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Za nového Svätého Otca bol 13. marca zvolený 76ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ,
ktorý prijal meno František. Bude vôbec prvým
pápežom s týmto menom. Vyše stotisíc ľuďom, ktorí
sa zhromaždili na Námestí sv. Petra a ulici Via della
Conciliazione vo Vatikáne, to oznámil francúzsky
kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran. Krátko po
20:20 h z lodžie balkóna baziliky 266. hlava
Katolíckej cirkvi po prvý raz udelil požehnanie Urbi
et orbi (Mestu a svetu).
Zvolenie vôbec prvého pápeža z Latinskej Ameriky ohlásil svetu krátko po 19:00 h
biely dym vychádzajúci z komína vatikánskej Sixtínskej kaplnky a zvony na Bazilike sv.
Petra. Kardinál Tauran voľbu potvrdil o takmer hodinu neskôr tradičnou formulou
"Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" (oznamujem vám veľkú radosť:
máme pápeža). Ľudia zhromaždení na Námestí sv. Petra vo Vatikáne prijali signalizáciu
bielym dymom i oznámenie s veľkým nadšením a potleskom. Oficiálne meno nového
pápeža sa bude uvádzať bez rímskej číslice za menom.
Novozvolený pápež z balkónu Baziliky sv. Petra udelil prvé požehnanie. Najskôr
však vyzval k modlitbe za emeritného pápeža Benedikta XVI., po ktorom preberá úrad.
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Vyzval k modlitbe za celý svet a za bratstvo v Cirkvi. Prítomných tiež poprosil, aby sa
modlili i za neho. Po požehnaní opäť poďakoval za "vrelé prijatie". "Teraz vás už
opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia. Uvidíme sa
veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú
noc a dobre si odpočiňte," povedal František, prvý jezuita, ktorý zasadne na pápežský
stolec.
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi po oznámení novinárom povedal, že
krátko po svojom zvolení Svätý Otec František zavolal svojmu predchodcovi a dohodol
si s ním stretnutie. Inauguračná svätá omša sa uskutoční v utorok 19. marca (sviatok sv.
Jozefa) na Námestí sv. Petra o 9:30. Dovtedy - vo štvrtok navštívi jednu rímsku
mariánsku svätyňu a bude sláviť eucharistiu s kardinálmi voličmi v Sixtínskej kaplnke.
V piatok prijme všetkých kardinálov, v sobotu sa stretne s pracovníkmi médií. S
veriacimi sa pomodlí už v nedeľu tradičnú modlitbu Anjel Pána.
Nového Svätého Otca zvolili kardináli po piatich kolách 75. konkláve, ktoré sa
začalo v utorok podvečer. Ide o druhého pápeža v treťom tisícročí. Na jeho voľbe sa
zúčastnilo 115 kardinálov zo všetkých svetadielov. Novozvolený Svätý Otec nahradí
nemeckého predchodcu Benedikta XVI., ktorý sa posledný februárový deň tohto roka
vzdal svojho úradu. Pontifikát ukončil po takmer ôsmich rokoch. Osemdesiatpäťročný
Benedikt XVI. povedal, že cíti ťarchu staroby a že mu na riadne vykonanie úradu
nezostávali sily.

Kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ, arcibiskup Buenos Aires, Argentína, ordinár
pre veriacich východného orbradu v Argentíne, ktorí nemajú ordinára vlastného
obradu, sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Vyštudoval za chemického
technika, ale potom sa rozhodol pre kňazstvo a vstúpil do kňazského seminára vo Villa
Devoto. 11. marca 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas ktorého v Čile
dokončil štúdium humanitných vied. V r. 1963, po návrate do Buenos Aires, zavŕšil
štúdium filozofie vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli.
V rokoch 1964-65 vyučoval literatúru a psychológiu na Immacolata College
(Kolégium Nepoškvrnenej) v Santa Fe a potom v r. 1966 tie isté predmety na Univerzite
El Salvador (jezuitskej Univerzite Spasiteľa) v Buenos Aires. V rokoch 1967 – 1970
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študoval teológiu vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. 13. decembra 1969 bol
vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 – 1971 absolvoval tretiu probáciu v Alcala de
Henares v Španielsku a 22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby. Pôsobil ako magister
novicov vo Villa Varilari v San Migueli (1972 –1973), kde tiež vyučoval teológiu. 31. júla
1973 bol zvolený za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával
šesť rokov.
Od r. 1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli
a pôsobil ako farár vo farnosti Patriarca San Jose (Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze San
Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka dokončiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení
ho následne poslali na univerzitu Univerzitu El Salvador(Univerzita Spasiteľa) a potom
do Cordoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál.
V máji 1992 ho Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa Aucy
a pomocného biskupa v Buenos Aires. Biskupskú konsekráciu prijal 27. júna toho istého
roku v katedrále v Buenos Aires, pričom hlavným svätiteľom bol kardinál Antonio
Quarracino, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius Ubaldo Calabresi a Emilio
Ognenovich biskup diecézy Mercedes-Lujanu.
3. júna 1997 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora v Buenos Aires a vo februári
1998 sa stal nástupcom kardinála Antonia Quarracina. Od 6.11.1998 bol aj ordinárom
pre východných katolíkov v Argentíne. Bol tiež generálnym relátorom na 10. riadnom
valnom zhromaždení Biskupskej synody v októbri 2001. Ako predseda Biskupskej
konferencie Argentíny pôsobil od 8. novembra 2005 do 8. novembra 2011. Za kardinála
bol menovaný a kreovaný blahoslaveným Jánom Pavlom II. na konzistóriu 21. februára
2001, jeho titulárnym chrámom je Kostol sv. Roberta Bellarmina.
Bol členom: Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (od 15. 2.2001),
Kongregácie pre klerikov (od 15. 5. 2001), Kongregácie pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života (od 15. 5. 2001), Pápežskej rady pre rodinu (od
18.05.2001) a Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku (od 12. 12. 2002).
Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža.
Prevzaté z www.tkkbs.sk
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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. Mikuláš a o. Miroslav
s rodinami

Pascha je oslavou smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Byzantská liturgia to vyjadruje
týmito slovami: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v
hroboch, život daroval.“ Podľa slov emeritného pápeža Benedikta XVI. východiskový bod
pre náuku o Kristovi tvorí v Novom zákone skutočnosť vzkriesenia. Táto udalosť umožňuje
vysvetliť ukrižovanie Ježiša, ktorý je opravdivým obetným Baránkom, obetou zmluvy. V
Biblii nemáme len opisy vzkriesenia, ale aj zdôvodnenie skutočnosti zmŕtvychvstania.
Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi prázdny hrob nie je priamym dôkazom vzkriesenia.
Hovorí nám, že vzkriesenie nie je zdanlivé, subjektívne, čisto duchovné. V byzantskej
liturgii sa v deň Paschy modlíme: „Zachoval si panenstvo Panny pri svojom narodení,
Kriste. Podobne pri vzkriesení ostali nedotknuté pečate hrobu a otvoril si nám bránu do
raja.“ Zmŕtvychvstalý zvíťazil nad bremenom hrobu. Apoštol Pavol bol svedkom
mystického vzkriesenia Ježiša Krista, Petrovi sa Pán ukázal ako prvému (por. 1 Kor 15, 5).
Ježišovo

zmŕtvychvstanie

premenilo

učeníkov.

Vzkriesenie

je

historickou

a

transcendentnou udalosťou a je vstupom ľudskej Kristovej prirodzenosti do Božej slávy.
Zmŕtvychvstanie svedčí o autentickosti celého mesiášskeho poslania. Starý svet sa mení na
nový. Zmŕtvychvstanie nie je návratom do pozemského života. Vzkriesené Ježišovo telo je
to isté ako ukrižované, ale už sa nenachádza v priestore a v čase. Ježišova ľudská
prirodzenosť patrí do božskej sféry Otca. V zmŕtvychvstaní bolo premenené celé
človečenstvo. Predpoveďou premeny pri vzkriesení bolo premenenie na vrchu Tábor. Po

