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„Túžba po nádeji, túžba po Bohu“ 

  Drahí bratia a sestry! 

Rio de Janeiro, 24.7. 2013: V stredu sa začali v jednotlivých farnostiach a sálach Rio 

de Janeira konať katechézy rozdelené podľa jazykov. Slovenské katechézy od stredy do 

piatka vedie Mons. Tomáš Galis. 

Prvá z katechéz bola zameraná na motto „Túžba po nádeji, túžba po Bohu“. Mladí si 

za symbol dnešného dňa vybrali pavučinu. Do tej sa dá ľahko zamotať. Rozmotať sa z nej 

však už nie je také ľahké. Preto je podľa organizátorov katechéz dobré, ak je niekto, kto 

nám ukáže, ako na to. 

Biskup Galis na úvod uviedol, že hodnota kresťana je v tom, že už je Božím dieťaťom. 

„Dospelý človek musí neustále v dnešnej spoločnosti dokazovať, čo urobil, čím je. V tom je 

podľa dnešnej spoločnosti daná hodnota človeka. My, kresťania, však už odmalička máme 

najväčšiu dôstojnosť. Prijali sme ju krstom!“- povzbudil mladých pútnikov. Nasledovala 

katechéza, ktorú prinášame v pracovnej verzii v plnom znení: 

Nad vstupom do pekla sa na majestátnom oblúku nad hlavnou bránou nachádza 

temnými farbami napísaný nápis, ktorý spôsobil Dantemu triašku. Rímsky básnik obrátiac 

sa k svojmu sprievodcovi hovorí: „Učiteľ, tieto slová nesú krutý zmysel!“ Vskutku, krutý 

zmysel! Slová „Všetku nádej opusť, ó, ty, kto tu vstupuješ!“, vyjadrujú najhlbšiu podstatu 

pekla – život bez nádeje. Shakespeare hovoril o zúfalom, nešťastnom človeku, ktorý po tom, 

čo odmietne svoje vlastné určenie upadne do žijúceho pekla: „A keď padne, padne ako 

Lucifer, aby už nikdy nedúfal.“ Byť bez nádeje znamená byť v pekle. 

Strata nádeje má svoj pôvod v snahe presadiť antropológiu bez Boha a bez Krista. Tento 

spôsob myslenia priviedol k tomu, že človek sa pokladá za absolútny stred celého bytia, 

pričom sa mu mylne dáva miesto Boha a zabúda sa, že nie človek stvoril Boha, ale Boh 

človeka. Zabudnutie na Boha priviedlo k úpadku človeka. 

Ročník:  5.     Číslo:   14 
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Strata nádeje – zúfalstvo – to je v konečnom dôsledku odmietnutie byť samým sebou 

a prijať svoje určenie. Je to dať prednosť bezprostredným veciam a ilúziám pred tým, čo je 

autentické a večné. Ľudia, ktorí žijú bez nádeje, či sú živí alebo mŕtvi, na tom nezáleží, žijú v 

pekle. Ako by asi žil človek, ktorého 

napríklad odsúdia do väzenia a nemal by 

nádej, že sa odtiaľ niekedy dostane? Alebo 

človek, ktorý ide na operáciu, ale bez 

nádeje, že sa vydarí? Alebo človek, ktorý 

žije v násilnom vzťahu, no bez nádeje, že je 

možná a že naozaj príde zmena? Alebo 

človek, ktorý je osamelý no nemá nádej, že 

môže kedysi získať nejaké priateľstvo? 

Alebo človek, ktorý je ťažko závislý – 

napríklad na alkohole, drogách či sexe – a 

táto závislosť mu je veľkým bremenom ale 

nemá nádej, že mu je možné pomôcť? Či je 

človek veriaci alebo neveriaci, to čo ho ženie dopredu aj v ťažkých „beznádejných“ chvíľach 

je nádej v zmenu. My ľudia sme v najhlbšom slova zmysle tvormi nádeje. Nebyť schopný 

dúfať je pre človeka zdrvujúce a rozkladné a vovádza ho to do neznesiteľného utrpenia. Na 

to, aby si človek mohol obnoviť svoju základnú nádej sa musí postaviť tvárou k tomu, čo je 

najskutočnejšie a najdôležitejšie a toto objať celou svojou bytosťou. 

