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DARY pre teba od vzkrieseného JEŢIŠA. 

                             PRIJÍMAŠ ICH ...??? 

 

Milovaní bratia a sestry, 

každý z nás túži byť obdarovaný. Mňa osobne poteší 

každý darček, ktorý dostanem. Pretože dar vždycky v sebe 

skrýva tajomstvo, ktoré je len moje, ale môžem sa s ním 

podeliť. Preto dostať dar od svojho blížneho nie je zlá vec, 

priam to utužuje priateľstvo. Teraz v tomto období Paschy sme mohli prijať nádherné 

dary – dary od Krista. Vieš, aké dary ti ponúka Vzkriesený Kristus?   

Pán Ježiš cez  svoju poslušnosť  Nebeskému Otcovi prekonal hranicu smrti. A to 

tým, že dokázal prijať vôľu svojho Otca, ktorá bola ťažká a spôsobovala bolesť. Pravé 

týmto postojom odovzdania sa do vôle svojho Otca, Kristus získava nový život. On je 

VÍŤAZOM. Čo nám touto svojou cestou získal, čo nám priniesol?  

Evanjelium zaznamenáva priebeh prvého zjavenia Vzkrieseného s apoštolmi vo 

večeradle. Pozdravuje ich: „POKOJ VÁM!“ Prináša pokoj nielen apoštolom ale aj 

tebe. Hebrejský „šalom“ – „pokoj“ znamená plné šťastie, plné uspokojenie všetkých 

šľachetných túžob človeka – čo môže dať iba Boh. Pokoj v srdci a v živote je veľkým 

darom od Krista pre nás všetkých, ktorí žijeme v dnešnom uponáhľanom 

a stresujúcom svete.  

Ročník:  3.     Číslo:  9 
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Potom môžeme v evanjeliách čítať, 

ako oslávený Kristus dýchol na apoštolov 

a povedal im: „Prijmite Svätého Ducha!“  

Tu sa opakuje gesto, ktoré urobil 

Stvoriteľ, keď na začiatku utvoril z hliny 

zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 

dych života. Tak sa stal človek živou 

bytosťou. Vzkriesený Kristus, ktorého 

sme radostne oslavovali dáva mne i tebe 

nový životný princíp: Božieho Ducha, 

Boţí ţivot. Prijatím tohto Ducha sa 

môže človek znova narodiť „z vody 

a Svätého Ducha“ a dostáva účasť na 

Božom živote. A toto je ďalším  darom od 

Vzkrieseného Ježiša pre nás. Začať žiť život pre život večný!  

Kristus, ktorý smrťou smrť premohol hovorí apoštolom: „Komu odpustite 

hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“  Mocou Ducha 

majú apoštoli a ich nástupcovia udeľovať všetkým ľudom všetkých čias, - takže aj tebe  

milosť a možnosť vrátiť sa späť k Nebeskému Otcovi a zažívať každý deň vo svojom 

živote „Paschu“ – prijatie nového Božieho života. Nádherný dar od Boha pre nás 

všetkých, pretože Boh sa nepohoršuje nad tvojím ani nad mojím hriechom. Chce nám 

dať život, ktorý sa nazýva životom večným. Ale to sa môže uskutočniť iba vtedy, ak 

znenávidíš svoj hriech, ktorý spôsobuje smrť.  

Bratia a sestry tých darov je zaiste oveľa viac. Ale veľmi dôležité je uvedomiť si, 

že každý dar má iba vtedy zmysel, ak ho dokážem používať a čosi z tohto daru vyťažiť. 

Boh nám dáva v tomto čase po Veľkej noci nádherné dary. Záleží iba na tebe, či ich 

začneš používať a čosi z týchto darov vyťažíš. Ţi svoj ţivot pre ţivot večný.  

Christos VOSKRESE !!! 

o. Peter Hrib, kaplán farnosti Humenné  
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V súčasnej ekonómii spásy obrátenie a pokánie 

je podstatne viazané na sviatosti, menovite na 

krst, pokánie a eucharistiu. Sviatosti nie sú 

nejaké akcidenty na ceste spásy. Sú božsky 

ustanoveným prejavom tejto cesty a jej účinným 

rozvinutím. Preto u prvých kresťanov sa život 

sústreďoval okolo kultu. Kult však nepokladali 

iba za súhrn obradov určených posväcovať 

profánny život. Sviatosti pokladali za podstatné 

udalosti kresťanskej existencie, ako predĺženie 

veľkých Božích starozákonných diel v  Novom zá-

kone. V nich sa inaugurovalo nové stvorenie, 

ktoré uvádza kresťana do Božieho kráľovstva.  