Sme tu pre vás

5/2013

zmŕtvychvstaní mal Ježiš duchovné telo, preniknuté Božím duchom. Starokresťanský
mysliteľ Origenes tvrdil, že bez tela Zmŕtvychvstalého by neboli spasené ani iné ľudské telá.
Celý človek vstal z mŕtvych. Ježišovo zmŕtvychvstanie potvrdzuje pravdu o jeho božstve, je
úzko späté s tajomstvom vtelenia a je zavŕšením večného Božieho plánu. Zmŕtvychvstaním
nám Ježiš otvára prístup k večnému životu. Jeho vzkriesené telo má stopy po utrpení, no
zároveň má už účasť na božskom živote a vlastnosti osláveného tela, preto sa môže zjavovať
v rozličných podobách, kedy a ako chce. Kristus sa ukázal tým, ktorých na to určil.
Zjavovanie sa Boha skrze bezprostrednú prítomnosť je skutočnosť teologická i
historickospásna. Zmŕtvychvstanie je však historickou skutočnosťou v širokom zmysle.
Máme milosť pozerania na Zmŕtvychvstalého vo Svätom Duchu (por. 1 Kor 12, 3). Viera v
Zmŕtvychvstalého je vierou v to, čo sa skutočne stalo. Viera stojí na pevnom základe
realizovanej skutočnosti. Aj dnes sa v slovách Písma môžeme dotknúť premenených rán
Pána a vyznať s Tomášom, že Ježiš je náš Pán a Boh (por. Jn 20, 28). Zmŕtvychvstanie je
najväčším Kristovým zázrakom.
Prevzaté z internetu

CENTRUM PRE RODINU - SIGORD
Kurz Rút
26. – 28. 04. 2013 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a
uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre
kresťanské manželstvo. Príspevok je 80€ na manželský pár.


Kurz prípravy na manželstvo
09. – 12. 05. 2013 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte
plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe


ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete
dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
 Kurz Samuel
24. – 26. 05. 2013 - Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším
vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní
viery vlastným deťom. Ide o to ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami. Kurz Samuel Vám
pomôže plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho Slova.
Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok je 80€ na
manželský pár.
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BISKUPSKÁ SYNODA
13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
BISKUPSKEJ SYNODY 7. - 28. OKTÓBRA 2012
Posolstvo Božiemu ľudu – pokračovanie

14. Máriina hviezda ožaruje púšť
Na záver našej skúsenosti
spoločenstva biskupov celého sveta
a spolupráce

s nástupcom

Petrovom

stolci

Petrovho

nástupcu)