Slávny viedenský psychológ Viktor Frankl spomína vo svojom diele Homo patiens 

(Trpiaci človek) veľa prípadov, v ktorých ľudia prežili strašné útrapy táborov a nezrútili sa. 

Ale tiež stačilo, že sa u niekoho zrútila nádej, že stratil zmysel utrpenia a vtedy nasledovala 

smrť. Existenciálna prázdnota, frustrácia, strata zmyslu života, spôsobujú stratu chuti do 

života, vyčerpanosť, psychické trápenie, beznádejnosť a zúfalstvo. Pretože keď človek stráca 

nádej, prichádza smrť rovnako v zmysle fyzickom, psychickom aj morálnom. Nádej je 

veľkou hnacou silou pre psychiku a ducha, dáva zmysel utrpeniu, chráni pred smútkom a 

pesimizmom. Nádej zachraňuje aj človeka, ktorý je pohrúžený do zla a nachádza sa v 

morálnej núdzi. Vedie ho k dôvere v Božie milosrdenstvo. Úcta k Božiemu milosrdenstvu je 

formou prejavu našej nádeje voči milosrdnému, dobrému a láskavému Bohu, najmä vtedy, 

keď na nás dolieha naša hriešnosť, vnútorný nepokoj a výčitky svedomia. 

Skutočnú nádej sklamanie neroztrieska. Pravdu povediac, skutočná nádej sa 

najčastejšie rodí práve v ťažkostiach, utrpeniach a sklamaniach. Ako hovorí Chesterton: 

„Kým sú veci nádejné, nádej je prázdnym slovom a otrepanou frázou. No až keď sa všetko 

stane beznádejným začne byť nádej jedinou silou. Nádej – tak ako všetky kresťanské 

čnosti – je čnosť síce neracionálna avšak nezastupiteľná.“ 

Naša nádej 
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• potrebuje ťažkosti, aby ju oživili a prebudili, 

• potrebuje trpezlivosť, aby ju otestovala, 

• potrebuje spoločenstvo, aby sme na ceste k nej mali oporu a pomoc, 

• potrebuje Boha, aby nás v nej viedol a správne usmerňoval. 

Svoje nádeje musíme aj očisťovať. Robíme to vtedy, keď oddeľujeme povrchné od 

podstatného, prchavé od toho, čo je trvalé. K tomu, aby sme pochopili nádej potrebujeme 

perspektívu. Máme prílivy nádeje, ktoré však pominú s etapami života. Iné sú nádeje 

chlapca, iné mladého muža, iné človeka v strednom veku, iné starca. Každý vek má svoje 

nádeje. Týmto nádejam treba načúvať a treba za nimi ísť. No všetky treba položiť do 

správnej perspektívy v zmysle nádeje, ktorá je konečná, definitívna, večná a plnohodnotná. 

V tomto zmysle nás pekne učí Ježiš. V jeho slovách „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v 

nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím 

učeníkom“ (Lk 14, 26) nás učí, ako správne postaviť hodnoty a túžby svojho života do 

správnej perspektívy. Treba ich – obrazne povedané - postaviť na priamku (potrubie), ktorá 

spája mňa s Bohom. Na jednej strane som ja, na druhej Boh. Medzi mnou a Bohom prúdi 

vzťah (láska). Veci, ktoré sú poukladané na tomto potrubí dostávajú toľko lásky, koľko 

prúdi potrubím medzi mnou a Bohom celkove. A keď niektorá z tých vecí pominie (rodič, 

manžel, dieťa, práca, záľuba, zdravie...) moja nádej sa nezrúti. Lebo tá hlavná konštrukcia 

(ja-Boh) sa nezrútila. Skúšky a straty v mojom živote ma budú iba čím ďalej tým viac 

zameriavať na to, čo je najpodstatnejšie. 