A tak všetko obrátenie, i keď sa deje bez 

viditeľnej súvislosti so sviatosťami, obsahuje vo 

svojej podstate sviatostnú dimenziu. Tradičná 

teológia o tom svedčí, keď tvrdí, že pre človeka 

nie je možné znovuzrodenie ináč, než aspoň 

krstom túžby alebo krstom krvi, keby nemohol 

prijať riadny krst vodou. Takisto pre toho, kto 

spáchal ťažký hriech, nie je možné obrátenie, iba 

tak, že má pevnú vôľu vykonať sviatostné 

pokánie. 

Dôvod je v tomto: Pri obrátení 

potrebujeme nájsť znova Boha. Ale Boha ináč 

nenájdeme, iba v stretnutí sa s Ježišom Kristom. 

On sa nám však dáva stretávať so sebou vo 

sviatostiach, predovšetkým vo sviatosti krstu, 

pokánia a eucharistie. Záver je taký, že naše 

obrátenie sa môže stať v prítomnom poriadku 

spásy iba cez sviatosti, a to aspoň v túžbe. 

Zmierenie s Bohom a s Cirkvou nie sú dva 

zmierenia, ale jedno. Zmierenie s Cirkvou je 

miestom, kde sa završuje zmierenie človeka 

s Bohom. Prvé je podriadené druhému, pretože 

Ježiš Kristus odovzdal moc odpúšťania Cirkvi, 

ktorá môže zmierovať ľudí s Bohom. 

Krst – prvotné zmierenie s Bohom  

Základnou sviatosťou nájdenia Boha 

alebo prvotného zmierenia s Bohom je krst. Už u 

Jána Krstiteľa ide ruka v ruke pokánie a krst 

pokánia. To je predobraz krstu vo Svätom 

Duchu, ktorý je pečaťou a zárukou obrátenia. 

Krst je podľa svätého Justína skutočným 

„osvietením“, osvieti iba tých, ktorí sa skutočne 

obrátia. Tento krst sa udeľuje príkazom Ježiša. 

To znamená v plnej Ježišovej moci, v ktorej sa 

pokrstený úplne zasväcuje Bohu. Je to ozajstné 

stretnutie s Bohom. Hriešnik a Ježiš sa 

stretávajú: hriešnik so svojou biedou a dôverou, 

Ježiš s mocou svojho utrpenia a zmŕtvychvstania 

i prisľúbenia neodvolateľnej spásy. Takto čaká v 

krste Kristus osobne na hriešnika, ktorá sa 

obracia, aby mu dal účasť na svojom vykúpení. 

Určitosť a istota tejto prítomnosti dodáva silu a 

dôveru. Človek ide smerom ku Kristovi a vie, že 

On ho prijme. Tu sa odhaľuje hlboký zmysel 

obrátenia. Ono má byť podľa krstu asimiláciou s 
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Ježišom Kristom zomrelým a vzkrieseným, 

asimiláciou, ktorá je už zárodkom nášho 

definitívneho spoločenstva s Ním v kráľovstve 

jeho slávy. 

Pretože krst je základná sviatosť 

zmierenia s Bohom a obrátenia k Nemu, môže sa 

prijať iba raz za život. Zo strany Boha to 

znamená uschopnenie neodvolateľného 

vlastníctva v pokrstenom, a z našej strany zasa 

ustavičné dozrievanie nášho obrátenia a nášho 

spoločenstva s Ním. Toto platí aj o takom, čo bol 

pokrstený ako dieťa. Pre kresťana, ktorý zhrešil, 

je to permanentné volanie, aby znova hľadal 

cestu k obráteniu. 

Zmierenie a návrat k Bohu sviatosťou pokánia 

Keď človek prijal spásu krstom, už by 

nemal potrebovať inú sviatosť obrátenia. Krstná 

konsekrácia a jednota s Kristom v eucharistii sú, 

ako také, absolútne neodvolateľné. Vyhýbať sa 

celkom Kristovi, ktorého sme prijali krstom a 

potom v Eucharistii, je pádom, ktorý je možné 

napraviť iba zázrakom jeho milosrdenstva. A 

tento zázrak je nám daný. Cirkevní otcovia s 

radosťou hlásali túto radostnú pravdu: 

kresťania, ktorí upadli do ťažkého hriechu, majú 

možnosť zmierenia s Bohom. Jestvuje iná 

sviatosť obrátenia okrem krstu – sviatosť 

pokánia. 

Svätý Tomáš Akvinský o nej povedal, že je 

„druhou doskou záchrany po stroskotaní 

v hriechu“. V diskusiách o tejto sviatosti sa 

Cirkev vždy ukázala materinsky súcitná k 

hriešnikom a proklamovala nekonečné Božie 

milosrdenstvo. Ustanovenie druhej sviatosti 

milosrdenstva a výzva, aby sa hriešnik k nej 

priblížil, je znakom Božskej vernosti v Ježišovi. 

