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Nesnažme sa „oklamať“ život,
ale prijmime dobro aj zlo s dôverou v Boha
Kresťan, stojac pred problémami, ktoré prináša život, si nevyberá kratšiu cestu, ale
vždy sa zveruje Bohu, ktorý mu nikdy neodoprie svoju pomoc. Keď sa dejú nepríjemné veci,
nemôžeme „oklamať“ život, pretože je to prejav toho, že nedôverujeme Bohu, ktorý je
Pánom života. Kresťan, naopak, dokáže prijímať to, čo sa deje. Túto hlbokú pravdu Svätý
Otec vybral z liturgického čítania zo Skutkov apoštolov. Opisuje situáciu bratov vo viere –
Grékov a Židov, ktorí medzi sebou diskutujú o praktických potrebách ako je pomoc
vdovám, o ktorej tvrdili, že je zanedbávaná. Pápež František sa pozastavil práve pri tejto
scéne a pokračoval: „Prvá vec čo urobili je to, že začali šomrať jedni proti druhým. Avšak
toto nevedie k žiadnemu riešeniu, toto neprinesie žiadne riešenie. Apoštoli s pomocou
Ducha Svätého zareagovali veľmi dobre: zvolali skupinu učeníkov a rozprávali sa. Toto je
prvý krok. Keď sa objavia ťažkosti, je potrebné ich správne vidieť, prijať ich a hovoriť o
nich. Nikdy ich nezakrývať.“
Práve toto robia apoštoli. Neskrývajú sa, ale ako povedal Svätý Otec, hodnotia a
rozhodujú bez váhania. Po tom, ako pochopili, že ich prvoradou povinnosťou je „venovať sa
modlitbe a službe slova“, zverujú túto službu diakonom, ktorí im pomáhajú. Tu – spojac
skúsenosť prvých kresťanov s evanjeliovou udalosťou, keď Ježiš upokojuje apoštolov na
rozbúrenom jazere – pápež František poznamenal: „Ak nastanú problémy, je treba ich
prijať a Pán nám ich pomôže vyriešiť. Nemali by sme sa báť problémov. Ježiš sám hovorí
svojim učeníkom: «To som ja, nebojte sa!» – nikdy. Pri životných ťažkostiach,
problémoch, pri nových udalostiach, ktoré musíme prijať, Pán je vždy prítomný. Môžeme
sa aj pomýliť, ale On je vždy nablízku a hovorí nám: Pomýlil si sa, vráť sa na správnu
cestu. Oklamať, alebo robiť make-up životu, nie je dobré riešenie – nie, nie. Život je taký,
aký je, to je realita. Je taký, aký Boh chce alebo ako Boh dovolí aby bol, ale je taký, aký je
a my ho musíme prijať presne tak, aký je. Pánov Duch nám dá riešenie na problémy.“
„To som ja, nebojte sa!“. Tieto Ježišove slová platia vždy: „v ťažkostiach, vo chvíľach
keď sa všetko javí temné“ a „nevieme čo máme robiť“ – znovu zdôraznil Svätý Otec.
„Prijmime veci tak, ako prichádzajú s Pánovým Duchom a s pomocou Ducha Svätého.
Takto pôjdeme ďalej s istotou, že sme na správnej ceste,“ – dodal na záver homílie pápež
František.
Pápež František, 13.4.2013
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Centrum voľného času Juskova Voľa
v spolupráci s Komisiou pre mládež prešovskej archieparchie
Vás srdečne pozývajú

dňa 1. mája 2013

na TURISTICKÝ DEŇ s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ
Trasa:
Jasenov - zrúcanina Jasenovského hradu - Veľká Dubová – Porúbka

