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Božské srdce bije pre nás
Mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Božské
srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce symbolicky
predstavuje podstatu ľudskej bytosti. V antike srdce označovalo vnútorný život človeka,
jeho túžby, myšlienky, odvahu a jeho vôľu. Srdce zjavuje celkový charakter človeka. V srdci
sú ukryté všetky naše duchovné prejavy. Hodnota človeka nespočíva preto vo vonkajšku,
kráse a sile, ale v jeho vnútri, v jeho srdci. Boh skúma
srdcia ľudí, aké je srdce, taký je celý človek. Vo Svätom
písme

sa

tento

pojem

objavuje

viac

než

tristosedemdesiatkrát. Srdce sa všeobecne stalo symbolom
lásky.
V literatúre starých Peržanov nájdeme legendu
o stvorení ľudského srdca. Podľa nej, keď Boh stvoril
srdce, rozdelil ho na dve polovice. Jednu polovicu srdca dal
mužovi, druhú žene. Obe polovice jedného srdca túžia po
sebe, chcú vytvoriť pôvodnú jednotu. Preto sa muž a žena
hľadajú, aby sa stretli a ich srdcia zjednotili. Ich úsilie
zjednotiť dve polovice srdca nazývame láskou. Bez nej sa
človek stáva stroskotancom na opustenom ostrove. Legenda je vyjadrením túžby človeka po
láske. Smäd srdca je silný a pokiaľ človek nenájde niekoho, kto ho bude milovať, nebude
spokojný. Bez lásky, bez prítomnosti človeka, bez Boha sme nedokonalí a neúplní. Podľa
gréckeho filozofa Platóna milujeme to, čo nemáme, to čo nám chýba. Táto definícia lásky
nevyjadruje však plnosť kresťanskej lásky. Podľa Platóna Boh nemiluje a nemôže milovať
svet a ľudí, pretože nič nepotrebuje, po ničom netúži, lebo je absolútne dokonalý.
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Evanjelium nám zjavuje iný rozmer lásky Boha: Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného syna (Jn 3, 16). Božia láska je iný druh lásky. Nie je to láska, ktorá hľadá,
ktorá po niečom túži, ale na prvom mieste je to láska, ktorá dáva zo svojho tým, čo nemajú.
Podstatou lásky je dávanie: nechcem druhého vlastniť pre seba, chcem byť pre druhých.
Najskôr ty a potom ja - je životné krédo kresťanskej lásky. Mnohí namietnu, že je to
náročný ideál. A predsa sa tento ideál stáva skutočnosťou vo vzťahu mamičky a dieťaťa.
Mama dáva dieťaťu všetko, svoje telo, svoju slobodu, zrieka sa svojho pohodlia. Je ochotná
obetovať aj vlastný život za svoje milované dieťa. Chce len jedno, aby dieťa bolo šťastné, aby
sa usmievalo a vtedy ona sama je najšťastnejším človekom na svete. Dávanie obohacuje
nielen toho, kto prijíma, ale aj toho, kto dáva. Iba v tejto podobe lásky je skryté tajomstvo
druhým dávať a sám sa tým obohacovať. Čím viac myslím na druhých, čím viac som tu pre
blížnych, čím viac konám dobro pre ostatných, tým viac nachádzam to, po čom moje srdce
túži – radosť, šťastie, pokoj... Naše srdce sme niekomu darovali cez službu, pomoc,
starostlivosť, obetavosť, a zároveň sme si srdcia ľudí získali.
Ľudské srdce patrí medzi najdôležitejšie orgány v ľudskom tele. Je to sval, ktorý sa
počas biologického života nezastaví, pracuje deň a noc, mesiace, roky, celý ľudský život. Sila
srdcového svalu akoby bola predobrazom sily lásky, ktorú srdce symbolizuje. Láska, ktorá je
stále ochotná rozdávať sa, slúžiť, odpúšťať, ktorá nikdy nekončí, nepozná nijaké limity. Aj
keď sa to naše srdiečko raz zastaví, láska bude pokračovať v zázrakoch ďalej, ani vtedy sa
nezastaví, pretože je mocnejšia ako smrť.
Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho Srdce bije pre nás. Je
plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. Je prameňom života a svätosti. Nielen
v mesiaci júni, ale každý prvý piatok mesiaca si môžeme uvedomiť hodnotu nádherného
obrazu Ježišovho Srdca, ktoré bude vždy bohaté na lásku pre tých, ktorí ho vzývajú slovom,
pokáním a životom. Pre koho bije moje srdce? Pre koho pracujem, obetujem sa, namáham,
pre koho žijem? Komu patrí moje srdce? Je naplnené láskou, priateľstvom, pokojom?
Božské Srdce sa môže stať pre nás hlbokou inšpiráciou, aby aj naše srdce bilo pre druhých,
pre ľudí, ktorí túžia po našej láske. Ich šťastie je skryté v našom srdci. Darujme im toto
šťastie a nájdeme to svoje.