On je verný až do konca, do zavŕšenia diela mi-

losti, ktoré začal. On chce aj hriešnika priviesť k 

vernosti. 

Pokrstený, keď sa dopustil ťažkého 

hriechu, urazil lásku Ježiša Krista a Cirkvi. Obrátil 

sa proti nim. Aby obsiahol milosrdenstvo, musí 

sa podrobiť „súdu“. Súdu milosti, milosrdnému, 

ale zároveň bolestnému. To je bolestný krst. 

Bolesť ľútosti, ponížené vyznanie prijatie 

pokánia, to všetko sa stáva znakom pre neho, že 

našiel znova záchranu v Ježišovej obeti na kríži. 

Je tu jasná diferencia medzi krstom a sviatosťou 

pokánia. Krst je „ľahkou“ sviatosťou oproti 

sviatosti pokánia. Ale to vyplýva z rozdielnosti 

ich poslania. Podobnosť človeka s Kristom 

získaná v krste bola narušená. Je potrebné ju ob-

noviť. Človek musí vziať na seba trest pokánia, 

aby sa pripodobnil Kristovi trpiacemu. 

Vonkajšia forma stretnutia sa s Kristom 

vo sviatosti pokánia je forma súdu.  Tento súd sa 

deje v očakávaní Kristovho príchodu k 

definitívnemu stretnutiu s Ním a k veľkému 

Poslednému súdu. Táto pravda o poslednom 

súde bola pre hriešnika mocným napomenutím 

a strašným apelom k obráteniu. Po spovedi tú 

istú pravdu môže očakávať s horúcou ašpiráciou 

Matky Cirkvi ako šťastnú parúziu. Pri vysluhovaní 

pokánia žiari čosi z Kristovej slávy, s ktorou príde 
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súdiť živých i mŕtvych. Je tu anticipácia 

všeobecného súdu a zjavenia sa grandiózneho 

Božieho kráľovstva, keď bude hriech a moc 

hriechu definitívne premožená. Toto ukazuje s 

akým vážnym, ale aj svätým uistením o víťazstve, 

má byť žité toto stretnutie sa s Kristom v 

sviatosti druhého obrátenia. V znaku tejto 

sviatosti čaká na nás ten, ktorý má moc nás 

vyliečiť. Môžeme povedať, že možnosť spovedať 

sa je úžasne veľkou milosťou. 

Zmierenie v sviatosti Eucharistie 

Okrem sviatostí krstu a pokánia, ostatné 

sviatosti sú sviatosťami živých. Nemajú funkciu 

vykonávať obrátenie, ale majú ho zdokonaľovať 

a privádzať k zrelosti. Ony už predpokladajú ako 

také priateľstvo medzi človekom a Bohom. Ale 

podľa učenia teológov, môžu „per accidens“ dať 

aj zrod tomuto priateľstvu pod podmienkou, že 

hriešnik sa vnútorne odtrhol od hriechu aspoň 

nedokonalou ľútosťou. Lebo aj ten, kto ma 

aspoň nedokonalú ľútosť kráča už ku Kristovi. 

A keď sa takto približuje k sviatosti živých, 

približuje sa ku Kristovi a platia o ňom jeho 

slová: „Toho, kto prichádza ku mne, 

neodoženiem“ (Jn 6, 37). Táto pravda má 

zvláštnu dôležitosť v prípade sviatosti 

pomazania chorých. Tu ak si človek prial sviatosť 

pokánia, ale už ju nemohol prijať, sviatosť 

pomazania chorých odstraňuje všetko, čo 

prijímateľovi bráni k oblažujúcemu dialógu 

s Bohom a spoločenstvom s tými, ktorí už 

dosiahli večný cieľ.  

Je však potrebné vyzdvihnúť praktickú 

diferenciu medzi Eucharistiou a ostatnými 

sviatosťami živých. K prijatiu ostatných sviatostí 

stačí podľa Božieho a cirkevného prikázania 

vzbudiť vážne dokonalú ľútosť a vzbudiť úmysel 

vyspovedať sa z ťažkých hriechov v príhodnom 

čase. Ale k dôstojnému prijatiu Najsvätejšej 

Eucharistie je potrebné najprv sa vyspovedať z 

ťažkých hriechov. Iba v prípade, že by vážne 

dôvody viedli k prijatiu Eucharistie a nebola by 

možnosť vyspovedať sa, Eucharistia by sa mohla 

prijať bez predchádzajúceho vyznania hriechov. 

