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„Túžba po nádeji, túžba po Bohu“ 

  Drahí bratia a sestry! 

Rio de Janeiro, 24.7.2013 (pokračovanie z minulého čísla): Kresťanská tradícia 

na človeka hľadí ako na „pútnika“, „vandráka“, Homo viator. Vníma ho, ako bytosť, ktorej 

posledná nádej spočíva v Bohu. Toto je presne to, čo povedal Kierkegaard, keď stotožnil 

beznádej (zúfalstvo) so stratou večnosti. Strata pozemského, tvrdí, nemôže byť dôvodom k 

zúfalstvu. Veci, ktoré sú nám na dosah – ktoré on nazýva súhrnne ako „bezprostrednosť“ – 

sú schopné popliesť človeka a spôsobiť mu, že si prestane uvedomovať večnosť. Keď sa 

človeku prestane dariť v získavaní toho, čo on – povrchne – pokladá za veľmi dôležité, ba 

dokonca najdôležitejšie môže si začať mylne myslieť, že má dôvod na zúfalstvo. Toto je však 

fatálny omyl. A tento omyl, podľa Kierkegaarda, je sám osebe už zúfalstvom. Človek totiž 

stratil perspektívu. 

Často sa naväzujeme na márnivé nádeje, ktoré sú nakopené na klzkom svahu pýchy. 

A presne tak, ako platí, že pýcha predchádza pád, aj márnivé nádeje nás pripravujú na 

podobne nešťastný osud: „Toto je stav človeka: dnes sa pokryje jemnými púčikmi nádejí; 

zajtra rozkvitnú a objavia sa na ňom jemné kvietky pôct a potešení. V tretí deň príde 

námraza, smrtiaca námraza... A vo chvíli, keď si myslel, že sa mu darí a že je istotou 

naplnený, jeho nádeje odpadnú a zničí sa všetko, čo mu priniesli a potom, potom príde 

pád...“, píše Shakespeare. Áno, takto končia márnivé nádeje, túžby po vysokých poctách, 

márnivé naparovania. Je to hlboký krach.  

Dosť často sa naviažeme na triviálne nádeje. Dúfame, že počasie bude dobré, aby sme 

mohli ísť na opekačku do prírody, alebo že naše mužstvo vyhrá dôležitý zápas, alebo že 

vyhráme čosi v lotérii, alebo že sa staneme slávni v SuperStar. V poriadku, takéto nádeje sú 

súčasťou nášho života. No nesmieme stratiť z pohľadu jednu, základnú nádej, ktorej musia 

byť podriadené všetky ostatné nádeje: totiž že naše bytie bude jedného dňa spokojné, že 

budeme zažívať pocit úplného naplnenia. Pre kresťana je týmto miestom Božie kráľovstvo, 

ktoré je večné, je splnením všetkých nádejí v najdokonalejšej podobe. Sv. Pavol k tomu 
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poznamenáva: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, 

čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9). 

Pápež Ján Pavol II. v posynodálnej apoštolskej exhortácii Cirkev v Európe píše, že 

sme svedkami často sa vyskytujúcej fragmentácie bytia; prevažuje pocit osamotenia; 

pribúda rozpadov a nezhôd. Strata kresťanskej pamäti a zabúdanie na dedičstvo, 

sprevádzané istým druhom praktického agnosticizmu a náboženskej ľahostajnosti 

vzbudzujú dojem, akoby žili bez duchovného pozadia a ako dedičia, ktorí si premrhali 

dedičstvo prenesené cez dejiny. So stratou kresťanskej pamäti sa vkráda aj istý druh obáv z 

budúcnosti. Všeobecne rozširovaný obraz zajtrajška je vyblednutý a nejasný. Jestvuje skôr 

strach pred budúcnosťou než jej očakávanie. Znakmi toho sú okrem iného vnútorná 

prázdnota, ktorá trápi mnohých ľudí a strata zmyslu života. K prejavom tohto 

existenciálneho strachu patrí najmä dramatický pokles pôrodnosti a úbytok kňazských a 

rehoľných povolaní, ako aj nesmelosť a 

odmietanie urobiť konečné životné 

rozhodnutie týkajúce sa manželstva.  