(s

na

úradom

pociťujeme,

s akou aktuálnosťou pre nás opäť
zaznieva príkaz, ktorý dal Ježiš
svojim apoštolom: „Choďte teda,
učte všetky národy[...] A hľa, ja
som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta“ (Mt 28, 19. 20). Misie Cirkvi sa nezameriavajú len na geografické regióny, ale
chcú zachytiť aj tie najskrytejšie záhyby srdca našich súčasníkov, aby ich priviedli k stretnutiu so
živým Ježišom, ktorý sa sprítomňuje v našich spoločenstvách.
Táto prítomnosť napĺňa naše srdcia radosťou. Vďační za dary, ktoré sme od neho v týchto
dňoch prijali, vznášame k nemu modlitbu chvály: „Velebí moja duša Pána [...] lebo veľké veci mi
urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1, 46.49). Máriine slová sú aj našimi slovami: Pán urobil počas
stáročí pre svoju Cirkev v rôznych častiach sveta skutočne veľké veci a my ho chválime s istotou,
že ani v dnešných časoch neprestane hľadieť na našu biedu, aby vyjavil silu svojho ramena
a pomohol nám na ceste novej evanjelizácie.
Nech nám na tejto ceste udáva smer Mária. Hoci sa nám táto cesta môže javiť ako púšť –
ako povedal Benedikt XVI. – vieme, že ju dokážeme prekonať, ak budeme mať so sebou to
podstatné: dar Ducha, Ježiša za sprievodcu, pravdu jeho slova, eucharistický chlieb, ktorý nás
živí, bratstvo cirkevného spoločenstva, nadšenie lásky. Voda zo studne umožňuje púšti, aby
zakvitla. A tak, ako sú v noci na púšti hviezdy najjasnejšie, aj na nebi nad našou cestou
najmocnejšie žiari svetlo Márie, Hviezdy novej evanjelizácie, ktorej sa s dôverou zverujeme.
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1. V ČO VERÍME
38. Kto je „Duch Svätý“? = Duch Svätý je tretia osoba
Najsvätejšej Trojice (TROJICA) a má rovnakú božskú
veľkosť ako Otec a Syn.
- Ak v sebe objavíme Božiu skutočnosť, máme do činenia
s pôsobením Ducha Svätého. Boh poslal „do našich sŕdc Ducha
svojho Syna“ (Gal 4,6), aby celkom naplnil naše srdce. Kresťan
nachádza v Duchu Svätom hlbokú radosť, vnútorný pokoj
a slobodu. „Nedostali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa museli
zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ´Abba, Otče´“
(porov. Rim 8,15). V Duchu Svätom, ktorého prijímame vo sviatosti krstu a birmovania,
smieme Bohu hovoriť „Otec“.
„Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť; naplň nám srdcia
milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou“ (Hymnus „Veni creator Spiritus“, sv. Rabanus
Maurus).
39. Je Ježiš Boh? Patrí do Najsvätejšej Trojice? = Ježiš Nazaretský je Syn, druhá
božská osoba, ku ktorej sa obraciame, keď sa modlíme: „V mene Otca i Syna
i Svätého Ducha“ (Mt 28,19).
- Buď bol Ježiš podvodník, keď o sebe povedal, že je Pánom nad SOBOTOU a keď
neodmietal oslovenie „Pán“, ktoré prislúchalo len Bohu, alebo bol skutočne Boh.
K pohoršeniu došlo v okamihu, keď začal odpúšťať hriechy . Tým sa v očiach svojich
súčasníkov dopustil smrteľného previnenia. Vďaka zázrakom a mocným činom, ktoré
konal, ale predovšetkým vďaka zmŕtvychvstaniu učeníci spoznali, kým Ježiš naozaj je,
a začali ho uctievať ako Pána. Taká je i viera Cirkvi.
„Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som“ (Jn 13,13).
„Lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť
spasení“ (sk 4,12).
40. Môže Boh všetko? Je všemohúci? = „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37). Je
všemohúci.
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- Ten, kto sa vo svojej biede obracia k Bohu, verí v jeho všemohúcnosť. Boh stvoril
svet z ničoho. Je Pánom dejín. Všetko riadi a všetko môže. To, ako naozaj používa svoju
všemohúcnosť, je samozrejme tajomstvo. Ľudia sa neraz pýtajú: Kde bol Boh práve v tej
a tej ťažkej chvíli? Ústami proroka Izaiáša nám odpovedá: „Moje myšlienky nie sú vaše
myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty“ (55,8). Božia všemohúcnosť sa neraz prejavuje
tam, kde už ľudia od Boha nič neočakávajú. Bezmocnosť Veľkého piatku bola nevyhnutnou
predzvesťou vzkriesenia.
„Otče, tebe je všetko možné“ (Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade; Mk 14,36).
41. Nie je Boh Stvoriteľ z hľadiska prírodných vied nadbytočný? = Nie. Veta „Boh
stvoril svet“ nie je nijakou prehnanou prírodovedeckou výpoveďou, ale
teologickým výrokom, čiže výrokom o božskom zmysle Boha (theos = Boh,
logos = zmysel) a pôvode vecí.
- Správa o stvorení sveta nie je prírodovedeckým pokusom vysvetliť počiatok sveta.
„Boh stvoril svet“ je teologický výrok a jeho obsahom je vzťah sveta k Bohu. Boh chcel mať
svet; udržuje ho a chce ho doviesť k naplneniu. Byť stvorený je trvalá kvalita vecí
a základná pravda o nich.
42. Môže byť človek zástancom evolučnej teórie, a predsa veriť v Stvoriteľa? = Áno.
Viera je otvorená poznatkom a hypotézam prírodných vied.
-