Konečná, definitívna nádej presahuje všetky naše časné nádeje. Je to nádej, ktorá 

presahuje náš pozemský život. Faktom, ktorý treba prijať je, že nech dosiahneme čokoľvek 

a nech sa ocitneme kdekoľvek, nech by boli hoci i všetky naše časné nádeje splnené, vždy sa 

budeme cítiť nedokončenými a nenaplnenými. Vždy a neustále budeme dúfať v lepší stav. 

Táto nádej sa nepominie s vekom. A toto je dobre. 

Pre duchovných autorov práve neuhasiteľná túžba po úplnom naplnení v nás je 

prirodzeným dôkazom večnosti. Ak by nebolo večnosti, ako by potom bolo možné túto 

túžbu vysvetliť? Nebol by to žart, že sa rodíme s veľkými často až neuhasiteľnými túžbami a 

tieto túžby by nemali naplnenie? 

Ľudia hľadajú naplnenie týchto túžob v rozličných veciach. O tom niečo vedia závislí: 

alkoholici, narkomani, gambleri, ľudia závislí na sexe, na nakupovaní, na nezdravých 

vzťahoch, na práci a pod. Je to sýtenie správneho hladu nesprávnym jedlom. 

Mnohí z týchto ľudí (a v istom zmysle sme to v rôznych intenzitách všetci) iste 

súhlasia s tým, čo povedal sv. Augustín, ktorý toho o napĺňaní falošných nádejí vedel dosť: 

„Pre seba si nás stvoril Bože a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe!“ Ak nám 

niekto dal túžbu po totálnom naplnení, potom táto túžba musí mať svoje naplnenie. A ten 

„niekto“ je Boh. A týmto naplnením je tiež On. 

Prevzaté z internetu (pokračovanie v ďalšom čísle) 
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LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE 2013 
 

Drahý duchovný otec, rodičia a milí mladí priatelia! 

  

 A j tohto roku  už po 22. krát organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2013. 

Letné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich turnusoch: 

  

7. turnus: 11.08. – 16.08. 2013 (15 – 17 r.) 

8. turnus: 18.08. - 23.08. 2013 ( 18 a viac) 

 

 Prihlasovanie bude prebiehať jedine prostredníctvom emailu na adrese: skolacentrum@centrum.sk. To 

znamená, že priamo do emailu napíšte: meno a priezvisko účastníka, turnus, na ktorý ho prihlasujete, 

dátum narodenia, farnosť. 
 

Chceme upozorniť hlavne kňazov, aby nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa pre 

prihlásenie, ale, aby nahlasovali deti priebežne.  

Každý prihlásený od nás obdrží akceptačný email.  V prípade, ak by niekto v priebehu niekoľkých dní od 

odoslania prihlasovacieho emailu  nedostal  od nás akceptačný e-mail, nech nás okamžite kontaktuje! 

  

Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov  40 € osoba/pobyt. 

  

Spôsob platby: platí sa na mieste pri nástupe na turnus (registrácii). Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na 

tábor  (napr. pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov), treba nám to oznámiť najneskôr jeden deň pred 

začatím turnusu. Po nesplnení tejto podmienky bude takéto neseriózne správanie dôvodom na odmietnutie 

registrovať účastníka na ďalších podujatiach konaných v GMC Bárka v Juskovej Voli. 

  

Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravot. spôsobilosti od svojho lekára (nie staršie ako jeden 

mesiac) a zároveň od rodičov potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako tri dni). Potvrdenie 

o bezinfekčnosti nemusia mať 18 a viac roční).  Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinf.  je na 

jednom papieri – A4, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.(tlačivo na webe dole pod týmto textom) 

Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: zdravotný preukaz poistenca, modlitebnú knižku, podľa možností 

Sv. Písmo, písacie potreby, vhodné oblečenie, pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a 

osobné potreby, 

  

Nástup na turnusy (registrácia)je vždy v nedeľu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Koniec turnusu vždy 

v piatok po 10:00 hod. 

