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Stretnutie Pána 
 
O niekoľko dní budeme sláviť sviatok Stretnutia Pána a Boha a nášho Spasiteľa 

Jeţiša Krista. Je to posledná udalosť, ktorú opisuje evanjelista Lukáš z Jeţišovho útleho 
detstva.  

Stretnutie Pána je sviatkom, ktorý sa slávil v Jeruzaleme uţ od štvrtého storočia. 
Na sviatok Kristovho Narodenia sme oslavovali Vtelenie Boţieho Slova. To isté 
tajomstvo oslavujeme iným spôsobom aj na sviatok Stretnutia Pána. Cirkev tak múdro 
rozdeľuje oslavu tohto veľkého tajomstva počas celého liturgického roka.  

Druhého februára, štyridsať dní po Jeţišovom narodení, sa v tejto ešte posvätnej 
atmosfére, slávia udalosti vzťahujúce sa na detstvo Boţieho dieťaťa. Jeho rodičia sú 
zboţní ţidia a vypĺňajú povinnosti Pánovho Zákona o prvorodenom muţského rodu. 

Podľa knihy Levitikus 12 – tej kapitoly, mala matka vyplniť prikázania na svojom 
prvorodenom synovi, dať ho na ôsmy deň obrezať a dať mu meno, čo sme slávili na 
sviatok Obrezania Pána, prvého januára. Ďalej podľa tohto istého príkazu mali 
nasledovať obrady úplného očistenia, na konci ktorých mohla matka vstúpiť do 
liturgického zhromaţdenia Boţieho ľudu. Po štyridsiatich dňoch od pôrodu, mala matka 
po príchode do svätyne obetovať Pánovi prostredníctvom kňaza baránka, alebo 
holubicu, či hrdličku. Ak bola chudobná, obetovala dve hrdličky alebo holubice. S jednou 
sa urobila celostná ţertva na znak chvály a vďaky voči Pánovi a s druhou obeta 
očisťovania. Takto bola ţena opäť uvedená do rituálnej čistoty, kedy sa mohla zaradiť do 
občianskeho a náboţenského ţivota. 

Pre Matku boţieho Dieťaťa sa „podľa Mojţišovho Zákona“ naplnilo štyridsať dní. 
Spolu s Jozefom prinášajú Syna, aby ho predstavili Pánovi. Mária vypĺňa, čo bolo 
napísané v Zákone: “kaţdý chlapec, ktorý otvára lono matky bude zasvätený Pánovi“. 
Predpis pochádza z druhej knihy Mojţišovej a vzťahuje sa na všetko prvorodené 
muţského rodu, na ľudí aj na zvieratá. Okrem toho, ako sme uţ povedali, Jozef s Máriou 
prichádzajú vyplniť tieţ boţí príkaz o obete, priniesť pár hrdličiek alebo dva holúbky.  
Do popredia tu vystupujú dve skutočnosti. Prvou je tá, ţe rodičia chcú zasvätiť Dieťa 
Pánovi vo svätyni jeho boţskej, nevýslovnej Prítomnosti. Znakom čoho je obeta, ktorou 
sa Syn daruje nebeskému Otcovi v spoločenstve lásky. Toto je prvé a podstatné 
STRETNUTIE, Otca so Synom, ktoré sa uskutočňuje v ten istý deň, kedy aj ďalšie 
STRETNUTIA. Týmto sviatkom si pripomíname túto dôleţitú skutočnosť. Neskôr sa v 
Lukášovom evanjeliu môţeme dočítať, ako dvanásťročný Jeţiš vysvetľuje svojim 
rodičom, ţe takého boţie Stretnutie je stále, kde On, Boţí Syn, má byť navţdy v 
prítomnosti svojho Otca. 

   Ročník:  4.        Číslo:   2 
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Druhou skutočnosťou je odhalenie chudoby Jeţišových rodičov, ktorí nemajú 
moţnosť obetovať baránka. Oni však so srdcom plným pohnutia obetujú všetko čo majú, 
dva malé, nevinné a čisté holúbky. 

Sviatkom Stretnutia Pána oslavujeme aj stretnutie Boţieho dieťaťa so svojim ľudom, 
ktorý prichádza svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zachrániť. Predovšetkým s jednou 
osobou, nikdy predtým nepoznanou a ani potom nespomínanou, ktorou je Simeon. Jeho 
meno znamená „poslušný na počúvanie Pána“. Je známy ako človek spravodlivý a náboţný, 
rovnako ako Noe, či snúbenec Jozef. Pre svoju spravodlivosť boli navštívení z Výsosti. 
Simeon, rovnako ako ďalší zboţní ţidia, očakával „útechu Izraela“. Tá bola ešte veľmi dávno 
prisľúbená prorokom Izaiášom: „Utešujte, utešujte môj ľud!...Kňazi rozprávajte srdcu 
Jeruzalema“. Očakávanie tohto spravodlivého a zboţného muţa bolo riadené a posilňované 
Svätým Duchom, ktorý na ňom spočíval. A nielen to, ale ten istý Duch mu oznamuje svoje 
Boţie proroctvo, podľa ktorého Simeon prv neţ umrie, uvidí „Krista Pána“, čiţe 
Pomazaného Mesiáša, mesiášskeho Kráľa, Spasiteľa svojho ľudu. Vidieť Mesiáša bolo 
najväčšou túţbou veľkej časti Izraela v časoch Jeţiša Krista, ako ovocie prorockých 
prisľúbení. 