Teológia nemá prírodovedeckú kompetenciu; prírodné vedy zasa nemajú

teologickú kompetenciu. Prírodné vedy nemôžu dogmaticky vylúčiť, že v stvorení
prebiehajú cielené procesy; viera zas nemôže definovať, ako sa tieto procesy v priebehu
vývoja prírody konkrétne uskutočňujú. Kresťan môže prijať evolučnú teóriu, pokiaľ však
neprepadne mylnému presvedčeniu evolucionizmu, ktorý vníma človeka ako náhodný
výsledok biologických procesov. EVOLÚCIA predpokladá, že je tu niečo, čo má schopnosť
vyvíjať sa. O pôvode tohto „niečoho“ však nič nehovorí. Takisto ani otázky o bytí, podstate,
dôstojnosti, poslaní, zmysle a dôvode sveta a človeka nemožno vysvetľovať z biologického
hľadiska. Tak ako na jednej strane evolucionizmus prekračuje zdravé medze, na druhej
strane to robí KREACIONIZMUS. Kreacionisti vykladajú naivným doslovným spôsobom
biblické údaje (napr. koľko rokov má Zem, stvorenie sveta za šesť dní).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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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: 36161667
Zriaďovateľ školy:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Forma štúdia: štvorročné štúdium
Štúdium:
Štvorročné štúdium – príprava na vysoké školy
Kód školy: 671009 Štud. odbor: 7902 J gymnázium
edukačný proces na našej škole realizujeme 14 rokov
Výučba jazykov: v modernom jazykovom laboratóriu
anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk
V školskom roku 2013/2014 otvárame 3 triedy:
Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý predstavuje 2 moduly
vzdelávania:
Modul 1 - gymnázium - všeobecné zameranie
Modul 2 - gymnázium - informatika (1 trieda, 30 žiakov)
Škola ponúka:
10 špecializovaných učební (2 x multimediálna učebňa s interaktívnymi tabuľami,
jazykové laboratórium, učebňa cudzích jazykov, biologická učebňa, chemické
laboratórium, učebňa informatiky, učebňa prírodovedných predmetov,
stolnotenisová miestnosť, posilňovňa)
od školského roka 2007/2008 je na škole zriadené Centrum voľného času
(13 záujmových útvarov)
vyučovanie s využitím interaktívnych tabúľ v moderných multimediálnych
učebniach, využívanie IKT vo vyučovaní, škola je pokrytá wifi internetom
mimoriadne úspechy a ocenenia dosahuje v športovej činnosti v rámci súťaží medzi
školami okresu, kraja a Slovenska
AKTIVITY, PROJEKTY A PODUJATIA ŠKOLY (Imatrikulácia prvákov, stužkové slávnosti,
Ples Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, každoročná účasť študentov na duchovnej
obnove, Sviatok školy (sv. Jána Zlatoústeho), lyžiarsky kurz, športové podujatia, Kurz
ochrany života a zdravia, poznávacie exkurzie a zájazdy, školské výlety, návšteva
divadelných predstavení a umeleckých podujatí)
spoluprácu so zahraničnými školami v rámci projektov (Nemecko, Španielsko, V.
Británia, Taliansko, Poľsko)
spoluprácu žiak-učiteľ-rodič prostredníctvom komplexného informačného servisu
aktuálne informácie o prospechu a dochádzke prostredníctvom elektronickej
žiackej knižky
škola kladie dôraz na individuálny prístup a rozvoj osobnosti študentov v oblasti
vzdelania a duchovnej formácie (kaplnka, liturgie)
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Životopis svätých: Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli
s ním umučení – 23. marec
Nikón sa narodil v Neapole (dnešné južné
Taliansko) okolo roka 180 ako syn pohanského otca.
Jeho matka bola síce kresťanka, ale nepodarilo sa jej
priviesť svoje dieťa k viere v Krista, takže po
dosiahnutí dospelosti sa Nikón celou svojou dušou
oddal vojenskej službe a hýrivému životu.
Keď však bojoval so svojím oddielom na
Východe, dostal sa do nepriateľského obkľúčenia. V
smrteľnom