  

Autobusová doprava bude zabezpečená pre turnusy č. 7, 8 a to nasledovne: -  v deň začiatku turnusov 

(nedeľa) pôjde zo stanice z Vranova nad Topľou jeden autobus o 14:00 hod. V prípade, ak bude počet 

záujemcov o prepravu väčší, autobus sa vráti pre ostatných účastníkov do Vranova ešte raz. V posledný deň 

turnusov (piatok) bude zabezp. odvoz na stanicu do Vranova nad Topľou do 11:00 hod. 

Strava je zabezpečená už od nedele (večera) až po (raňajky) v piatok. 

Návštevy len v čase od 13:00 do 15:00 hod. (vstup do areálu autom nie je možný). 

  

Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: 

o. Slavomír Zahorjan, o. Erich Eštvan:  057 / 44 90 290,  44 90 761, 0905 790 077, 0904 738 191     

email: skolacentrum@centrum.sk 

 

  

mailto:skolacentrum@centrum.sk


                                  Sme  tu  pre  vás   14/2013 

 

 

 

 

 

 

1. V ČO VERÍME 

 

81. Mala Mária ešte iné deti okrem Ježiša? = Nie. Ježiš 

je Máriin jediný syn v úzkom zmysle slova. 

- Už prvotná Cirkev vychádzala z predpokladu Máriinho 

trvalého panenstva, čo vylučuje Ježišových pokrvných 

súrodencov. V aramejčine, Ježišovom materinskom jazyku, 

existuje len jeden výraz pre brata a sestru i pre bratanca 

a sesternicu. Tam, kde sa v evanjeliách hovorí o Ježišových 

„bratoch a sestrách“ (napr. Mk 3, 31-35), ide o Ježišových 

blízkych príbuzných. 

82.  Nie je pohoršujúce nazývať Máriu Božou „Matkou“? = Nie. Kto oslovuje Máriu 

ako Božiu Matku, zároveň vyznáva, že jej Syn je Boh. 

- Keď prví kresťania viedli medzi sebou spor o tom, kto je Ježiš, stal sa titul 

Theotokos („Bohorodička“) poznávacím znakom pravovernej interpretácie Svätého písma: 

Mária neporodila iba človeka, ktorý sa „stal“ Bohom až po svojom narodení, ale už vo 

svojom tele nosila skutočného Božieho Syna. Táto otázka sa nevzťahuje v prvom rade na 

Máriu, ale podstatne sa dotýka jadra sporu, či je Ježiš zároveň pravý človek a pravý Boh. 

„Tam ,kde upadá viera v Božiu Matku, tam upadá aj viera v Božieho Syna 

a v Boha Otca“ (Ludwig Feuerbach, ateistický filozof). 

83. Čo znamená „nepoškvrnené počatie Panny Márie“? = Cirkev verí, že 

„preblahoslavená Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia pre 

osobitnú milosť a výsadu všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša 

Krista, Spasiteľa ľudského rodu, uchránená od akejkoľvek poškvrny 

dedičného hriechu“ (dogma z roku 1854). 

- Viera v „nepoškvrnené počatie“ jestvuje v Cirkvi od jej počiatkov. Tento pojem 

však býva dnes často chybne interpretovaný. V podstate hovorí o tom, že Boh uchránil 

Máriu pred dôsledkami dedičného hriechu, a to od samého počiatku jej života. Nehovorí 

teda o Ježišovom počatí v Máriinom lone. A už vôbec neznehodnocuje sexualitu 

v kresťanstve v tom zmysle, že by sa muž a žena pri akte splodenia dieťaťa „poškvrňovali“. 
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„Máriina odpoveď... je najrozhodujúcejším slovom v dejinách “ (Reinhold 

Schneider, nemecký spisovateľ). 

84. Bola Mária iba Božím nástrojom? = Mária bola viac ako len pasívny Boží 

nástroj. Aj vďaka jej aktívnemu súhlasu Boh prijal ľudské telo. 