Prevzaté z internetu
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1. V ČO VERÍME
63. Odkiaľ má človek dušu? = Ľudskú dušu stvoril priamo
Boh, „nesplodili“ ju teda biologickí rodičia.
- Duša človeka nie je výsledkom evolučného vývoja hmoty
ani genetického spojenia otca a matky. Tajomstvo, v ktorom
v každom človeku prichádza na svet jedinečná duchovná bytosť,
vyjadruje Cirkev prehlásením: Boh dáva človeku dušu, ktorá
neumiera, ani keď človek v smrti stráca svoje telo, ktoré v deň
vzkriesenia opäť obdrží. Ak teda vyhlasujem, že mám dušu,
znamená to, že ma Boh stvoril nielen ako bytosť, ale ako osobu a že
ma povolal k životu vo vzájomnom vzťahu.
„Človek je spojený so všetkými živými bytosťami svojím pozemským pôvodom, ale
človekom sa stáva až vďaka duši, ktorú mu „vdýchol“ Boh. To mu prepožičiava
nezameniteľnú dôstojnosť, ale aj jedinečnú zodpovednosť“ (kardinál Christoph Schönborn,
viedenský arcibiskup).
64. Prečo stvoril Boh človeka ako muža a ženu? = Boh, ktorý je láska a pravzor
spoločenstva, stvoril človeka ako muža a ženu, aby boli spoločne verným
obrazom jeho podstaty.
- Boh stvoril človeka tak, že je buď mužom alebo ženou a že túži po naplnení
a zjednotení s bytosťou opačného pohlavia. Muži i ženy majú úplne rovnakú dôstojnosť, avšak
kreatívnym rozvíjaním svojho pohlavia vyjadrujú rôzne hľadiská Božej dokonalosti. Boh nie
je ani muž ani žena, a predsa sa prejavuje ako otec (porov. Lk 6,36) i matka (porov. Iz 66,13).
V láske muža a ženy, predovšetkým v manželskom spoločenstve, kde sa muž a žena stávajú
„jedným telom“ (Gn 2,24), môže človek vytušiť niečo zo šťastia zjednotenia sa s Bohom,
v ktorom človek nájde svoje konečné naplnenie. Tak ako je Božia láska verná, snaží sa byť
verná aj ľudská láska; podľa Božieho príkladu je aj tvorivá, pretože z manželstva sa rodí nový
život.
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“
(Gn 1,27).
„Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná“ (Gn
2,18).