Pripomenul nám to aj pápež 

Benedikt XVI. v Madride, že pozorujeme 

istý druh „zatmenia Boha“, určitú stratu 

pamäti, ktorá, ak aj nie je úplným 

odmietnutím kresťanstva, je popretím 

pokladu prijatej viery, čo môže viesť až k 

strate vlastnej najhlbšej identity. Stojíme 

pred javom novej kultúry, ovplyvňovanej 

prevažne masovokomunikačnými 

prostriedkami, ktorej znaky a obsahy sú 

často v protiklade k evanjeliu a k dôstojnosti ľudskej osoby. K takejto kultúre patrí čoraz 

viac rozširovaný náboženský agnosticizmus, spojený s hlbokým mravným a právnym 

relativizmom, ktorý má svoje korene v strate pravdy o človeku ako základe neodňateľných 

práv každého jednotlivca. Znaky vytrácania nádeje sa prejavujú prevažne hrozivými 

formami toho, čo možno označiť za „kultúru smrti“.  

V snahe o nádej sa mnohí pokúšajú nájsť uspokojenie v krátkodobých a krehkých 

skutočnostiach. Existuje totiž silný prúd sekularistického myslenia, ktorý chce vytlačiť Boha 

zo života ľudí a spoločnosti, navrhujúc a pokúšajúc sa vytvoriť „raj“ bez neho. No skúsenosť 

nám hovorí, že svet bez Boha sa stane „peklom“: bude v ňom vládnuť egoizmus, rozvrat v 

rodinách, nenávisť medzi ľuďmi i národmi, nedostatok lásky, radosti a nádeje. Avšak človek 

nemôže žiť bez nádeje: jeho život by bol odsúdený na bezvýznamnosť a stal by sa 

neznesiteľný. 
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Koľkokrát sa spoliehame len sami na seba, na vlastné sily, môže nás ovládnuť 

beznádejnosť a stiesnenosť. Mali by sme sa pridŕžať zásady sv. Ignáca z Loyoly: „Dôveruj 

Bohu tak, akoby všetko záležalo len od neho a pracuj tak, akoby všetko záležalo od teba“. 

Francúzsky spisovateľ André Frossard viedol „Rozhovory so Svätým Otcom Jánom 

Pavlom II“. Zarážal ho postoj Svätého Otca a jeho úplné odovzdanie sa Pánu Bohu, aby on 

sám písal dejiny jeho života. Ján Pavol II. vyznáva: „Vo chvíli, v ktorej som spadol na 

Námestí sv. Petra, mal som istotu, že budem zachránený. Táto istota ma nikdy 

neopustila, ani v najťažších chvíľach po prvej operácii, či počas vírusového ochorenia. 

Jedna ruka strieľala a iná Ruka viedla guľku”. Vieme, čia to bola Ruka, ktorá viedla guľku. 

Bola to tá istá Ruka, ktorá viedla svojho Syna cez hĺbku uponíženia a utrpenia, ale viedla ho 

do slávy zmŕtvychvstania. Táto Božia otcovská dlaň neostáva nečinnou. Tejto Božej dlane 

sa treba denne chytiť. Ten je víťazom, kto sa za neho pokladá. Ten, kto zdanlivo prehráva, 

ešte nie je porazený, kým sa nevzdá úsilia – nekapituluje. Našu nádej neskladáme do 

vlastných síl, ale skladáme ju do Božej moci. „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ 

(Flp 4, 13). „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Nášmu 

pokoleniu bola daná výnimočná dávka horkosti života. Rôzne životné neúspechy, ktoré 

skusujeme, nás môžu viesť k rezignácii a apatii. Tak ľahko je upadnúť do malomyseľnosti. 

Tak ľahko je podľahnúť smútku a depresii. Ale predsa z každej ťažkej situácie existuje 

východisko a Boh nám ho dáva. Pokušenie zúfalstva je najstrašnejším pokušením 

súčasného človeka. Ako dlho človek na sebe pracuje, tak dlho má nádej. Známy americký 

výrobca áut v USA Henry Ford, vo svojich spomienkach napísal: „Porážka a neúspech ma 

nikdy neubili, iba ma nútili, aby som ešte raz nanovo celú úlohu premyslel“. 

V tejto chvíli chceme našu úvahu nasmerovať na svätého Jozefa. Meno „Jozef“ je 

hebrejskou skratkou a znamená „Boh pridá, Boh dá viac“. Svätý Jozef je muž nádeje, človek 

viery! Uveril Bohu a dôveroval mu dokonca, hoci tak mnohému nerozumel. 

 

Prevzaté z internetu (pokračovanie v ďalšom čísle) 
 

Gr.kat. centrum pre rodinu Sigord: 

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. 