Teológovia nemajú doteraz jednotnú mienku o 

tom, či povinnosť vyspovedať sa ťažkých 

hriechov pred prijatím Eucharistie pochádza z 

Božieho príkazu alebo iba z cirkevného predpisu. 

Louis Ligier, ktorý preštudoval Východné 

liturgie, dokázal, že v niektorých eucharistických 

veľmodlitbách východných liturgií boli 

autentické formuly rozhrešenia. Veriaci boli 

rozhrešení od svojich hriechov v účasti na eu-

charistickej obeti a potom prijímali Eucharistiu. 

Keď nastala ušná spoveď, bola táto absolúcia z 

eucharistickej veľmodlitby vyňatá a dostala sa z 

liturgikona do trebníka a používala sa ako 

formula rozhrešenia v ušnej spovedi. 

Na Tridentskom koncile otcovia neboli 

jednotní v náhľade na potrebnosť spovede z 

ťažkých hriechov pred svätým prijímaním. 

Kardinál Cajetán, arcibiskup Ján Fisher, pápež 

Hadrián VI. a vedeckí poradcovia dominikán 

Pierre de la Palu a františkán Richard de 
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Mediavilla boli na čele hnutia, aby sa podmienky 

k prijímaniu Eucharistie nekládli úzko. 

Výsledkom bolo, že Tridentský koncil sa 

nevyslovil o Božskom pôvode predeucharistickej 

spovede, ktorú nariadil. Až kódexy cirkevného 

práva ju uzákonili. Historické skúmania dnešných 

čias zisťujú, že v priebehu stáročí, okrem 

prípadov, ktoré vyžadovali verejné pokánie, 

veriaci pristupovali k Eucharistii bez akéhokoľvek 

iného zmierneho očisťovania, než bolo to, čo sa 

nachádzalo v samotnom obrade liturgického 

slávenia. Hriešnik, ktorý oľutoval svoje hriechy a 

ktorý mal túžbu pristúpiť k sviatosti pokánia v 

normálnom čase (ročná spoveď), cítil sa pozvaný 

hodne prijať eucharistickú večeru. 

Ako je naša dnešná liturgická prax ďaleko 

od nie tak dávnej, keď okrem vyobcovaných z 

Cirkvi, všetci zúčastnení prijímali Eucharistiu pri 

liturgickom slávení a ona im bola aj prameňom 

odpustenia hriechov.  Pripomínajú nám to 

spevy, prosby a ďakovná modlitba po prijímaní: 

„Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského 

Ducha, našli sme pravú vieru..., Keď sme prijali 

Božie, sväté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, 

životodarné a úžasné Kristove tajomstvá, 

dôstojne a vďačne vzývajme Pána..., Ďakujeme 

ti, láskyplný Vládca... že si nás aj dnes uznal za 

hodných prijať tvoje nebeské a nesmrteľné 

tajomstvá...“ Vtedy sa to vzťahovalo na všetkých 

prítomných na eucharistickom slávení, dnes iba 

na nejaké percento alebo promile 

zhromaždených. Vtedy bolo vidieť na 

kresťanoch, že sú kresťanmi, lebo boli k tomu 

každú nedeľu posilnení silou nebeského pokrmu. 

Dnes by sme chceli, aby na nás bolo vidieť to 

isté, ale bez tohto svätého pokrmu. Nech nám 

znejú modlitby a spevy po prijímaní ako výčitka, 

dokiaľ sa prijímanie pri slávení liturgie 

neprivedie na úroveň kresťanského staroveku. 

Kresťan a kresťanstvo nemôže žiť bez Chleba, 

lebo: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť 

jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53). 

Druhý vatikánsky koncil postavil 

kresťanom pred oči stôl s dvoma chlebami: 

chlieb Božieho slova a chlieb Pánovho tela. 

Hľadajú sa nové, staronové alebo obnovené 

spôsoby, aby sa Božský pokrm opäť mohol 

rozdávať podľa Ježišovej vôle všetkým pri každej 

liturgii, zvlášť nedeľnej a sviatočnej. Nebolo 

správne, že sme pod obrátením rozumeli vždy 

len sviatostné pokánie a viedli sme k obráteniu 

len na Paschu a na sviatok Narodenia Ježiša 

Krista. Sme pozvaní k ohlasovaniu a 

praktizovaniu i mimosviatostného pokánia ihneď 

po páde do hriechu, aby sme mohli ustavične žiť 

v kráľovstve milosti. 

o. Martin Zlacký
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Tropár – z gr. slova "troparion" - znamená víťazstvo. Je hlavný spev sviatkov. Hovorí 

o sviatku alebo o svätom, zvyčajne v prirovnaniach (tropas). Denný liturgický okruh nemá taký 

obrad, v ktorom by sa nevyskytoval. Každý deň týždňa má svoj vlastný tropár. Najčastejšie sa 

spieva spolu s piesňou s názvom kondák. Tropármi sa nazývajú aj piesne po irmose v óde kánonu. 