Svätý Duch teda privádza Simeona do chrámu, ktorý často navštevuje. A v tom istom 
čase prinášajú rodičia malého Jeţiša, aby splnili príkazy Zákona. Starec dostane Dieťa do 
svojho náručia a dvíha ho k Pánovi so svojím biblickým ţidovským poţehnaním, ktoré je 
chválou a vzdávaním vďaky Pánovi, jeho menu za jeho diela. Liturgia tohto sviatku na 
večierni a utierni v stichirách a v kánone ospevuje túto udalosť, povaţujúc Simeona za 
kňaza a za toho ktorý sa prihovára za ľud. Tradičná formula poţehnania začínala slovami: 
„Poţehnaný si Pane Boţe náš, Kráľ celého sveta“. Dôvodom pre poţehnanie môţe byť 
skutok z minulosti, alebo z prítomnosti v konkrétnej situácii veriaceho. Simeon mohol teda 
začať svoju modlitbu práve týmito slovami: Poţehnaný si Ty, Pane Boţe náš, Kráľ celého 
sveta, pretoţe si nám daroval ţivot a doţičil si nám doţiť sa aţ tejto chvíle. K svojmu 
poţehnaniu svätý starec dodáva svoju osobitnú modlitbu: Teraz prepustíš Pane svojho 
sluţobníka podľa svojho Slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoju Spásu, ktorú si pripravil 
pred tvarou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Vo 
všeobecnosti sa slová „Teraz prepustíš Pane“ vykladajú ako povel, ktorým akoby Simeon 
dával Pánovi dovolenie, aby ho uţ povolal k sebe. Pretoţe prísľub znel, ţe nezomrie, kým 
najprv neuvidí Pánovho Mesiáša. Teraz sa predpoveď naplnila a on „podľa Boţieho Slova v 
pokoji“ môţe zomrieť. Je zrejmé, ţe Jeţišovi rodičia sú pri vypočutí toho všetkého uţasnutí 
a môţu len tušiť tajomný zmysel obsahu slov o Boţích skutočnostiach, ktoré im neskôr 
dvanásťročný Jeţiš vysvetlí. 

Simeon prednesie ešte ďalšiu modlitbu poţehnania pre rodičov. Ako prorok naplnený 
Svätým Duchom sa obráti k Matke, ktorej oznámi Zázračného Syna: „Hľa on je ustanovený 
na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať.“ Sú 
to slová tajomné a ťaţké. Predznačujú tragédiu tých v Izraeli, ktorí neprijmú Slávu, ktorá 
ich prišla navštíviť, čiţe nový a definitívny ţivot – Vzkriesenie pre toho, kto bude chcieť 
prijať do srdca Slávu Izraela, ktorou je Kristus. Je to nevyhnutné znamenie, ktoré Boh 
vyzdvihuje, aby ho videli všetci, a aby sa rozhodli či budú tými, ktorí mu budú protirečiť, 
alebo budú rovnako poslušní na počúvanie ako Simeon, čo ukazuje aj jeho symbolické 
meno. Nie je to teda znak odsúdenia, ale znak ponuky. 

Práve v tomto je zmysel sviatku Stretnutia Pána, či aj my rovnako ako spravodlivý 
Simenon, či prorokyňa Anna, chceme prijať túto Boţiu ponuku a tak sa stať večne 
účastnými jeho Slávy. 

 
P. Milan Lach SJ 
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 Katechéza ako prostriedok pokánia 

 

Od cirkevných pastierov sa taktieţ 

vyţaduje aj katechéza o pokání. Aj tu 

prameňom musí byť bohatstvo biblického 

posolstva. Toto posolstvo zdôrazňuje 

v pokání predovšetkým jeho hodnotu 

obrátenia – metanoie, ktoré doslovne 

znamená dať si premeniť ducha, aby sa 

znovu vrátil k Bohu. Vystihuje to dve 

základné zloţky vyplývajúce 

z podobenstiev o stratenom a znova 

nájdenom synovi: vstúpiť do seba 

a rozhodnúť sa navrátiť k Otcovi. Bez 

týchto dvoch postojov obrátenia nie je 

moţné ani zmierenie. Práve katechéza má 

tieto dva postoje vysvetľovať pojmami 

a výrazmi primeranými veku a tieţ 

kultúrnym, mravným a spoločenským 

podmienkam.  