- Anjelovi, ktorý Márii oznámil, že porodí „Syna Najvyššieho“, Mária odpovedala: 

„Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Vykúpenie ľudstva v Ježišovi Kristovi sa 

teda začína Božím oslovením, slobodnou odpoveďou človeka – a tehotenstvom skôr, ako 

sa Mária s Jozefom zosobášili. Takýmto nezvyčajným spôsobom sa Mária stala pre nás 

„bránou spásy“. 

„Mária je najnežnejšou Matkou ľudského pokolenia, je útočiskom hriešnikov“ (sv. 

Alfonz z Liguori, zakladateľ redemptoristov, mystik a učiteľ Cirkvi). 

85. Prečo je Mária aj našou Matkou? = Máriu nám dal za matku Ježiš Kristus, 

náš Pán. 

- „Žena, hľa, tvoj syn!“...“Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19,26-27). Tieto slová, ktorými sa 

Ježiš obrátil z kríža na Jána, Cirkev od začiatku chápala tak, že nimi bola zverená do 

Máriinej ochrany. Preto je Mária zároveň našou matkou. Môžeme sa k nej utiekať a prosiť 

ju o príhovor u Boha. 

„Čím viac žije Cirkev podľa Máriinho vzoru, tým je materskejšia a tým sa v nej 

človek môže nanovo narodiť z Boha a nájsť zmierenie“ (brat Roger Schutz, zakladateľ 

a predstavený ekumenického spoločenstva v Taizé). 

86. Prečo Ježiš počas tridsiatich rokov svojho života vôbec nevystupoval na 

verejnosti? = Ježiš sa chcel s nami deliť o normálny život a posvätiť tak náš 

obyčajný všedný deň. 

- Ježiš bol dieťaťom, ktoré prijímalo od svojich rodičov lásku a starostlivosť a tiež 

ich výchovu. Tak „sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52). 

Patril do židovského vidieckeho spoločenstva a zúčastňoval sa na náboženských obradoch. 

Vyučil sa remeslu a musel sa v ňom osvedčiť prácou svojich rúk. Pretože Boh chcel, aby sa 

Ježiš narodil v ľudskej rodine a vyrástol v nej, povýšil rodinu na miesto Božieho 

prebývania a urobil z nej vzor spoločenstva, ktoré si navzájom pomáha. 

„Deti sa v rodine učia „milovať natoľko, nakoľko sú samy bezpodmienečne 

milované; učia sa vážiť si inú osobu natoľko, nakoľko si ich iní vážia; učia sa spoznávať 

tvár Boha natoľko, nakoľko im ju najskôr ukáže otec a matka, keď im prejavujú 

pozornosť“ (Vatikánsky dokument O spolupráci muža a ženy, 31. mája 2004). 

 

Pokračovanie v budúcom čísle... 



                                  Sme  tu  pre  vás   14/2013 

 

 

Životopis svätých:  Siedmi svätí mladíci z Efezu – 4. august 
 

Žili v prvej polovici 3. storočia a volali sa 

Maximilián, Jamblich, Martinián, Ján, Dionýz, 

Exakustodián a Anton. Prvý bol synom správcu Efezu, 

ostatní boli synmi ďalších popredných občanov toho 

istého maloázijského mesta. Poznali sa od detstva, 

vyznávali kresťanskú vieru a napokon sa dali na 

vojenskú dráhu.  

Raz prišiel cisár Décius (249 – 251) z Kartága do 

Efezu a prikázal všetkým obyvateľom, aby priniesli 

obetu bohom. Na základe udania, že odmietajú 

poslúchnuť rozkaz, dostali spomenutí mladíci 

predvolanie. Keďže pred cisárom otvorene vyznali vieru 

v Krista, ihneď im boli odobraté opasky - znaky 

vojenskej hodnosti. Keď však panovník videl, že pochádzajú z významných rodín, rozhodol sa 

nechať im čas na rozmyslenie: prepustil ich na slobodu, kým sa nevráti z plánovanej výpravy. 