Kondák – z gr. slova kontakion - znamená krátky. Sú to teda tiež krátke piesne, ktoré 

obsahujú základnú, charakteristickú myšlienku sviatku alebo oslavy svätého. 

Kathizmalión, sedalen – spev, ktorý sa spieva posediačky. Kathizmalióny sú tropáre, ktoré 

uzatvárajú kathizmu. Nachádzajú sa na začiatku utierne, ale vyskytujú sa aj po III. óde v kánone, 

ako aj pri iných bohoslužbách.  

Prokimen – na bohoslužbách je to úvodný verš k čítaniam. Na večierni sa vyskytuje aj 

vtedy, keď nenasleduje parameja. Niekedy sa vyskytuje aj viac prokimenov. Spieva sa 

s medziveršami. 

Podoben – je nápev, ktorý sa odlišuje od pravidelného ôsmich hlasov. Slúži ako vzor – 

predloha v rámci svojho hlasu. Vyskytuje sa hlavne v nápevoch stichyr – slôh, ale môže sa 

vyskytnúť aj pri tropároch a kondákoch. Obohacuje nápevy spevov. 

Óda – je najdlhšia liturgická pieseň a je súčasťou kánona. Základná myšlienka jednotlivých 

ód je stavaná na deväť biblických piesní, zodpovedajúcich deviatim ódam kánona. Každá óda sa 

začína irmosom, za ktorým nasledujú tri – štyri tropáre a záverečný bohorodičník. Na utierni ódy 

uzatvára katavásija. Úplný kánon je zložený z deviatich ód. Počas roka však obsahuje len osem ód, 

lebo druhá óda sa používa len počas Štyridsiatnice – Veľkého pôstu. Veľkopôstne kánony 

obsahujú najčastejšie len tri ódy (triodion), zriedkavejšie štyri a ojedinele aj dve ódy. 

Krestobohorodičen (slov. krížubohorodičník) - spev k úcte Bohorodičky, ktorý sa spieva 

v stredu a piatok na liturgii hodiniek – časoslova. Ich obsah vyjadruje účasť Bohorodičky 

na bolestiach Ježiša Krista, ako aj skutočnosť, že stála pod krížom svojho Syna. 

Krížubohorodičníky sa nespievajú v paschálnom období, v predsviatky a v obdobiach po sviatkoch 

do ich liturgického ukončenia a nespievajú sa na svätých liturgiách. 

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

2002. 

Spracoval o. Mikuláš 

 

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

  

Dupnime na plyn... 

V blízkosti mestského centra je 

malebný malý prístav s mnohými 

plachetnicami. Vlastníci týchto plachetníc, 

sami seba nazývajú „námorníci“ bez ohľadu 

na to, či sa naozaj plavia. V lete, každý piatok 

večer prídu vlastníci plachetníc z celej krajiny 

na prístavné parkovisko, popremiestňujú jedlo, 

chladničky, rádiá, vankúše a spacie vaky z 

auta do loďky. Z práce pravdepodobne 

odchádzali úsmevom a všetkým kolegom 

mávali so slovami, že víkend trávia na mori. 

V skutočnosti po tom, čo všetko naložia na 

loď, zaspia. Celú sobotu budú loď umývať, 

v nedeľu sa opaľovať a potom zase naložia 

všetko späť do auta. Bez toho, aby na more 

vôbec vyplávali. Ďalšia skupina vlastníkov je 

tá, ktorá príde v piatok večer, znovu prespia na 

lodi. V sobotu si trochu  zajazdia po 

prístavisku, potom sa pridajú k ostatným v 

prístavisku a pijú celú noc. Doplnia si palivo, 

aby si ostatní mysleli, že boli na veľkej 

plavbe, a potom sa v nedeľu vrátia domov 

a rozprávajú, aký mali skvelý výlet, ale v 

skutočnosti neopustili ani prístav.  

 Existuje však ďalšia skupina ľudí, ktorí 

v piatok dorazia, presunu si veci na loď. O pol 

hodiny neskôr naštartujú motor, zodvihnú 

kotvy a vydajú sa na otvorené more. Vztýčia 

plachty, kĺžu sa po vlnách a vychutnávajú si 

krásu zapadajúceho slnka. Do prístavu dorazia 

o dva dni, opálení a usmiati, asi aj trochu 

vyčerpaní. Určite budú hovoriť, bola to skvelá 

plavba, a budú to myslieť vážne.  Skúsme si 

dať otázku, ktorí z tých troch skupín sú 

naozajstní námorníci?  