Prvý význam pokánia – vstúpiť do 

seba – je viazaný s druhým – rozhodnutím 

k návratu, lebo pokánie znamená tieţ 

ľútosť. Dva zmysly výrazu metanoia 

vyplývajú z dôleţitého Jeţišovho príkazu: 

„Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! 

Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj 

sedem ráz za deň prehreší proti tebe a 

sedem ráz sa vráti k tebe a povie: 

«Ľutujem,» odpusť mu!“ (Lk 17, 3-4). 

Dobrá katechéza môţe poukázať, ţe ľútosť 

podobne ako obrátenie ani zďaleka nie sú 

nejakými povrchnými citmi, ale 

opravdivou premenou v duši. 

V pokání je obsiahnutý aj tretí 

význam, proces, ktorým sa prvé dva 

spomenuté významy prejavujú navonok – 

robiť pokánie. Tento význam pokánia 

predovšetkým pouţíval podľa svedectiev 

synoptických evanjelií Ján Krstiteľ. Podľa 

tohto robiť pokánie znamená 

predovšetkým obnoviť rovnováhu 

a svornosť porušenú hriechom a zmeniť 

smer i za cenu sebazaprenia: „Zástupy sa 

ho pýtali: «Čo teda máme robiť? » On im 

odpovedal: «Kto má dvoje šiat, nech dá 

tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, 

nech urobí podobne!» Aj mýtnici prišli, 

aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: 

«Učiteľ, čo máme robiť?» On im povedal: 

«Nevymáhajte viac, ako vám určili!» 

Pýtali sa ho aj vojaci: «A čo máme robiť 

my?» Vravel im: «Nikoho netrápte, 

nikomu nekrivdite a buďte spokojní 

so svojím žoldom!»“ (Lk 3, 10-14). 

Čo najúplnejšia a najprimeranejšia 

katechéza o pokání je nevyhnutná pre 

všetky časy, zvlášť súčasné, v ktorých 
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stanoviská prevládajúce v psychológii 

a v spoločenskom správaní človeka sú 

v ostrom protiklade s vyššie spomínaným 

významom pokánia – metanoie. Pre 

súčasného človeka je obzvlášť 

ťaţšie ako kedykoľvek 

predtým uznať svoje vlastné 

chyby a rozhodnúť vrátiť sa, 

zmeniť smer a pokračovať v 

správnej ceste. Dnešný 

človek veľmi nerád hovorí 

„ľutujem“ alebo „mrzí ma 

to“; tieţ sa zdá, ţe priamo 

pudovo a často neodolateľne 

odmieta všetko, čo je 

s pokáním spojené v zmysle obety prijatej 

a uskutočnenej na nápravu hriechu. Svätý 

Otec zdôrazňuje: „Prax pokánia v Cirkvi, 

hoci teraz už zmiernenú, nemožno 

zanedbať bez toho, aby sa tým 

nespôsobila vážna škoda vnútornému 

životu kresťanov i cirkevného 

spoločenstva, ako aj účinnosti ich 

misijného snaženia“ (ReP 26). Ak teda 

nastane zanedbanie pokánia, spôsobí to 

váţnu ujmu na duchovnom ţivote 

a zároveň na svedectve kresťanského 

ţivota. Nekresťania tak môţu nezriedka 

byť prekvapení chabým svedectvom 

opravdivého pokánia Kristových učeníkov. 

Na druhej strane je jasné, ţe 

kresťanské pokánie bude opravdivé len 

vtedy, ak bude inšpirované láskou, a nie 

iba zo strachu. Ak pokánie bude 

pozostávať z váţneho úsilia ukriţovať 

„starého človeka“, aby sa Kristovým 

pôsobením mohol zrodiť „nový človek“, ak 

veriaci bude nasledovať 

ako vzor Jeţiša Krista, 

ktorý bol nevinný 

a predsa si vyvolil cestu 

chudoby, trpezlivosti 

a prísnosti, moţno 

povedať, ţe ide o pravdivú 

cestu kajúceho ţivota. 

Katechéza o svedomí 
a jeho formovaní 

Na VI. generálnom 

zasadaní biskupskej synody zaznela aj 

poţiadavka katechézy o svedomí a jeho 

formovaní. Ako učí Katechizmus 

Katolíckej cirkvi: „Morálne svedomie je 

úsudok rozumu, ktorým človek poznáva 

morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý 

hodlá vykonať, či práve koná, alebo už 

vykoná.“ (KKC 1778). Je to taktieţ veľmi 

aktuálna poţiadavka vzhľadom na otrasy, 

ktorými trpí súčasná kultúra a pod 

vplyvom ktorej najintímnejšie „ja“ človeka 

– „najskrytejšie jadro a svätyňa človeka“ 

– je často napádané, podrobované 

rozličným skúškam, znetvorované 

a zatemňované. Človek nesmie konať bez 

svedomia. Ako hovorí apoštol Pavol:  „Tú 

vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred 
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Bohom“ (Rim 14, 22). Teda robiť alebo 

nerobiť z viery znamená konať podľa 

svedomia. Je povinnosťou človeka 

poslúchať svoje svedomie, lebo z neho 

bude vydávať záverečné účtovanie, ale je aj 

jeho povinnosťou ho správne formovať. 