Mladíci odišli z mesta a skryli sa v jaskyni na vrchu Ochlon, kde trávili čas v modlitbách 

a príprave na mučenícku smrť. Keďže Jamblich bol najmladší, práve on si obliekal žobrácke 

handry a chodieval do mesta kupovať chlieb. 

Keď sa cisár znova vrátil do Efezu a dozvedel sa, že mladíci rozdali svoj majetok a 

nechcú priniesť obetu bohom, prikázal zavaliť vchod do jaskyne kameňmi, aby v nej zomreli 

od hladu a smädu. Dvaja tajní kresťania Teodor a Rufín, ktorí boli prítomní pri zamurovaní 

vchodu, túžili zachovať pamiatku na týchto svätcov, preto na dve olovené dosky napísali ich 

mená, okolnosti utrpenia i smrti a vložili do medenej skrinky medzi kamene. Na základe 

zvláštneho Božieho zámeru a zásahu však siedmi mladíci v zamurovanej jaskyni nezomreli, no 

padol na nich zvláštny spánok, pri ktorom ich telá nezhnili a šaty sa nerozpadli. 

Prešlo mnoho rokov a prenasledovania kresťanov sa skončili. Za cisára Teodózia 

Mladšieho (408 - 450) sa však objavili bludári, ktorí odmietali veriť vo vzkriesenie mŕtvych pri 

druhom Kristovom príchode. Niektorí hovorili, že po smrti zaniká telo i duša, iní zasa, že duša 

síce zostáva, no telo sa rozpadá na prach a nemôže byť vzkriesené. 

V tom čase majiteľ územia, na ktorom sa nachádzal vrch Ochlon, začal budovať 

kamennú ohradu a robotníci rozobrali vchod do jaskyne; domnievali sa, že ide o súčasť vrchu. 

Vtedy Pán oživil mladíkov, akoby ich prebudil zo sna, pričom nemali ani tušenia, že ubehlo 
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takmer dvesto rokov; mysleli si, že prespali jednu noc. S cieľom posilniť sa pred blížiacim sa 

mučením znova poverili Jamblicha ísť do mesta nakúpiť chlieb. 

Mladík sa priblížil k Efezu a zostal ohromený, lebo zbadal nad bránou svätý kríž. Keď 

počul ľudí slobodne vyslovovať meno Pána Ježiša, začal pochybovať, či naozaj prišiel do 

svojho mesta. Keď sa kohosi spýtal, či je to Efez a dostal kladnú odpoveď, začal sa obávať o 

svoje duševné zdravie, či nezošalel, lebo nespoznával ani budovy ani ľudí. Rozhodol sa teda 

kúpiť chlieb a rýchlo sa vrátiť k ostatným. Vtedy ho však zatkli a obvinili ho, že ukrýva poklad 

starobylých mincí - peniaz, ktorý podal trhovníkovi, pochádzal totiž z čias cisára Décia. 

Priviedli Jamblicha k mešťanostovi, u ktorého sa vtedy nachádzal aj efezský biskup, a dlho ho 

vypočúvali. 

Keď biskup počúval mladíkove nechápavé odpovede, spolu s mešťanostom a ľudom sa 

vybral k jaskyni. Pri vchode do jaskyne zbadal v hŕbe kameňov medenú skrinku, otvoril ju a 

prečítal z olovených dosiek mená siedmich mladíkov a okolnosti zamurovania jaskyne na 

základe rozkazu cisára Décia. Keď vstúpil dovnútra a zbadal tam živých mladíkov, všetci 

pochopili, že prostredníctvom ich prebudenia z dlhého sna odhaľuje Pán svojej Cirkvi 

tajomstvo vzkriesenia mŕtvych. 

Čoskoro prišiel do Efezu aj sám cisár a osobne sa rozprával s mladíkmi niekoľko dní po 

sebe. Oni potom pred očami všetkých sklonili hlavy a znova zosnuli, no tentoraz do 

všeobecného vzkriesenia. Cisár chcel každého z mladíkov uložiť do osobitej truhly vyrobenej 

zo striebra a zlata, avšak na základe zjavenia nechal ich telá ležať v jaskyni na zemi. 