Boh nás stvoril, aby sme druhých 

milovali s odvahou a hlbokým záujmom, aby 

nás viac trápilo ich dobro ako to naše. Vytvoril 

nás nie preto, aby sme zostali v bezpečnom 

prístave ale aby sme vyplávali. Milovať nie je 

jednoduché a stojí nás to veľa. Keď už 

minieme všetok čas, všetky sily a peniaze, 

budeme si musieť nájsť čas na doplnenie 

paliva, aby sme mohli čerpať z vlastných 

zdrojov. Ani sa nám nesnívalo, akú odmenu za 

obetavú lásku dostaneme.  Ak sa odovzdáme 

Bohu a iným, Boh našu obetu štedro odmení. 

Dupnime na plyn, odhoďme laná a  vydajme 

sa do hlbokých vôd. Čakajú na nás. Boh bude 

udržiavať palivovú nádrž plnú, bude fúkať 

nový vietor do plachiet a keď sa vrátime do 

prístavu, opálení slnkom, usmiati a určite aj 

značne vyčerpaní povie: „Tomuto hovorím 

výlet! Dobre si žil a správne si miloval. Je čas 

ísť!“ 

spracovala sr. Simeona SNP

  

 

 

 

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!



                                  Sme  tu  pre  vás   9/2011 

 

 

 
Aj v tento predveľkonočný čas  sa 

učitelia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v 

Humennom  na Lesnej, spoločne so svojimi 

žiakmi v Chráme presvätej Bohorodičky 

 v Humennom, zamysleli nad zmyslom Veľkej 

noci a formou vlastných zamyslení, vlastných 

vstupov predniesli svojim žiakom 14 zastavení 

s aplikáciou na vlastné školské prostredie. 

Krížovú cestu viedla sr. Antónia Chovanová. 

Jedným  pekným a poučným zamyslením bolo 

aj toto zamyslenie: Sme obyčajní a hriešni 

ľudia. Sme iba a len 

hriešni. Viera v Boha je 

niečo úžasné, niečo, čo 

nám nik nemôže vziať. Je 

to najväčší poklad v 

našom živote. Je to 

drahokam,  je to diamant, 

 ktorý v hrude nikdy 

nezhnije...( P. O. 

Hviezdoslav, Krvavé sonety). Bavíme sa a 

zabávame sa na tých druhých, čo nič 

nespravili, čo nič zlé nečinia a snažia  sa žiť v 

pokornej pokore. Máme radosť z najnovšej 

informácie, že ju môžem podať ďalej, že ju 

môžem šíriť a rozšíriť v akúsi polopravdu či 

nepravdu, šuškáme si... vysmievame sa jeden 

druhému....Neraz sa zabávame na tom 

druhom človeku, presne tak, ako to urobili 

Ježišovi. Dnes to robíme cez internet, skype, 

facebook, predovšetkým vo svojom voľnom 

čase. Akoby sme nedokázali žiť v pokore bez 

toho, aby sme nad niekým alebo aj nad niečím 

nevyriekli, hoci aj malicherný a nenápadný 

drobučký  súd. Akoby sme nedokázali žiť s 

Bohom. Už len samotná nekalá myšlienka nás 

nabáda k hriechu a k previneniu. Akoby to 

bola naša dennodenná poživeň, dennodenná 

potrava. Čo keby sme sa najedli skôr z 

modlitby za priateľa, z modlitby za kamaráta, 

z modlitby  za svojho učiteľa, z modlitby za 

svojho neprajníka...Pokúsme sa napiť  z 

Ježišovej pokory, pokúsme sa napiť z 

Ježišovho utrpenia, empaticky sa vžiť  i zžiť s 

Jeho utrpením. 

 Pokúsme sa poučiť z 

Ježišovho odkazu: 

“Pane odpusť  im, 

lebo nevedia, čo 

činia!“. Nezabúdajme 

 na skutočnosť, že 

neomylným a 

najspravodlivejším 

 sudcom je    naozaj jedine dokonalý  Boh, 

Ježiš Kristus. Ježiš nás oslovuje, ba aj vyzýva, 

 aby si ho sám vyhľadal, pretože iba On je 

nádobou i bútľavou vŕbou zároveň, ktorej sa 

 môžeš vyrozprávať, ktorej sa môžeš zdôveriť, 

pretože On je strom, o ktorý sa môžeš oprieť, 

pretože On je naša nádej, On je naša Spása, 

On je ten, ktorý Ťa schová do svojho lona a 

prikryje Ťa svojou nehou i Láskou s veľkým L, 

je živou a opravdivou nie falošnou láskou, 

 obdarí Ťa pravým Svetlom svetiel, obdarí ťa 

svojím dobrotivým a hrejivým srdcom, obdarí 

Ťa Božou radosťou. Táto pravá Láska srší z 
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niektorých ľudí, to si môžeme aj sami 