Vôľa človeka je slepá mohúcnosť 

a potrebuje riadenie zo strany rozumu. 

Tento robí praktický úsudok, či sa skutok 

zhoduje, alebo nezhoduje so zákonom. 

Preto je potrebné pamätať, ţe ľudský 

skutok nadobúda svoju formálnu mravnú 

povahu nie podľa zákona, ako je sám 

o sebe, ale podľa zákona, ako ho svedomie 

predkladá vôli. A tak sa môţe stať, ţe 

formálna moralita sa nezhoduje 

s materiálnou. Rozum sa totiţ môţe mýliť. 

Ale i vtedy ostáva povinnosť konať podľa 

svedomia, lebo ono má záväznú silu, lebo 

je to záväzný zákon aplikovaný na 

konkrétny skutok. Svedomie je bliţšia 

norma mravnosti ako zákon. Zákon bez 

„prevodového mechanizmu“ svedomia je 

nepouţiteľný. Preto je potrebné 

nasledovať isté a pravdivé svedomie, ako 

aj isté a neprekonateľne mylné svedomie, 

nie však svedomie prekonateľne mylné. 

Aby svedomie mohlo vyniesť 

správny úsudok v zhode s rozumom 

a Boţím zákonom, potrebuje byť poučené 

a morálny úsudok osvietený. Tým svetlom 

je Boţie slovo, osvojené vierou 

a modlitbou a uvedené do ţivota. 

Svedomie, ktoré je takto formované je 

správne a pravdivé. Morálka potom hovorí 

o svedomí: 

- pravdivom: je to súlad 

vnútorného hlasu človeka s objektívnou 

pravdou. Je to harmónia nášho úsudku so 

zákonom, ktorým sa dobro nariaďuje a zlo 

zakazuje, čnosť predpisuje, radí, dovoľuje 

a navádza k plneniu mravných noriem. 

Tomuto druhu svedomia je podobné 

svedomie správne; 

- istom: je to pevný úsudok 

o mravnej povahe skutku, bez strachu 

z omylu; 

- jemnom: je to najideálnejší stav 

mysle, v ktorom človek uţ pred skutkom 

presne vystihne, čo je morálne dobré a čo 

zlé, čo osoţí alebo uškodí duchovnému 

ţivotu. Vie rozpoznať aj malé hriechy a 

nedokonalosti; 

- bdelom: je to svedomie neustále 

pripravené rozpoznať morálnosť skutku 

človeka; 
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- predchádzajúcom: je to 

praktický úsudok o kvalite ľudského 

skutku, ktorým človek uţ pred vykonaním 

skutku slobodne uvaţuje o jeho mravnej 

povahe, akoby bolo vodcom našich 

skutkov. 

Formovanie svedomia je celoţivotná 

úloha. Uţ od prvých rokov by dieťa malo 

byť vedené k poznávaniu a zachovávaniu 

vnútorného zákona vnímaného morálnym 

svedomím. Rozumná výchova učí 

čnostiam, ochraňuje a oslobodzuje od 

strachu, sebectva a pýchy, od nezdravých 

pocitov viny a hnutí samoľúbosti, ktoré 

pochádzajú z ľudskej slabosti a z ľudských 

chýb. 

Blahoslavený Ján Pavol II. vyuţíval 

kaţdú príleţitosť, aby: 

-  objasňoval túto veľmi dôleţitú 

zloţku ľudskej veľkosti, tento druh 

mravnej citlivosti, ktorý umoţňuje 

rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé, toto 

akoby vnútorné oko, akýsi duchovný zrak, 

schopný viesť naše kroky po ceste dobra;  

- aby zdôrazňoval nevyhnutnosť 

kresťansky formovať vlastné svedomie, 

aby sa z neho nestala sila, ktorá ničí 

ľudskú stránku človeka, ale skôr posvätné 

miesto, kde Boh zjavuje svoje skutočné 

dobro. 

o. Martin Zlacký 

 

 

 

 

Oznam:  

Tento rok budete môcť podporiť aktivity v našej farnosti aj prostredníctvom 2% 

z odvedenej dane cez obnovenú činnosť občianskeho zdruţenia Humenské 

evanjelizačné centrum (HEC). 