Sme tu pre vás

10/2013

„Čítame tam (v Gn 2, 18-25), že človek nemôže žiť „sám“. Môže existovať iba ako
„zjednotenie“ dvoch, teda s inou ľudskou osobou. Ide tu totiž o vzájomný vzťah muža k žene
a ženy k mužovi. Byť osobou podľa Božieho obrazu a podoby znamená tiež existovať
v nevyhnutnom vzťahu k druhému „ja“. To zasa je prípravou na ono zjavenie, v ktorom sa
Boh dáva poznať ako Trojjediný, ako živá jednota Otca, Syna i Ducha Svätého“ (bl. Ján
Pavol II., apoštolský list Mulieris dignitatem).
65. Ako sa pozerať na tých, ktorí sa cítia byť homosexuálmi? = Cirkev verí, že
v poriadku stvorenia je zakotvená potreba doplnenia a vzájomná príťažlivosť
muža a ženy, aby sa tak mohol odovzdať život deťom. Cirkev preto nemôže
schvaľovať homosexuálne praktiky. Kresťania však majú prejavovať úctu
a lásku každému človeku, bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu, pretože
Boh rešpektuje a miluje všetkých ľudí.
- Na svete nenájdeme žiadneho človeka, ktorý by nemal svoj pôvod v spojení otca
a matky. Preto mnohí homosexuálne orientovaní ľudia veľmi bolestne vnímajú skúsenosť, že
ich eroticky nepriťahuje opačné pohlavie a že sa musia vzdať telesnej plodnosti, ktorá
zodpovedá prirodzenosti človeka a Božiemu poriadku stvorenia. Boh ich však k sebe často
privádza nezvyčajnými cestami: nedostatok, strata alebo zranenie – ak sú uznané a prijaté –
sa môžu stať odrazovým mostíkom ku skoku do náručia Boha, ktorý robí všetko dobré a ktorý
sa necháva nájsť oveľa viac ako Spasiteľ než ako Stvoriteľ.
„Stratili sme raj, ale dostali sme nebo, preto je zisk väčší ako strata“ (sv. Ján Zlatoústy,
učiteľ Cirkvi).
„Ľudská slabosť nemôže narušiť plány Božej všemohúcnosti. Božský Staviteľ dokáže
pracovať aj s padajúcimi kameňmi“ (kardinál Michael von Faulhaber, mníchovský
arcibiskup).
66. Bolo v Božom pláne ľudské utrpenie a smrť? = Boh nechce, aby ľudia trpeli
a zomierali. Jeho pôvodným plánom pre človeka bol raj: večný život v pokoji
s Bohom, s ostatnými ľuďmi a s prírodou, v pokoji medzi mužom a ženou.
- Niekedy tušíme, aký by život mal byť, akí by sme mali byť my, no v skutočnosti
žijeme v nepokoji so sebou samými, sme vlečení vlastným strachom a nekontrolovanými
emóciami, prišli sme o svoju pôvodnú harmóniu so svetom i s Bohom. Sväté písmo toto
odcudzenie vyjadruje príbehom o „prvotnom hriechu“. Pretože sa medzi Adama a Evu votrel
hriech, museli opustiť raj, kde žili v harmonickom vzťahu medzi sebou navzájom a s Bohom.
Namáhavá práca, utrpenie, smrteľnosť a náchylnosť k hriechu sú sprievodnými znakmi
strateného raja.
„Bože, odvrátiť sa od teba znamená padnúť. Obrátiť sa k tebe znamená vstať. Zostať
v tebe znamená mať bezpečie“ (sv. Augustín).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Životopis svätých: Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca – 6. jún
Bessarión sa narodil začiatkom 5. storočia v
Egypte, kde strávil takmer celý svoj pozemský život. Od
detstva mal blízky vzťah k Bohu, preto intenzívne
ochraňoval pred poškvrnením belosť krstného rúcha
svojej duše.
Ako dospelý muž sa Bessarión vybral na svätú púť
do

Jeruzalema,

Gerasimom

od

kde

sa

Jordána

stretol
a

s

s

prepodobným

mnohými

ďalšími

nábožnými mužmi, ktorí tam zápasili o kresťanské
čnosti. Veľa sa s nimi rozprával a načerpal u nich mnoho
dobra pre svoju dušu. Po návrate domov si našiel
duchovného