všimnúť. A to iba preto, že sú na ceste nášho 

Pána, Ježiša Krista. Pretože ako v 91. žalme sa 

hovorí: „Kto pod ochranou Najvyššieho 

prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 

 povie Pánovi:  „Ty si moje útočište a pevnosť 

moja; v Tebe mám dôveru, Bože môj.“ On 

sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo 

zhubného moru.“ Táto príležitosť má byť pre 

nás akýmsi návodom, ako sa naučiť pokore, 

ako sa utiekať k Láske Ježiša Krista, k Jeho 

milujúcemu srdcu, vedie nás k tomu ako sa 

naučiť  odpúšťať jeden 

druhému a zároveň 

neubližovať nikomu z nás. 

Pretože všetci sme Božie 

deti, všetci kráčame od 

Neho a vraciame sa k 

Nemu. Všetci máme tu na 

Zemi isté poslanie. Preto sa 

teraz všetci očisťme, 

využime túto nádhernú 

príležitosť,  a snažme sa pozerať na svojho 

blížneho – nielen v rodine, ale aj na kamaráta, 

spolužiaka, učiteľa, kolegu, kňaza, sekretárku, 

ekonómku, upratovačku, školníka... dívať sa s 

vlastnosťami dokonalého Ježiša. Mať úctu 

jeden k druhému. Pretože, keď popierame 

blížneho svojho ako keby sme to robili Bohu. 

Ideme len a len proti nemu. Ideme proti 

Ježišovi. Takže vážme si jeden druhého. 

Dávajme zo seba  živú a pravú Lásku, z ktorej 

píjavame už hneď zrána -  už pri rannej 

modlitbe. Dôležité je prijať rozsudok s 

pokorou, aj keď je to ťažké, veľmi ťažké, ťažko 

je prijať kritiku, ale zároveň sa aj nad ňou 

i sebou pokorne zamyslieť.  Je dôležité,  aby 

sme neobviňovali tých druhých... čo je ľudská 

slabosť, skôr ponorili sa do svojho vnútra a 

tam hľadali to, čo by bolo treba naprávať.  Je 

dôležité,  aby sme boli jeden druhému skôr 

ústretový a nápomocný, vzájomne si pomáhať 

a poradiť si, vedieť načúvať prianiu blížneho 

svojho...  Človek je predsa „živým chrámom“ a 

preto ho nesúďme a neodsudzujme. Pretože 

 keď  tak činíš, odsudzuješ Ježiša, súdiš Boha 

a staviaš sa proti 

nemu. Staviaš sa proti 

základnému a 

Najvyššiemu princípu 

tohto sveta.  Ubližuješ 

nielen tomu druhému, 

ale  aj sebe a do tretice 

i tomu, komu to 

hovoríš. Zoberme na 

vedomie svojho 

blížneho ako seba samého. Veď  je napísané: 

„Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty 

im.“ Dnes sa nám všetkým otvára problém, či 

aj Ty dokážeš mnohokrát niesť na svojom 

chrbte kríž, či aj Ty dokážeš pokorne prijať 

utrpenie, prijať boľačky či už zo strany svojich 

blízkych, učiteľov, spolužiakov, kamarátov.  Či 

aj Ty dokážeš s pokorou znášať a dívať sa na 

nami vyrobené a vyprodukované krivdy. 

Skúsme sa nad sebou zamyslieť a kráčajme 

radšej ruka v ruke s Bohom, krok v kroku s 

Ježišom Kristom. Christos Voskrese! 

 
Mgr. Dana Weisová 



                                  Sme  tu  pre  vás   9/2011 

 

 

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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 Pán Ježiš povedal svätej sr. Faustíne Kowalskej: ,, Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti, 

pred dňom spravodlivosti ....   Správnym vyškrtaním uvedených slov, vám vznikne ukončenie tohto 

Kristovho posolstva.  

 

Abrahám, adorácia,  amen, berla, čnosť, dalmatika, dar, dogma, duša, Emanuel, láska, 

logos, Malta, manna, Mesiáš, mier,  milosť, misia,  modlitba, mor, pascha, pravda, rúcho, 

sob, somár, st igma, svedok, škapuliar, špirituál, vdova, viera.    

Vtipy: 

Ktoré bolo prvé prikázanie?  
Keď Eva prikázala Adamovi zjesť jablko.  
 