Údaje potrebné k poukázaniu 2%: 

Humenské evanjelizačné centrum, Vihorlatská 1725/5, 066 01 Humenné; 

občianske združenie, IČO 36156051, č.ú.: 13478898/5200. Ďakujeme. 
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Slovenskí svätí – blahosl. Sára Salkaházi, panna a mučenica 

Na Masarykovej ulici v Košiciach stojí prízemný 
kaštielik, ktorý voľakedy postavila rodina Klobušických. 
Dnes je to Provinciálny dom Regina Pacis, sídlo 
Spoločnosti sociálnych sestier. Na jeho západnej fasáde je 
mramorová pamätná tabuľa s textom: In Memoriam 
sestra Sára Salkaházi *11. 5. 1899 † 27. 12. 1944, členka 
Spoločnosti sociálnych sestier verná svojmu povolaniu 
obetovala svoj ţivot na záchranu prenasledovaných v II. 
svet. vojne. “Keď treba obetu, tu som! Prijmi ma za 
všetkých a za všetko.”  

Sestra Sára Salkaházi (Sára Schalkház) pochádzala 
zo známej košickej hoteliérskej rodiny. Jej otcom bol 
Leopold Schalkház mladší a dokonca aj jej rodiskom bol 
otcov hotel “Schalkház” na dolnom konci košickej 
Hlavnej ulice(na mieste dnešného hotela Slovan), kde 
prišla na svet 11. mája 1899. Pokrstili ju v dóme sv. 
Alţbety v Košiciach dňa 11. júna 1899. Ledva prestala byť 
batoľaťom, stala sa polosirotou, keďţe jej zomrel otec, ale 
matka Klotilda sa postarala, aby vyrastala ako väčšina košických detí strednej triedy tých 
čias. V Košiciach vychodila základné školy, tu sa hrávala vraj dosť temperamentne a zväčša 
s chlapcami, tu tieţ ešte počas dospievania začala objavovať svoju vnútornú spiritualitu, čo 
však zatiaľ neovplyvnilo jej svetské smerovanie ţivotom. Jedna z jej spoluţiačok a zároveň 
priateľka ju poznala ako dievča veselej povahy, výmyselníčku duchaplných ţartíkov, ale 
spomína la aj jej hlboké sociálne cítenie, vernosť a vytrvalosť. Mala zmysel pre literárnu 
tvorbu a uţ ako dozrievajúce dievča skúšala písať divadelné hry. Vyštudovala však typicky 
ţenské povolanie – Košický učiteľský inštitút a svoju ţivotnú púť započala ako učiteľka. 
Dospela a doštudovala práve v závere prvej svetovej vojny. Neskôr sa vyučila za 
kníhviazačku.Od roku 1919 začala prispievať do rôznych periodík. Ešte v tom istom roku 
dostala novinársky preukaz. Medzitým preţívala dynamický ţivot novinárov, plný zmien. 
Vo svojom denníku píše o svojom predchádzajúcom ţivote: “Samostatnosť, cigarety, 
kaviareň, túlanie sa po šírom svete s rukami vo vreckách, rýchla večera v malom hostinci, 
cigánska hudba,…” 

V rokoch 1922 – 1923 bola niekoľko mesiacov zasnúbená. Sára si čoskoro uvedomila, 
ţe k jej veľmi temperamentnej, suverénnej povahe sa nebude hodiť ţivot ţeny 
hospodárskeho správcu niekde na majeri, a tak vrátila svoj snubný prsteň. V tom čase sa v 
jej srdci hlási vnútorný hlas, prebúdza sa v nej povolanie k zasvätenému ţivotu. V jednej zo 
svojich spomienok o tom píše: “A čo, ak si ma vyhliadol pre seba Pán Boh?… Prvé slovo uţ 
odznelo a ty si ho počula! A predsa si nerozhodná, nepokojná, hľadajúca, suţujúca sa, lebo 
je niečo, na čo si neodpovedala… moţno je to zamestnanie, v ktorom nachádzaš toľko 
radosti,… moţno iba tie niekoľko halierové cigarety, ktorých dym ťa predsa zahaľuje tak 
nepreniknuteľne.” Boj o povolanie trval presne desať rokov. V roku 1927 sa zoznámila so 
sociálnymi sestrami v Košiciach. V 1928 absolvovala sociálny kurz, ktorý organizovali 
sociálne sestry. Jej moderný štýl a fajčenie pokladali síce za podivné, ale nebránili jej ceste 
do Spoločnosti. Sára uznala, ţe sa musí zmeniť aj za cenu ťaţkých bojov. Za krátky čas si 
odvykla od fajčenia a od “voľnosti”, ktorú ponúkal novinársky ţivot, aby mohla vykročiť na 
cestu vnútornej slobody, ktorá sa otvára duši, ktorá sa darovala Bohu. 