Štart turistického pochodu: 9.00 hod. v Jasenove (okres Humenné),
pre menšie deti je pripravená detská – kratšia trasa
V cieli na ihrisku v obci Porúbka na Vás budú čakať rôzne atrakcie: nafukovací hrad,
trampolíny, šermiari, jazda na koni, opekačka a iné prekvapenia.
Informácie: tel. č.: 057/4490290, 4490761, skolacentrum@centrum.sk, www.gmcbarka.sk
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1. V ČO VERÍME
48. Prečo Boh stvoril svet? = „Svet bol stvorený na Božiu
slávu“ (1. Vatikánsky koncil).
- Nejestvuje nijaký iný dôvod stvorenia ako láska. V nej sa
zjavuje Božia sláva a vznešenosť. Chváliť Boha preto neznamená
len tlieskať Stvoriteľovi. Človek predsa nie je iba obyčajným
divákom stvoriteľského diela. Chváliť Boha znamená vďačne prijať
vlastné bytie spolu s celým stvorením.
„Ten, kto ťa učinil, vie aj to, čo s tebou učiní“ (sv. Augustín).
49. Riadi Boh svet a môj život? = Áno, ale tajomným
spôsobom. Boh vedie všetko cestami, ktoré pozná jedine on, v ústrety
konečnému naplneniu. Z jeho rúk nemôže ani na okamih vypadnúť nič z toho,
čo stvoril.
- V Božích rukách sú veľké udalosti dejín, ako aj drobné príhody nášho osobného
života. Tým však nie je obmedzená naša sloboda, pretože nie sme iba bábkami v Božom
odvekom pláne. V Bohu „žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17,28). Boh je vo všetkom, s čím sa
stretávame počas nášho života, aj v bolestných udalostiach a zdanlivo nezmyselných
náhodách. Boh chce vyrovnať aj kľukaté cesty nášho života. Čo nám berie a čo nám dáva,
v čom nás posilňuje a v čom nás skúša – to všetko je jeho riadením a znamením jeho vôle.
„Dôvera v Božiu prozreteľnosť je pevná a živá viera, že Boh nám môže pomáhať
a bude nám pomáhať. To, že nám môže pomáhať, je očividné, lebo je všemohúci. To, že nám
bude pomáhať, je isté, lebo to sľúbil na mnohých miestach vo Svätom písme a všetky svoje
sľuby verne dodržiava“ (bl. Matka Tereza).
50. Akú úlohu má človek v Božej prozreteľnosti? = K dovŕšeniu