nebezpečenstve

si

spomenul

na

ponaučenia svojej matky a sľúbil Bohu, ktorého ona
uctievala, že ak to prežije, dá sa pokrstiť. Prežehnal
sa, zvolal “Pane Ježišu Kriste, pomôž mi!" a vrhol sa
doprostred svojich nepriateľov. S Božou pomocou všetkých porazil a neprestal bojovať, kým
ich neprinútil s hanbou ustúpiť. Jeho nesmierna odvaha všetkých prítomných šokovala.
Po návrate domov prezradil Nikón svojej šťastnej matke, že sa chce dať pokrstiť. Keďže
kvôli krutému prenasledovaniu nebol v Neapoli nijaký kňaz, nasadol na loď smerujúcu do
Byzancie. Keď sa doplavil sa na ostrov Chios, vystúpil na vysoký vrch, osem dní sa postil a
prosil o pomoc. Vtedy mu Pán poslal svojho svätého anjela, vďaka ktorému našiel loďku,
nasadol na ňu a po dvoch dňoch plavby prišiel na vrch Ganos. Tam ho Božím riadením
stretol kyzycký biskup Theodosios, ktorý sa spolu s mnohými mníchmi skrýval v jaskyni.
Poučil ho o pravdách svätej viery, pokrstil ho v mene presvätej Trojice a udelil mu sväté
tajomstvá myropomazania i eucharistie. Nikón prijal tiež anjelský stav - mníšstvo - a
natoľko sa vzmáhal v čnostiach, že bol pre všetkých bratov žiarivým príkladom nábožnosti.
Po troch rokoch sa Theodosiovi zjavil Pánov anjel a prikázal mu, aby Nikóna vysvätil na
biskupa, čo Theodosios urobil. Keď už zomieral, zveril Nikónovi všetkých sto deväťdesiatich
mníchov a prikázal mu, aby sa spolu s bratmi sa odplavil na Sicíliu. Vďaka uposlúchnutiu
tohto príkazu sa bratia zachránili pred blížiacimi sa barbarmi.
S Božím súhlasom sa Nikón zastavil v Neapoli, aby pozdravil svoju matku. Keď ho
zbadala, so slzami radosti mu padla na hruď a bozkávala ho. Potom urobila veľkú poklonu a
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povedala: “Ďakujem tvojmu presvätému menu, Pane, že si mi doprial uvidieť môjho syna v
anjelskom stave a biskupskej hodnosti. A teraz, môj Vládca, vypočuj mňa, svoju
služobníčku, a prijmi moju dušu do svojich rúk." Po týchto slovách zomrela. Prítomní
oslavovali Boha a pochovali ju za spevu žalmov. Keď sa po meste rozniesla správa o
Nikónovom príchode, navštívili ho deviati vojaci, jeho niekdajší spolubojovníci, aby sa
porozprávali. Po rozhovore s ním uverili v Ježiša Krista, dali sa pokrstiť a pridali sa k nemu.
Nikón a jemu zverení mnísi odišli na Sicíliu a usadili sa tam na pustom mieste pri
tauromenijskom vrchu neďaleko rieky Asin. Vysadili nádhernú záhradu a živili jej plodmi.
Po štyridsiatich rokoch za vlády cisára Décia (249 - 251) však vypuklo ďalšie kruté
prenasledovanie kresťanov a správcovi tejto oblasti Quintiniánovi oznámili, že neďaleko
odtiaľ žije s mnohými bratmi biskup Nikón. Vtedy všetkých sto deväťdesiatich deviatich
mníchov chytili a žiadali ich, aby sa zriekli Krista. Keď to odmietli, bodali ich zbraňami a
postupne im odrezávali časti tela. Keď to nepomohlo, na Quintiniánov príkaz ich sťali.
Biskupa Nikóna pálili ohňom, ale on zostal nedotknutý, preto ho priviazali za nohy k divým
koňom, aby ho ťahali po zemi, ale kone sa nechceli pohnúť z miesta. Potom mu odrezali
jazyk, kameňovali ho a napokon sťali, pričom jeho telo hodili na neznáme miesto, aby ho
zožrali zvieratá a vtáky.
Okolo miesta, na ktoré hodili Nikónovo telo, prechádzal však istý pastier posadnutý
zlým duchom. Keď ho nečistý duch zbadal, zhodil pastiera tvárou na zem, veľkým hlasom
volal: “Beda mi, beda mi! Kam môžem utiecť pred Nikónovou tvárou?" a vyšiel z neho von.
Od vyliečeného pastiera sa dozvedel o mieste uloženia Nikónovho tela biskup mesta
Messiny a spolu s duchovenstvom ho pochoval.
S vierou sa obráťme k svätému prepodobnému mučeníkovi Nikónovi a jeho učeníkom,
aby všetkým nekresťanom vyprosili milosť spoznať jediného pravého Boha vo Svätej Trojici
a úprimne mu slúžiť po celý život.
Zdroj: www.zoe.sk
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SUDOKU

Vtipy:
Rozprávajú sa dvaja chlapci:
- „Dnes sme na telesnej behali dvanásťminútovku.“
- „A za koľko si ju zabehol?“
Pán Novák hovorí pánovi Horákovi:
- „Počujte, potom, ako ste u nás boli s manželkou na návšteve, stratil sa nám jeden strieborný
príbor!“
- „Hádam si nemyslíte, že sme ho vzali my?!“
- „No, on sa potom hneď našiel, ale viete, to podozrenie tu už zostane.“
Pýta sa chlapček svojej plavovlasej mamičky:
- „Mama, čo je to mozog?“
- „Daj mi pokoj s tými večnými otázkami, ja mám v hlave úplne iné veci!“
V televízii:
Horolezec spadol z výšky 6000 m.n.m. do výšky 5000 m.n.m.
Mal len dve modriny, ale 200 metrov od seba.
Prečo majú policajti na aute zelený pás?
Aby rýchlejšie našli kľučku na dverách.
A prečo je ten pás po celom aute?
Aby to nemali také jednoduché.
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 6. týždeň
Veľkého pôstu
Pondelok
18.3.