http://www.zivotopisysvatych.sk/sara-salkahazi-panna-a-mucenica/
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V roku 1929 prijali jej prihlášku do Spoločnosti sociálnych sestier. Vo februári začala 
noviciát v Szegvári. Niekoľko mesiacov pred zloţením sľubov preţila v Košiciach, kde na ňu 
čakala práca s organizovaním charity. Svoje prvé sľuby zloţila na Turice 1930 v Szegvári. Jej 
mottom bolo jediné slovo: “Alleluja!” Na jeseň 1932 bola preloţená do Komárna, kde 
vykonávala podobnú sluţbu ako v Košiciach, ale za omnoho ťaţších okolností. Bola 
skutočne preťaţená. Okrem organizovania charity, viedla kuchyňu pre deti, týţdenne 
vyučovala dvadsaťšesť hodín náboţenstvo ako katechétka a redigovala časopis “Katolícka 
ţena”. V roku 1934 ju v stave krajného vyčerpania poslali naspäť do Košíc. Predstavené jej 
duševný stav posudzovali ako neistotu v povolaní. V tomto roku nemohla zloţiť sľuby. 
Začala sa najväčšia skúška ţivota, akou prechádzali mnohí svätci, tzv. “prenasledovanie 
dobrými”. Sestra Sára bola ochotná pretrpieť všetko pre Kristovu lásku: “Chcem si dušu 
obrniť pred blíţiacimi ťaţkosťami. Neprosím, Pane,… ale ak mi ich pošleš, chcem ich prijať s 
láskou. Chcem sa na to pripraviť dopredu, hoci sa ma nepochopenie dotkne z ktorejkoľvek 
strany… nech ho prijmem ako príleţitosť, ktorá ma vţdy viac a viac bude spájať s Tebou!” 
Cez duševné utrpenia nasledujúcich rokov v nej dozrievala milosť nepretrţitého dôverného 
kontaktu s Boţským Snúbencom. “Jediným šťastím je byť Boţím dieťaťom, je to šťastie, 
kedy všetko ostatné sa stáva ničotným”, – píše svojej priateľke. Maďarskí benediktíni ţijúci 
v Brazílii, ponúkli sociálnym sestrám moţnosť pracovať v misiách. Sestra Margita 
Slachtová, generálna predstavená, ktorá poznala túţby sestry Sáry, nezamietla jej prosbu. 
Sestra Sára preto odišla na prípravu do Materského domu v Budapešti. Medzičasom, kvôli 
nepriaznivo sa vyvíjajúcim udalostiam druhej svetovej vojny, stalo sa nemoţným vycestovať 
na misiu do Brazílie. “Uţ ani neprosím, aby som sa dostala do Brazílie, prosím iba, aby som 
mohla sväto ţiť, sväto slúţiť Pánu Bohu.” – píše vo svojom denníku. 

Večné sľuby zloţila na Turíce r. 1940. Jej novým mottom bolo: “ALLELUIA! ECCE 
EGO, MITTE ME!” (Hľa, tu som, pošli mňa!). Stále silnejšie v nej dozrievala túţba, aby 
mohla svoj ţivot obetovať “pre prípad, ak by nastala doba prenasledovania Cirkvi, 
Spoločnosti a sestier” (citát z modlitby obetovania svojho ţivota). Dostala k tomu súhlas. 
Obetovanie sa uskutočnilo v kaplnke Svätého Ducha v Materskom dome Spoločnosti v 
úplnej tajnosti, v prítomnosti predstavených koncom roka 1943. Potom to začalo ísť so 
situáciou dole vodou. Prišla nemecká okupácia a neskôr ultrafašistický Szálasiho reţim. 
Začal sa pohon na Ţidov a iné prenasledované zloţky obyvateľstva. Sociálne sestry 
pochopiteľne stáli na strane tých, čo boli v tiesni. Vybavili im falošné doklady a ukrývali ich 
vo všetkých budapeštianskych i vidieckych domoch Spoločnosti. Za záchranu ţivota im 
vďačí okolo tisíc osôb, pribliţne sto z nich sestre Sáre. Bolo len otázkou času, kedy to 
sliediči reţimu odhalia. Ten moment prišiel v prvý deň po vianočných sviatkoch, 27. 
decembra 1944. Deň predtým obkľúčila a nepriedušne uzavrela Budapešť Červená armáda. 
Zatiaľ čo nemecké jednotky kládli Rusom zúrivý odpor, maďarské oddiely šípových kríţov, 
“nilašov”, masovo vraţdili vlastné obyvateľstvo. V tejto pekelnej atmosfére obkľúčili nilaši 
robotnícky ţenský domov na Bokréta utca (Kytičkovej ulici) v peštianskej robotníckej štvrti 
Ferencváros. Pri pátraní po Ţidoch zaistili štyri podozrivé osoby a jednu z katechétiek. 
Sestra Sára práve nebola v dome, prišla aţ na koniec akcie. Mohla sa zachrániť pred 
zatknutím, ale neurobila to. Ako zodpovednú vedúcu domu aj ju odvliekli a podľa očitého 
svedka ju ešte v ten istý večer poniţe Petöfiho mosta- vyzlečenú donaha – odstrelili do 
ľadového Dunaja. Sestra Sára si minútu pred popravou pokľakla, obrátená smerom k 
svojim vrahom a s očami pozdvihnutými k nebesiam sa preţehnala veľkým kríţom. Pán Boh 
prijal obetu jej ţivota, jej martýrium sa naplnilo. Ţiadnej zo sociálnych sestier, ktoré sa 
zúčastňovali na akcii záchrany Ţidov, sa nič nestalo. Ani jedna sestra neprišla o ţivot v 
dôsledku ukrývania prenasledovaných počas druhej svetovej vojny. Za tento prejav 
hrdinskej lásky, sestre Margite Slachtovej a sestre Sáre Salkahaziovej, udelila Izraelská 
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vláda vyznamenanie “In memoriam”, a v záhrade JAD WASHEM na ich počesť vysadili 
strom úcty a vďaky. 