stvorenia

prostredníctvom Božej prozreteľnosti nedochádza kdesi vysoko nad našimi
hlavami. Boh nás vyzýva, aby sme sa svojou spoluprácou podieľali na
naplňovaní stvorenia.
- Človek sa môže zdráhať voči Božej vôli. Lepšie však urobí, ak sa stane nástrojom
božskej lásky. Bl. Matka Tereza sa po celý život usilovala rozmýšľať takto: „Som len malou
ceruzkou v ruke nášho Pána. On smie svoju ceruzku orezať alebo zaostriť. Nech si píše alebo
kreslí, čo chce a kde chce. Veď ak je to, čo bolo napísané alebo nakreslené, dobré, nebudeme
za to chváliť ceruzku alebo použitý papier, ale toho, kto ich použil“. Ak Boh pôsobí aj v nás
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a skrze nás, nikdy si nesmieme pliesť vlastné myšlienky, plány a činy s Božím pôsobením. Boh
nepotrebuje našu prácu, akoby sa bez nej nedokázal zaobísť
„To, čo som nemala vo svojom pláne, bolo v Božom pláne. Čím častejšie narážam na
niečo podobné, tým živšie je vo mne presvedčenie viery, že z Božieho hľadiska nejestvujú
náhody“ (sv. Edita Steinová).
„A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo
ráno, deň šiesty“ (Gn 1,31).
51. Ak Boh všetko vie a všetko môže, prečo nezabráni zlu? = „Boh dopúšťa zlo iba
preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro“ (sv. Tomáš Akvinský).
- Zlo vo svete je temné a bolestné tajomstvo. Veď aj ukrižovaný Pán volal k svojmu
Otcovi: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“ (Mt 27,46). Mnoho vecí je
nepochopiteľných. Jedno však vieme celkom isto: Boh je stopercentne dobrý. Nikdy nemôže
byť pôvodcom niečoho zlého. Boh stvoril dobrý svet, ten však ešte nedospel k svojmu
naplneniu. Cez prudké pády a bolestné procesy smeruje k svojmu definitívnemu naplneniu.
Tak môžeme lepšie porovnať to, čo Cirkev nazýva fyzickým zlom, akým je napríklad vrodené
postihnutie alebo prírodná katastrofa, s tým, čomu hovorí morálne zlo, ktoré sa objavuje vo
svete následkom zneužitia slobody. „Peklo na zemi“ – deti – vojaci – samovražedné útoky,
koncentračné tábory – to všetko je väčšinou dielom ľudí. Rozhodujúca otázka preto neznie.:
„Ako môžeme veriť v dobrotivého Boha, keď je toľko zla?“ – ale skôr: „Ako by mohol človek so
srdcom a rozumom znášať život na tomto svete, keby nebolo Boha“. Smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista nám ukazujú, že zlo nemalo prvé slovo a nebude mať ani posledné. Z najhoršieho
zla dal Boh vyrásť absolútnemu dobru. Veríme, že Boh pri poslednom súde urobí koniec so
všetkým bezprávím. V živote budúceho veku zlo už nebude mať nijaké miesto a skončí sa
všetko utrpenie.
„Boh šepká v našej radosti, hovorí v našom svedomí. V našich bolestiach však kričí. Sú
jeho megafónom na prebudenie hluchého sveta“ (Clive Staples Lewis).
„Túžime po nebeskej radosti, kde prebýva Boh. Je v našej moci, aby sme už teraz boli
s ním v nebi, aby sme boli s ním práve v tomto okamihu šťastní. No byť s ním šťastný už
teraz znamená: pomáhať, ako pomáha on, dávať, ako dáva on, slúžiť ako slúži on,
zachraňovať, ako zachraňuje on, milovať, ako miluje on. Byť s ním dvadsaťštyri hodín
denne, stretávať ho v tých najotrasnejších šatách. Lebo povedal: “Čo ste urobili jednému
z týchto maličkých, mne ste urobili (bl. Matka Tereza).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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CENTRUM PRE RODINU - SIGORD


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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Životopis svätých: Svätí mučeníci Timotej a Maura– 3. máj
Timotej sa narodil okolo roka 265 v
egyptskej dedinke Perapeon ako syn tamojšieho
kňaza Pikolpa. Ľudia si Timoteja veľmi vážili,
pokladali ho za svojho duchovného otca a často sa
uňho stretávali, aby im čítal Sväté písmo. V tých
časoch bolo totiž veľkou vzácnosťou, ak ho niekto v
dedine vlastnil. Keď si mladého muža všimol
tébsky biskup, ustanovil ho za čteca (prvé nižšie
svätenie) a prepisovateľa bohoslužobných kníh.
Maura pochádzala z tej istej obce a bola
známa svojou zbožnosťou. Keď mala sedemnásť
rokov, stala sa Timotejovou manželkou.
Všeobecná
manželského