otca

v

osobe

prepodobného

Izidora

Peluzijského (liturgická pamiatka 4. februára) a často k
nemu prichádzal po radu. Po zrelej úvahe sa napokon rozhodol rozdať chudobným ľuďom a
viacerým monastierom svoj majetok a stať sa mníchom. Odišiel do púšte na vzdialené miesto
a žil tam v úplnom mlčaní.
Vďaka svojim mnohorakým námahám a umŕtvovaniu telesnosti prísnymi pôstmi sa
Bessarión pripodobnil nebeským beztelesným silám. Často nejedol vôbec nič celý týždeň, ba
niekedy dokonca celých štyridsať dní, keď stál pri modlitbe uprostred tŕnia so zdvihnutými
rukami; vtedy sa s nikým nerozprával, vôbec nespal a nepomyslel na nič pozemské. Za tieto
námahy ho sám Boh uznal za hodného veľkej milosti - daru konať zázraky. Vďaka tomu ho
nazývame Divotvorcom, ktorého môžeme porovnávať s takými mužmi, akými boli svätí
starozákonní proroci Mojžiš, Jozue, Eliáš a Elizeus.
Ako kedysi Mojžiš premenil drevom, ktoré mu Boh ukázal, horkú vodu v púšti na
sladkú, aby sa z nej Izraeliti mohli napiť (porovnaj Ex 15, 22 - 27), tak prepodobný Bessarión
modlitbou a znamením kríža premenil morskú vodu na sladkú, aby si ňou jeho učeník Dula
mohol utíšiť veľký smäd. Keď si však Dula zobral trochu z tejto vody so sebou do zásoby,
Bessarión mu s výčitkou povedal: „Boh, ktorý je prítomný na tomto mieste, je prítomný všade.
Ako tu, tak aj na inom mieste môže dať smädnému chutnú vodu.“
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Ako kedysi Jozue, Nunov syn, zadržal pohyb Slnka, keď bojoval s Amorejcami (porovnaj
Joz 10, 11 – 15), tak prepodobný Bessarión svojou modlitbou spôsobil, že tam, kde práve bol,
sa nezotmelo, až kým nedošiel k duchovnému otcovi, ku ktorému plánoval sa dostať.
Ako kedysi prorok Eliáš v čase sucha priviedol na zem úrodný dážď (porovnaj 1 Krľ 18),
tak prepodobný Bessarión urobil rovnakú vec hneď niekoľkokrát, keď zem trpela kritickým
nedostatkom vlahy.
Ako kedysi prorok Elizeus rozdelil Eliášovým plášťom rieku Jordán a prešiel cez ňu
(porovnaj 2 Krľ 2, 13 – 14), tak si prepodobný Bessarión svojou modlitbou urobil suchú cestu
cez egyptskú rieku Níl, keď sa potreboval dostať na druhú stranu.
Raz priviedli do chrámu človeka posadnutého nečistým duchom a konali nad ním
exorcizmus, no bezvýsledne. Vtedy niektorí skonštatovali: „Tohto zlého ducha dokáže vyhnať
jedine otec Bessarión. Ak ho však začneme o to prosiť, zo skromnosti sem nebude chcieť prísť.
Urobme to takto: Otec Bessarión prichádza do chrámu vždy prvý. Tentoraz ho však
predbehneme a posadíme na jeho miesto tohto posadnutého človeka. Keď otec Bessarión
vstúpi, povieme mu: ,Zobuď spiaceho, lebo sedí na tvojom mieste!’“ Ako sa dohovorili, tak
urobili, no otec Bessarión toho človeka neodohnal. Nechal ho sedieť a postavil sa vedľa neho.
Keď sa však začali bohoslužby, klerici povedali starcovi: „Otče, zobuď spiaceho!“ Bessarión
pristúpil k tomu človeku, dotkol sa ho a povedal: „Vstaň a odíď odtiaľto!“ V tej chvíli nečistý
duch odišiel a uzdravený človek začal zvelebovať Boha za dobrodenie, ktorého sa mu dostalo.
Otec Bessarión sa dožil vysokého veku a potom odišiel v pokoji do večnej blaženosti. V
deň jeho liturgickej pamiatky sa k nemu obráťme v modlitbe, napríklad jeho kondakom 2.
hlasu: „Nasledoval si najvyššie mocnosti, prepodobný, * a viedol si život na spôsob vtákov. *
Zabúdal si na dočasné veci * a neprestajná túžba ťa priťahovala k nebeským dobrodeniam
Krista Kráľa, * až kým si ho nedosiahol, Bessarión. * Neprestajne pros za nás všetkých.“