Svätý Otec Benedikt XVI. podpísal dňa 28.apríla 2006 dekrét o blahorečení Boţej 
sluţobnice sestry Sáry Salkaházi. Za blahoslavenú bola vyhlásená 17. septembra 2006 počas 
slávnostnej sv. omše na námestí pred bazilikou sv. Štefana v Budapešti. Obrad blahorečenia 
vykonal J. Em. Péter kardinál Erdö, prímas katolíckej Cirkvi v Maďarsku. 
Spolukoncelebrovali biskupi Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, bývalej Juhoslávie, Rakúska 
a Slovenska ako aj mnoho kňazov z okolitých štátov. Na slávnosti bol prítomný aj košický 
pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik a biskupský vikár pre maďarskú pastoráciu 
Zoltán Pásztor. 
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Gréckokatolícka farnosť Humenné - mesto 

 

Polročné prázdniny 

 
Kde? – na zimnom štadióne 

 

Kedy? – 3. Februára 2012 

 

O koľkej? – od 11.30  do 13.30 

 

 

Kto? 

všetci, ktorí sa nudíte, radi 

korčuľujete a hráte hokej 

 

 
P.S. nezabudnite si vziať korčule 

(aj hokejky) a hlavne kopec dobrej nálady 
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Čo je to povolanie? 
 

Aby sme mohli spoznať a realizovať 

svoje osobné povolanie, musíme vedieť čo 

sa za povolaním skrýva. Niektorým pri 

slove povolanie napadne 

konkrétne zamestnanie, 

ako napríklad lekár, 

učiteľ, architekt. Iní si 

hneď myslia na špeciálne 

povolanie kňaza či 

rehoľnej sestry. A predsa v tom obyčajnom 

slovíčku sa skrýva oveľa viac. Všimnime si 

preto rôzne významy, aby mu čo najviac 

porozumeli. Slovo „povolanie“ hovorí, ţe 

je tu niekto, kto volá niekto, kto to cíti – 

volaný. Kaţdé volanie nejakým spôsobom 

očakáva odpoveď a smeruje iba tam, kde 

existuje schopnosť odpovedať. Povolanie 

ako, „volanie“ a „odpoveď “hovorí, ţe v hre 

sú dve osoby, dve slobodné bytosti, 

schopné vzájomne komunikovať. 

Povolanie však vyjadruje vzťah 

povolajúceho Boha a povolaného človeka. 

V tom sa skrýva aj určitý paradox 

povolania, akési zdanlivé protirečenie: 

povolanie je Boţia večná a zároveň je 

slobodným ľudským rozhodnutím, 

povolanie pochádza z večnosti, ale 

uskutočňuje sa v čase. Záleţitosť povolania 

sa netýka len jedného človeka, ale 

ovplyvňuje všetkých. S ktorými prichádza 

do kontaktu. Kaţdé povolanie má dopad 

na iných. Ako sa trápi manţelka pre 

nezodpovedného manţela? Aké deti 

vyrastú pri matke, ktorá má len iné 

záujmy ako je rodina? Ako sa pohoršia 

veriaci pri nedbalom 

kňazovi? Keď budeme stáť 

na svojom mieste, na ceste 

svojho povolania, budeme 

obohatením pre druhých, 

svet bude určite lepším. 

Pekne o tom hovorí jedna 

rozprávka. „Povedz mi, koľko snehová 

vločka?“ pýta sa sýkorka holubice. „Menej 

ako nič,“ odpovedala holubica. Sýkorka 

teda vyrozprávala príbeh: „ Odpočívala 

som na halúzke borovice, keď začalo 

sneţiť. Nebola snehová víchrica, to nie, ale 

také tiché sneţenie. Snehové vločky 

pomaly padali na moju vetvičku. Padlo ich 

tam 3 751 952 a potom ešte jedna, ktorá 

váţila menej ako nič. Padala ľahunko 

a vetvička sa zlomila. Keď sýkorka 

dohovorila, odletela. Vtedy holubica, 

odborníčka na pokoj z Noemových čias, sa 

na chvíľu zamyslela a povedala: „ Moţno 

chýba jeden človek, aby na celom svete 

zavládol pokoj. Moţno chýbaš ty.“ Kaţdý 

má svoju nazastupiteľnú hodnotu, svoje 

neoceniteľné poslanie, azda aj s tým 

svojím „ nič“ môţe niečo prelomiť, zmeniť, 

posunúť dopredu.  /vybrané z knihy/ 

 

spracovala sr. Simeona
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Sudoku 