páru

obľúbenosť
vyvolala

mladého
u

niekoľkých

obyvateľov obce žiarlivosť, a tak sa vybrali za správcom tébskej oblasti Areiom, aby Timoteja
udali, že je kresťan. Areios okamžite vydal rozkaz, aby obvineného predviedli pred súd a
prikázal mu, aby odovzdal posvätné knihy. On však vedel, že Areios ich chce zničiť, preto mu
povedal: “Nauč sa, vladár Areios, že kresťanské knihy sú mi ako vlastné deti, lebo nimi
pomáham svojim bratom. A ako pravdepodobne vieš, nijaký otec nevydá svoje deti, aby boli
hodené do ohňa. Preto ani ja nemôžem vydať svoje duchovné deti do tvojich nečistých rúk.
Tieto sväté knihy pomáhajú mne i kresťanom mojej dediny a vďaka nim nás strážia Pánovi
anjeli, ktorí sú vždy pri nás." Na Areiovu otázku, či nevidí nástroje pripravené na mučenie,
odpovedal: “Čo ma strašíš ako dieťa - nevidíš Božích anjelov, ktorí ma obstupujú?" Areios
preto nariadil, aby rozžeravili kovové tyče a vbodli ich obvinenému do uší. V dôsledku toho
Timotejovi vytiekli oči a oslepol, ale napriek tomu zostal neoblomný. Hoci teda prišiel o svoje
telesné oči, zrak jeho srdca zostal jasný. Po mnohorakých mukách ho zavesili dolu hlavou, do
úst mu vložili kúsok dreva a na krk mu priviazali ťažký kameň. Niektoré mučenia síce nemali
naňho nijaký vplyv, takže zostal nimi nedotknutý, ale predsa boli také veľké, že sami ich
vykonávatelia začali prosiť správcu oblasti, aby ich zmiernil. Nič však nedonútilo Timoteja
vzdať sa kresťanskej viery.
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Keď Areios pochopil, že mučením nič nedosiahne, prišiel na myšlienku zavolať k
Timotejovi jeho manželku. Dúfal, že pekná mladá žena presvedčí svojho manžela, aby sa vzdal
kresťanskej viery a zachránil si aspoň holý život. Maura ochotne súhlasila, že pôjde za svojím
manželom a porozpráva sa s ním. Jej zámerom však nebolo naviesť ho, aby zaprel kresťanskú
vieru, ale práve naopak, podporiť ho v nej. Navyše chcela aj ona sama získať povzbudenie vedela totiž, že tiež bude musieť trpieť za vieru v Krista, ak Areia neposlúchne.
Po návšteve u Timoteja sa Maura odvážne priznala správcovi oblasti, že aj ona je
kresťanka. Tieto jej slová rozzúrili Areia do nepríčetnosti, lebo úplne zmarili jeho plán. Sľúbil,
že jej nájde za manžela vysokého dôstojníka, len nech prinesie obetu bohom. Keď to odmietla,
rozhnevaný jej dal vytrhávať vlasy a odtínať prsty na rukách. Ona sa však modlila k Bohu, aby
odpustil jej trýzniteľovi. Potom prikázal, aby ju vhodili do vriaceho kotla, ale Maura necítila
nijakú bolesť a zostala nedotknutá. Areios začal podozrievať sluhov, že zo súcitu nenaplnili
kotol horúcou, ale studenou vodou. Podišiel preto k Maure a prikázal jej, aby mu trocha vody
vyšplechla na ruku. Keď to urobila, Areios skríkol od bolesti a prudko ju odtiahol. Vtedy pod
vplyvom zázraku vyznal Boha, v ktorého verí Maura. Žiaľ, moc diabla nad ním bola ešte príliš
veľká, takže o chvíľu ju začal znova nahovárať, aby priniesla obetu bohom. Areios pokračoval v
mučeniach a ľud začal proti tomu reptať, ale Maura im povedala: “Nech sa ma nikto
nezastáva. Ja mám iba jediného Zástancu - Boha, v ktorého dúfam."
Napokon vydal Areios rozkaz, aby obidvoch mladých ľudí ukrižovali tvárou v tvár na
drevo. Bohom zázračne udržiavaní viseli Timotej a Maura na krížoch deväť dní, pričom
ďakovali Bohu, vzájomne sa potešovali a povzbudzovali. Na desiaty deň odovzdali svoje duše
Pánovi a odišli do večnej blaženosti. Bolo to v roku 286 za vlády cisára Diokleciána (284 305).
Prosme Pána, aby nám na príhovor svätých mučeníkov Timoteja a Maury udelil vrúcnu
lásku k Svätému písmu, oddanosť Pánovi a manželskú svornosť.
Zdroj: www.zoe.sk
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SUDOKU