Utorok
19.3.

Streda
20.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský
arcibiskup
Zhromaždenie k archanjelovi
Gabrielovi

6:00
6:30
17:30
18:00
6:30

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

18:00
Prepodobní otcovia, ktorých
Saracéni pozabíjali v kláštore
svätého Sávu
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00
6:30

Štvrtok
21.3.

Piatok
22.3.

Prepodobný otec Jakub
Vyznávač, katánijský biskup
Svätý hieromučeník Bazil,
ankyrský presbyter
Zdržanlivosť od mäsa

17:30
18:00
6:30
17:00
18:00
6:30

Sobota
23.3.

Vzkriesenie spravodlivého
Lazára

17:00
18:00
7:30

KVETNÁ NEDEĽA
Nedeľa
24.3.

Požehnanie ratolestí

9:00
11:00

Myrovanie

15:00
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Juraj (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
* Alena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
+ Marián, Ján, Ján (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Helena, Anna
Krížová cesta
Liturgia VPD
* Martin
Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj – ročná (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Jozef, Jozef
Veľkonočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Marta, Božena
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Liturgický program na Veľký týždeň
Veľkého pôstu
Veľký pondelok

Pondelok
25.3.

ZVESTOVANIE NAŠEJ
PRESVÄTEJ VLÁDKYNI,
BOHORODIČKE MÁRIII,
VŽDY PANNE
Prikázaný sviatok

Utorok
26.3.

Streda
27.3.

Štvrtok
28.3.

6:30
7:30
16:30
18:00
6:30

Svätý a veľký utorok

18:00
Svätá a veľká streda
Zdržanlivosť od mäsa

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:30
18:00
6:30
17:00
18:30
7:30

Piatok
29.3.

Sobota
30.3.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok 11:00
PRÍSNY PÔST

Svätá a veľká sobota

15:00
16:00
8:00
17:00

5:00

Nedeľa
31.3.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE
Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:00
7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (3 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav
Liturgia VPD
+ Anna (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ duše v očistci
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
* Štefan (55 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí
Kráľovské hodinky
Sprievod s krížom
Veľká večiereň s uložením
plaščenice do hrobu
Celonočná adorácia pri hrobe
Jeruzalemská utiereň
Veľká večiereň
Liturgia sv. Bazila Veľkého s
večierňou
Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6.00
(staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Júlianka, Bianka
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav, Helena s rod.
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Liturgický program na Svetlý týždeň
7:30
Pondelok
1.4.

Svetlý pondelok
Prikázaný sviatok

9:00
11:00
17:00
18:00
9:00

Utorok
2.4.

Streda
3.4.

Svetlý utorok

18:00
19:00
6:30
Svetlá streda

Svetlý štvrtok

Piatok
5.4.

Svetlý piatok
Prvý piatok
Voľnica

Nedeľa
7.4.

18:00
6:30

Štvrtok
4.4.

Sobota
6.4.

16:30

18:00

Svetlá sobota
Odchod do večnosti nášho
otca svätého Metoda,
učiteľa Slovanov

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE
–
O Tomášovi
Odpust v Kaplnke Božieho
milosrdenstva

6:30
17:45
18:00
8:00
17:00
18:00
7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Marián, Stanislav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Milan, Max, Milka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Juraj s rod. (55 r.),
Ján s rod. (26 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Mária, Jana s rod.
Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ František (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Zuzana, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Alžbeta, Ján, Juraj, Anna
Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Terézia, Ladislav (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin
s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lucia (40 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Mária
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:

WEB:
e-mail:

kancelária: 057/ 775 3628
farár: 057/ 788 9061
kaplán: 057/ 788 9060
www.grkathe.sk
úrad: humenne@grkatpo.sk, humenne.grkat@gmail.com
dekan: martinzlacky@gmail.com
kaplán: mikulas.fejko@gmail.com
kaplán: miro.sentik@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, o. Miroslav Sentivan