 

 3  7 6 1 2   

  8   2      

  1 8  4    

 8      2 7 

3    8    4 

 5 7      1  

   4  5 3   

     8   6 

    9 3 2 6  5  
 

Vtipy: 
 

Príde chlap do baru a hovorí:  
„Kto mi natrel všetky kone v stajni na žlto?“ 
Postaví sa svalnatý chlap.  
Prvý chlap sa stiahne a hovorí:  
„Nuž, ja len, že si vybral dobrý odtieň!“  
 

- „Obžalovaný, prečo ste na súde?“  
- „Za predčasné vianočné nákupy.“  
- „To predsa nie je priestupok. Ako skoro ste nakupovali?“  
- „Dve hodiny pred začiatkom otváracej doby.“  
 

Ide človek okolo základne a pýta sa.  

- „Vojak, čo strážiš?“  
- „Zbrane.“  

- „A to mi povieš len tak? Čo keby som bol zlý špión.“  

Ratatatatatata.  
- „Kto by to bol o ňom povedal?!“  
 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von.  
Nakoniec slon vyjde a mravec hovorí:  
- „Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky.“  
 

Učiteľka sa pýta žiakov na slovenčine:  

- Žiaci, som pekná. Aký je to čas?  

- Minulý! 
 

Matúš Sejka 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
mýtnika a farizeja 

Pondelok 
30.1. 

Traja svätí svätitelia Bazil 
Veľký, Gregor Teológ a Ján 

Zlatoústy 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Štefan s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena 

Utorok 
31.1. 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 
Kýros a Ján 

6:30 
 
 

18:00 

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

s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Streda 
1.2. 

Predprazdenstvo Stretnutia 
Pána 

Svätý mučeník Tryfón 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

* Bernardína s rod. 

Štvrtok 
2.2. 

Stretnutie nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista 

Odporúčaný sviatok 
Myrovanie 

Požehnanie sviec 

6:30 

7:30 

 

16:30 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Emília 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Demeter, Alžbeta, Mária, Michal, 
Ondrej 

Piatok 
3.2. 

Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa 

Anna 
Voľnica 

Prvý piatok 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia spolku sv. ruženca 

 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal, Anna 

Sobota 
4.2. 

Prepodobný otec Izidor 
Peluzijský 

 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj Božena, Juraj, Irena 

 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská  

+ Jozef, Helena 

Nedeľa 
5.2. 

NEDEĽA 
O MÁRNOTRATNOM 

SYNOVI 
 

Poprazdenstvo sviatku 
Stretnutia Pána 

Svätá mučenica Agáta 
 

7:30 
 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod.  

 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Rehoľné sestričky 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Magda (85 r.) 
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Liturgický program na Mäsopôstny 
týždeň 

Pondelok 
6.2. 

Prepodobný otec Bukol, 
smyrniansky biskup 

Svätý hieromučeník Silván, 
emesský biskup a spoločníci 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon, Anna, Ivan 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Anna, Michal 

Utorok 
7.2. 

Prepodobný otec Partenios, 
lampsacký biskup 

Prepodobný otec Lukáš 

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Pavol (panychída) 

Streda 
8.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Stratilat 

Svätý prorok Zachariáš 

6:30 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj, Anna a ostatní z rod. Balážovej 

a Knežovej 
Sv. liturgia slovenská 

+ Pavel, Mária 

Štvrtok 
9.2. 

Zakončenie sviatku Stretnutia 
Pána 

Svätý mučeník Nikefor 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (70 r.) 

Sv. liturgia slovenská  
* Anna (75 r.) 

Piatok 
10.2. 

Svätý mučeník Charalampés 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal - ďakovná (82 r.) 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  
+ Mária, Ján, Mária 

Sobota 
11.2. 

Mäsopôstna sobota – prvá 
zádušná sobota 

Svätý hieromučeník Blaţej, 
sebastejský biskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Hramoty 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

Hramoty 

Nedeľa 
12.2. 

MÄSOPÔSTNA 
NEDEĽA – 

o Kristovom súde 
 

Náš otec svätý Meletios, 
antiochijský arcibiskup 

 

 7:30 
 

 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  
  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
 * Gabriela s rod. 

 
Malá večiereň  

 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária – za uzdravenie 
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Gréckokatolícka cirkev 

  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 
 
e-mail:       úrad: humenne@grkatpo.sk 

        dekan: martinzlacky@gmail.com 
               kaplán: mikulas.fejko@gmail.com  

výpomocný duchovný: hrib.peter@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 13:00 - 14:00 

Utorok, piatok: 8:00 – 9:00 

Na prvý piatok, štátne 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 

 

mailto:hrib.peter@gmail.com