Vtipy:
Dcérka sa pozerá na mamu, ako si nanáša pleťovú masku a pýta sa jej:
- „Prečo to robíš?“
- „Aby som bola krásna.“
Neskôr, keď si ju dáva dole, sa jej dcérka pýta:
- „Vzdávaš to?“
V jeden októbrový podvečer zaklopú dvaja ruskí mládenci na
okno domu, v ktorom býva 90-ročná babka a pýtajú sa jej:
- „Babuška, nužno vám derevo?“
- „Net, ne nužno.“
Babka ráno vstala a na dvore ani triesky.
Príde žena do väzenia a hovorí bacharovi:
- „Nemohli by ste môjmu mužovi dať nejakú ľahšiu prácu?“
- „Myslíte si, že nalepovanie známok je ťažká práca?“
- „Nalepovanie? Mne hovoril, že kope tunel či čo.“
Veliteľ stojí pred nastúpenou rotou a hovorí:
- „Vojaci, mám pre vás dve správy. Jedna je smutná a druhá je radostná.
Najprv tá smutná: Máme naložiť 20 vagónov piesku. A teraz tá radostná: Piesku máme
dosť.“

Prevzaté z internetu
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Liturgický program na týždeň
po Nedeli o porazenom
6:30
Pondelok
22.4.

Prepodobný otec Teodor
Sykeónsky

17:00
18:00

Utorok
23.4.

SVÄTÝ A SLÁVNY
VEĽKOMUČENÍK,
TRIUMFÁTOR
A DIVOTVORCA JURAJ
myrovanie

Streda
24.4.

POLOVICA
PÄŤDESIATNICE
Svätý mučeník Sáva Stratilat

Štvrtok
25.4.

Piatok
26.4.

Sobota
27.4.

Nedeľa
28.4.

Svätý apoštol a evanjelista
Marek
Svätý hieromučeník Bazil,
amázijský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Simeon,
Pánov príbuzný
PÚŤ NA DEVÍN

PIATA NEDEĽA PO
PASCHE –
O SAMARITÁNKE
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a
Kvintilián

6:30
7:30
16:30
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30
17:00
18:00
6:30
13:00
17:00
18:00
7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal (panychída)
utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
???
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Čestmír
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Zuzana, Ján, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Ján, Mária, Andrej, Ján a
ostatní
Sv. liturgia staroslovienska
* Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Večeradlo
Sv. liturgia slovenská
+ Veronika, Ján
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Jozef, Tereza, Štefan,
Anton, Mária
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Miloš, Lenka, Evka, Tomáš
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír
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Liturgický program na týždeň
po Nedeli o Samaritánke
6:30
Pondelok Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca 17:30
29.4.
18:00
6:30

Utorok
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat
svätého Jána Teológa

Streda
1.5.

Zakončenie Polovice
Päťdesiatnice

6:30

Svätý prorok Jeremiáš

18:00

Štvrtok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký,
alexandrijský patriarcha

Piatok
3.5.

Odchod do večnosti
prepodobného otca Teodóza
Zdržanlivosť od mäsa
Prvý piatok
Svätí mučeníci Timotej a Maura

18:00

6:30
18:00
6:30
17:00
17:45
18:00
6:30

Sobota
4.5.

Nedeľa
5.5.

Svätá prepodobná mučenica
Pelágia

ŠIESTA
NEDEĽA PO PASCHE
–
O SLEPOM
Svätá mučenica Irena
Prepodobného otca Nikefora,
igumena Médikiovho monastiera

Sv. liturgia staroslovienska
+ Verona, Michal, Verona, Jozef,
Ján, Helena, Ján, Michal
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Aurélia, Ivan, Anna, Ján
Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomír (50 r.) s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš,
Ondrej, Svetlana
Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomír (50 r.)
Sv. liturgia slovenská
* Rozália (84 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Stanislav, Lýdia, Ivan,
Viktória, Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Pavol, Peter, Michal, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Večeradlo
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Filoména (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Alžbeta

17:00
18:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Anton (panychída)

7:30

Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián (45 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Irena, Andrej s rod.

9:00
11:00
17:15
18:00

Sme tu pre vás

7/2013

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

