ Michal, Mária, Anna, Slavomír, 
Ján, Ján 

Utorok 
19.4. 

Svätý a veľký utorok 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Liturgia VPD 
+ Ján (panychída) 

Streda 
20.4. 

Svätá a veľká streda 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon, Zuzana, Dušan, Mária, 

Ján 
Liturgia VPD 

+ Marián 

Štvrtok 
21.4. 

Svätý a veľký štvrtok 

6:30 

 

17:00 

 

18:30 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon, Štefan 

Liturgia sv. Bazila Veľkého s 
večierňou 

+ Andrej, Ján, Mikuláš, Ondrej, Ján 
Utiereň s čítaniami strastí      

Piatok 
22.4. 

Svätý a veľký piatok 
 

Prikázaný sviatok 
Prísny pôst 

 

7:30 
11:00 
15:00 

 

16:00 
 

 

Kráľovské hodinky 
Sprievod so Sv. Krížom 

Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu 

Celonočná súkromná adorácia pri 
hrobe 

Sobota 
23.4. 

Svätá a veľká sobota 

8:00 
 

17:00 
 
 

Jeruzalemská utiereň 
staroslov. 

Liturgia sv. Bazila Veľkého s 
večierňou 

* Jana (40 r.) 

Nedeľa 
24.4. 

SVÄTÁ A VEĽKÁ 
NEDEĽA PASCHY – 
SVETLÉ KRISTOVO 

VZKRIESENIE  

5:00 
 

7:00 
7:30 

 
 9:00 
 
11:00 

  
17:00 
18:00 

Utiereň vzkriesenia 
s požehnaním jedál o 6.00 

(staroslov.) 
Požehnanie jedál (slov.) 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Marta, Maroš, Jozef 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
* Juraj (za obrátenie) 
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Liturgický program na Svetlý týždeň  

Pondelok 
25.4. 

Svetlý pondelok 
 

Svätý veľkomučeník 
a divotvorca Juraj 

Svätý apoštol a evanjelista 
Marek 

 
Prikázaný sviatok 

7:30 
 

 9:00 
 
11:00 

  
17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Valéria, Jozef, Štefan, Mária 
Sv. liturgia staroslovienska  

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Jana (za úspešné ukončenie  štúdia) 
Veľká večiereň 

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

Utorok 
26.4. 

Svetlý utorok 

9:00 
 

16:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj 

 Sv. liturgia slovenská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Mária s rodinami 

Streda 
27.4. 

Svetlá streda 

6:30 
 
 

18:00 

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

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej 

Štvrtok 
28.4. 

 Svetlý štvrtok 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jaroslav (40 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Mária, Ján, Andrej, Štefan 

a ostatných z rod. 

Piatok 
29.4. 

Svetlý piatok 
 

Voľnica 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavol, Anastázia 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ladislav 

Sobota 
30.4. 

Svetlá sobota 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav, Anna, Šimon 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+  Michal, Mária, Štefan, Mária, Viera 

Nedeľa 
1.5. 

DRUHÁ NEDEĽA PO 
PASCHE – nedeľa 

antipaschy, čiže 
o Tomášovi, nazývaná 

aj Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

 

 7:30 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Anna, Dávid, Róbert 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Andrej, Miroslav 
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Liturgický program na Tretí týždeň po 
Pasche  

Pondelok 
2.5. 

Svätý Atanáz Veľký, 
alexandrijský patriarcha 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Viktória, Lýdia , Stanislav, 

Jozef 
Sv. liturgia slovenská 

*  Anita s rod., Daniela s rod. 

Utorok 
3.5. 

Odchod do večnosti 
prepodobného otca 

Teodóza 
Svätí mučeníci Timotej a 

Maura 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Anna, Michal 
+ Michal (40 dňová) 

Streda 
4.5. 

Svätá mučenica Pelágia 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj, Helena, Jozef, Štefan 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Filoména (panychída) 

Štvrtok 
5.5. 

 Svätá mučenica Irena 
Prepodobný otec Nikefor, 

igumen Médikiovho 
monastiera 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anton (panychída) 

Piatok 
6.5. 

Svätý, spravodlivý a veľmi 
trpezlivý Jób 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
              * Ctitelia Božského srdca 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mária, Juraj, Michal 

Sobota 
7.5. 

Spomienka na znamenie 
úctyhodného Kríža 

Svätý mučeník Akakios 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

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

Jaronym 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+  Margita 

Nedeľa 
8.5. 

TRETIA NEDEĽA PO 
PASCHE – 

o myronosičkách 
Svätý apoštol 

a evanjelista Ján 
Teológ 

 

 7:30 
 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Alžbeta, Zuzana, Zuzana, Martin, 

František, Michal, Filip, Šimon 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Pavlína (60 r.) 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Emília, Dávid, Katarína 



                                  Sme  tu  pre  vás   8/2011 

 

 

                                                                    

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: 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 

 

mailto:hrib.peter@gmail.com