Blondínka volá informátorovi na lietadlá a pýta sa ho: 
-Neviete koľko trvá cesta zo Slovenska do Paríža? 
-Sekundičkú... 
-Ďakujem, dovi.  

Viete čo je to 90-50-90?? 
Jazda mestom okolo policajného radaru..   

Pani učiteľka sa pýta žiaka: 
,,Auto ide z dediny A do dediny B rýchlosťou 
180  km/h. Druhé ide z dediny B do dediny A 
rýchlosťou 140  km/h. Kde sa stretnú?  
 Žiak: ,,Na dopravnom inšpektoráte.  
 
Winnetou vyšiel zo svojho stanu a hneď na to dostal veľkú ranu medzi oči, až klesol na zem. O chvíľku                                                                                  
zo stanu vyšiel Old Shatterhand, tiež dostal ranu medzi oči a klesol k zemi...                                                                                                                 
Winnetou vraví: Môj biely brat tiež stúpil na hrable?                                           Matúš Sejka 

M O D L I T B A V O D V 

  I I P O S O I E E A A I 

E L L Á S K A A R M L E 

R Ú CH O D I E O L L M R 

A Ň G M S O M Á R A A A 

I O I I L Ť U O N S T I 

L A M G I T S U K L I C 

U CH R D I E E O A A K Á 

P S N R S L D M N Š A R 

A A I T V E A N E Č U O 

K P R A V D A A M G O D 

Š Á I S E M Á H A R B A 
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Liturgický program na Tretí týždeň po 
Pasche  

 

Pondelok 
9.5. 

Prenesenie ostatkov sv. 
Mikuláša Divotvorcu 

z Myry do Bari 
Svätý prorok Izaiáš 

Svätý mučeník Christofor 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Moleben k MPθY  
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Anna 

Utorok 
10.5. 

Svätý apoštol Šimon 
Horlivec 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal a Helena (55 r. manželstva) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef (panychída) 

Streda 
11.5. 

Náš blaţený hieromučeník 
Vasiľ, prešovský svätiaci 

biskup 
Založenie Konštantínopola 

Svätý mučeník Mókios 

6:30 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Zuzana, František, Juraj 

Štvrtok 
12.5. 

 Svätý Epifanios, cyperský 
biskup a Germanos, 

konštantínopolský patriarcha 

6:30 

 

17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj 

Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
* Učitelia lekárskej fakulty – odbor 

stomatológia 

Piatok 
13.5. 

Svätá mučenica Glykéria 
 

Zdrţanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská  

+ Štefan 

Sobota 
14.5. 

Svätý mučeník Izidor 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Milan s rod. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+  Eva, Ján, Mária, Jozef, Šarlota, Ján 

Nedeľa 
15.5. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO 
PASCHE – O 

PORAZENOM 
Prepodobný otec Pachómios 

Veľký 
Svätý Izaiáš Divotvorca, 

rostovský biskup 
 

 7:30 
 
9:00 
 

 
11:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária, Jozef (50 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Darina (40r.) s rod. Ľubo, Marko, 

Peter s rod. 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Peter, Juraj, Martin, Miroslav 
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Liturgický program na Štvrtý týždeň po 
Pasche  

 

Pondelok 
16.5. 

Prepodobný otec Teodor 
Posvätený 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Juraj, Helena 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

+ Pavel, Gustáv 

Utorok 
17.5. 

Svätý apoštol Andronik 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Ján, Mikuláš, Ondrej, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan 

* Michal s rod. 

Streda 
18.5. 

Polovica Päťdesiatnice 
Svätý mučeník Teodot z Ankyry 

Svätí mučeníci Peter, Dionýz 
a spoločníci 

Svätých sedem panien 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Dominika 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Mária, Pavel (panychída) 

Štvrtok 
19.5. 

Svätý hieromučeník Patrik, 
pruský biskup a spoločníci 

6:30 

 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Helena (panychída) 

Piatok 
20.5. 

Svätý mučeník Tallelaios 
 

Zdrţanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Marek, Michal 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal, Helena, Ján, Anna, Fedor 

Sobota 
21.5. 

Svätí veľkí králi 
a apoštolom rovní 

Konštantín a Helena 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Jozef 

 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján 

Nedeľa 
22.5. 

PIATA NEDEĽA PO 
PASCHE – 

O SAMARITÁNKE 
 

Svätým mučeník Bazilisk 
 

 7:30 
 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Patrik, Dušan 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Dominika (20 r.), Anton, Marta, 

Natália 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* o. Mikuláš a Zuzana 



                                  Sme  tu  pre  vás   9/2011 

 

 

                                                                    

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