Liturgickú pamiatku siedmich svätých mladíkov z Efezu slávime dvakrát do roka, 

konkrétne 4. augusta a 22. októbra. Jeden deň je spomienkou na ich prvé a druhý deň na ich 

druhé zosnutie. 

www.zoe.sk 

Gr.kat. centrum pre rodinu Sigord: 

12-16. 08. 2013 – Pozývame manželské páry a kňazské manželské páry na duchovné 

cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako pár priblížiť k Bohu a načúvať mu, ale zároveň načúvať a 

približíť sa k sebe. Zodpovedný za duchovné cvičenia je o. Jozef Greško, duchovný správca centra pre 

rodinu. Príspevok na manželský pár je 140€ na manželský pár. 

 

06. – 08.09.2013 -Kurz Zbav nás zlého nám odkrýva pôsobenie zlého ducha v živote človeka. 

Hovorí o taktike a spôsobe boja zlého a o vstupných bránach, cez ktoré vstupuje do života človeka. 

Tiež hovorí o tom, že víťazstvo nad zlým je v Ježišovi Kristovi a ďalších skutočnostiach súvisiacich s 

touto témou. Kurz je od 18 rokov a vedie ho o. Jozef Maretta. Príspevok na kurz je 40€ na osobu. 
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SUDOKU  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy: 
Janko príde domov a mama sa ho pýta:  
- „Ako bolo prvý deň v škole?“  
- „Je to podvod. Na dverách je napísané 1. trieda a vnútri samé drevené lavice.“ 
 

Ide Dežo po púšti a zrazu na neho niekto kričí z vrtuľníka:  

- „Dežo, kam ideš?“  

- „K moru.“ - „Ale veď to je ešte 2 000 kilometrov!“  

 - „Tak tomu hovorím pláž.“ 

 
 
- „Moja žena má vždy posledné slovo. Aj ozvena v jaskyni to po hodine vzdala.“ 
 
- „Ako sa ti darí?“  
- „Ušlo by to, ale mám starosti.“  
- „Urob to ako ja. Najmi si nosiča na starosti. Daj mu päťsto euro a on ponesie 
všetky tvoje starosti.“  
- „Ty si dobrý! Kde vezmem päťsto eur?“  
- „To bude jeho prvá starosť.“ 
 

Bol som ráno za šéfom, že chcem pridať. Poklepal ma po ramene a povedal: "Tak pridaj!" 
 
V meste sa stala krádež. Páchateľa našli, ale nechcel sa priznať, preto zavolali miestneho špecialistu, 
aby ho vypočúval. Ten sa ho všeličo pýtal, ale páchateľ sa nepriznával. Nakoniec mu vraví:  
- „Aj tak vieme, že ste to boli vy! Na mieste činu sme našli vaše odtlačky prstov.“  
- „Klamete! Mal som rukavice.“ 
                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na 11. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
29.7. 

Svätý mučeník Kallinik 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján, Anna 
Moleben k CaM 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj (panychída) 

Utorok 
30.7. 

Svätí apoštoli Silas, Silván a 
spoločníci 

6:30 
 
 

 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Mária 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Pavol, Miroslav 
(panychída) 

Streda 
31.7. 

 

Predprazdenstvo Vynesenia 
úctyhodného a životodarného 

Pánovho Kríža 
Svätý a spravodlivý Eudokim 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna 

Štvrtok 
1.8. 

Vynesenie úctyhodných 
driev úctyhodného 

a životodarného Kríža 
Siedmi svätí makabejskí 

mučeníci, ich matka Solomona 
a starec Eleazar 

 

Začiatok Uspenského pôstu 

6:30 

 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena, Juraj a deti s rodinami 

 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal 
+ Helena, Štefan (panychída) 

Piatok 
2.8. 