Zdroj: www.zoe.sk

Sme tu pre vás

10/2013

SUDOKU

Vtipy:
Príde pacient k doktorovi a vraví:
- „Nijako nedokážem prestať fajčiť.“
- „A s cukríkmi ste to už skúšali?“
- „Hej, ale slabo horia.“
Ide pán farár autom a zastavia ho policajti.
- „Pán farár, čo to veziete?“
- „Mám v kufri bojler.“
Policajti ho nechali odísť a potom sa rozprávajú:
- „Nevieš, čo je to bojler?“
- „No neviem, ja som nechodil na náboženstvo.“
- „Ocko, prečo sa musím učiť angličtinu?“
- „Vieš synček, po anglicky hovorí pol sveta.“
- „A to nestačí?“
Príde asi 40-ročný chlapík do krčmy a hovorí kamarátom sediacim okolo
stola:
- „Išiel som po ulici a šiesti oproti mne. Všetkých som pobil a tomu
šiestemu som takú dal, že mu šlabikár z tašky vypadol.“
Ide medveď po lese a vidí, ako slon lezie na strom.
- „Prečo lezieš na ten strom?“
- „Lebo mám rád jabĺčka.“
- „Ale veď to je jedľa!“
- „To nevadí, ja mám jabĺčka so sebou.“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 3. týždeň
po Zoslaní Svätého Ducha
Pondelok
3.6.

Utorok
4.6.

6:30
Svätý mučeník Lucilián a
spoločníci

Svätý Metrofanés,
konštantínopolský patriarcha

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

Streda
5.6.

Svätý hieromučeník Dorotej,
týrsky biskup

Štvrtok
6.6.

Zakončenie sviatku Najsv.
Eucharistie
Prepodobný otec Bessarión
Divotvorca
Prepodobný vyznávač Hilárion
Nový

Piatok
7.6.

Najsladšieho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
milujúceho ľudí
Voľnica

17:30
18:00
6:30
17:00
18:00
6:30
7:30
16:30
18:00
6:30

Sobota
8.6.

Prenesenie pozostatkov Teodora
Tiróna

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

Nedeľa
9.6.

TRETIA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Svätý Cyril, alexandrijský
arcibiskup

Sv. liturgia staroslovienska
* Dávid, Anna, Róbert
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Milan, Erik, Jozef, Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ondrej, Andrej, Oľga, Stanislav,
Gražena, Vojtek
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Zuzana, Ján, Anna, Ján
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* na úmysel (kultúra života)
utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* na úmysel (kultúra života)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Mária, Vasiľ, Anna, Jelka
Spoveď prvoprijímajúcich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
* Alena

9:15

Sv. liturgia slovenská
Slávnosť 1. sv. prijímanie

17:15

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jana

18:00
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Liturgický program na 4. týždeň
po Zoslaní Svätého Ducha
6:30
Pondelok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej,
pruský biskup

17:30
18:00

Utorok
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a
Barnabáš

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

Streda
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

Štvrtok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej
Leukosie

Piatok
14.6.

Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský
patriarcha
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
15.6.

Svätý prorok Amos
Prepodobný Hieronym,
stridonský presbyter
Stretnutie
prvoprijímajúcich detí s o.
arcibiskupom

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Nedeľa
16.6.

Náš otec svätý Tychón
Divotvorca, amatuntský biskup
Kňazská vysviacka v Ľutine

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

Sv. liturgia staroslovienska
* Ondrej s rod.
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Pavlína
+ Mária, Peter, Michal, František
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna, Jaroslav
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Mária
+ Anton, Magdaléna
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Jindrich, Mária
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena, Andrej, Mirón, Andrej
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Marek s rod.
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Andrej, Peter, Anna
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Anna, Michal, Anna,
Jaroným, Jaroslav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Silvia (38 r.)
Sv. liturgia slovenská
* Karol s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anton, Jana, Tobiáš, Vít
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* novomanželia Rastislav, Marcela

Sme tu pre vás

10/2013

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