Prenesenie pozostatkov svätého 
prvomučeníka a archidiakona 

Štefana 
Prvý piatok 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 

 
 

17:45 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Euch. adorácia 
Sv. liturgia slovenská  
+ Anna (panychída) 

Sobota 
3.8. 

Naši prepodobní otcovia Izák, 
Dalmat a Faust 

6:30 

 
 

15:00 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Ján, Michal, Mária, 

Helena 
Sobáš 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská  

+ Juraj 

Nedeľa 
4.8. 

 
JEDENÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI  

 
Siedmi svätí mladíci z Efezu 
Svätá prepodobná mučenica 

Eudokia 
Odpustová slávnosť: 

LITMANOVÁ 

7:30 
 

 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľubka (30 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Justína, Olina, Róbert s rod., 

Pavol s rod. 
Večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Peter (25 r.) 
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Liturgický program na 12. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
5.8. 

Predprazdenstvo Premenenia 
nášho Pána Ježiša Krista 
Svätý mučeník Eusignios 

6:30 
        

17:00  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Zita s rod. 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Ignác 

Utorok 
6.8. 

Sväté Premenenie nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista 

6:30 
7:30 

 
 
 

 

16:30 
 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Renáta, Mária, Lenka, Juraj 
s rodinami 

Sv. liturgia slovenská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Miroslav (50 r.), Mária, Tomáš  

Streda 
7.8. 

 

Svätý prepodobný mučeník 
Domécius 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Štefan (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mikuláš, Rozália 

Štvrtok 
8.8. 

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický 
biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Miloš s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Lumír, Viktória, Roman 

+ Ján (panychída) 

Piatok 
9.8. 

Svätý apoštol Matej 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Andrej 

Sv. liturgia slovenská 
+ Tomáš, Tomáško (panychída) 

Sobota 
10.8. 

Svätý mučeník a archidiakon 
Vavrinec 

 

6:30 
 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Ján, Mária 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ivan, Vasiľ, Fedor, Ivan, Jozef 

Nedeľa 
11.8. 

DVANÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý mučeník Euplos 

 
Zbierka: katechizácia 

a katolícke školy 

7:30 
 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Števo, Matúš, Veronika 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Eva (85 r.) 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Marián s rod. 
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Liturgický program na 13. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
12.8. 

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky 
Svätí mučeníci Fótios a Anikét 

6:30 
     

17:30  
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef, Mária, Andrej, Eva 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária 

Utorok 
13.8. 

Zakončenie sviatku Premenenia 
Pána 

Prepodobný otec Maxim 
Vyznávač 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena, Jarmila, Jozef, Gabriela, 

Michal, Peter, Lenka 
Sv. liturgia slovenská 
+ Lukáš (panychída) 

Streda 
14.8. 

Predprazdenstvo Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky 

Svätý prorok Micheáš 
Prenesenie pozostatkov 
prepodobného Teodóza, 

pečerského igumena 

6:30 
 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Gabriela, Michal, Peter, Lenka 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Júlia, Ján, Juraj 
(panychída) 

Štvrtok 
15.8. 

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKY 

Chrámový a prikázaný sviatok 

6:30 
7:30 

 
 

16:30 
 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Michal (40 r.) s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Alena, Gerald  

Piatok 
16.8. 

Prenesenie rukou neutvoreného 
obrazu Ježiša Krista z Edessy do 

Konštantínopola 
Svätý mučeník Diomédes 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján, Oľga, Dezider, 

Andrej 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján 

Sobota 
17.8. 

Svätý mučeník Myrón 
 

6:30 
 

16:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária 
Sobáš 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Mária, Viera, Štefan, Mária 

Nedeľa 
18.8. 

TRINÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 
Svätí mučeníci Flórus a Laurus 

 
Odpustová slávnosť ĽUTINA 

7:30 
 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Helena, Jakub, Zuzana, Jana, 

Samuel, Matúš 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľubka (30 r.) 
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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.grkathe.sk 
 
e-mail:       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 

mailto:humenne@grkatpo.sk