 

27.9. – 29.9. 2013 – Kurz Rút je 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. 
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Centrum voľného času, Juskova Voľa, 118, 

094 12 Vechec 
 

 

 

 

Žiadosť o prijatie do CVČ v šk. r. 2013/2014 
 

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre 

voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe 

 

 

 

 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................  rod. č. : ...................................................................... 

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................. 

Telefónny kontakt /e-mail/:........................................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

Škola ( MŠ, ZŠ, SŠ )  : ...................................................................  trieda:.................................. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
V zmysle § 7 zákona NR ŠR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov, súhlasím so 

spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa na účel evidencie dieťaťa a iných osôb navštevujúcich CVČ. 

Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa § 116 ods. 7 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle rozhodnutia 

riaditeľa CVČ č.1/2012 z 31.8.2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s krúžkovou činnosťou  v CVČ Juskova 

Voľa. 

 

V Juskovej Voli  

                                                                                                                     

                                                                                                 

..................................................................................                                                                                                                   

                                                                            podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                                                                                                          

( v príp. dospelého jeho podpis ) 

 

!!! Upozorňujeme na novelu zákona, podľa ktorej môže zák. zastupcovia 
podpísať iba v JEDNO čestné prehlásenie o poukázaní prostriedkov pre 

zvolené CVČ (dieťa môže byť  iba v jednom CVČ)!!! 
Členmi CVČ môžu byť detí a mladí od 5 do 25 rokov. 

http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=4939
http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=4939
http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=4939
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1. V ČO VERÍME 

87. Prečo sa nechal Ježiš Jánovi pokrstiť, hoci bol bez 

hriechu? = Pokrstiť znamená ponoriť. Svojím krstom 

sa Ježiš ponoril do hlbín hriechu celého ľudstva. Tak 

ustanovil znamenie. Jedného dňa sa ponorí do smrti, 

aby nás oslobodil od našich hriechov, ale mocou 

svojho Otca bude znovu vzkriesený k životu. 

- Hriešnici – vojaci, prostitútky, colníci – prichádzali 

zďaleka k prorokovi Jánovi Krstiteľovi, lebo túžili prijať „krst 

pokánia na odpustenie hriechov“ (Lk 3,3). Ježiš tento krst 

nepotreboval, lebo bol bez hriechu. To, že sa dal pokrstiť, poukazuje na dve skutočnosti: 

Ježiš berie na seba naše hriechy. Ježiš chápe svoj krst ako predzvesť svojho utrpenia 

a zmŕtvychvstania. Na znak jeho ochoty zomrieť za nás sa otvára nebo: „Ty si môj 

milovaný Syn“ (Lk 3,22). 

„Hriešnici a spravodliví tvoria iba jedno spoločenstvo, pretože v skutočnosti nijakí 

spravodliví nejestvujú“ (Gertruda von Le Fort, nemecká spisovateľka). 

88.  Prečo bol Ježiš pokúšaný? Mohol byť vôbec pokúšaný = K Ježišovej pravej 

ľudskej prirodzenosti patrí aj to, že mohol byť skutočne pokúšaný. V Ježišovi 

Kristovi nemáme predsa spasiteľa, „ktorý by nemohol cítiť s našimi 

slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 

4,15). 

 „Každý deň... musí kresťan obstáť v boji, ktorý sa podobá zápasu, aký Kristus 

vybojoval v Júdskej púšti, kde ho štyridsať dní pokúšal diabol. ... Ide o duchovný boj, 

namierený proti hriechu a v konečnom dôsledku proti samotnému satanovi. Tento boj si 

žiada celého človeka a vyžaduje si jeho neustálu obozretnosť“ (Benedikt XVI., 1. marca 

2006). 

89. Komu Ježiš prisľubuje „Božie kráľovstvo“? = Boh chce, „aby boli všetci ľudia 

spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4). „Božie kráľovstvo“ sa začína u ľudí, 

ktorí Bohu dovolia, aby ich premenil. Podľa Ježišovej skúsenosti sú to 

predovšetkým chudobní a maličkí. 
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- Dokonca aj ľudí stojacich ďaleko od Cirkvi na Ježišovi fascinuje, že sa svojou – do 

istej miery straníckou – láskou obracia najskôr na tých, ktorí sú spoločensky či sociálne 

vylúčení. Ježiš v reči na vrchu upozorňuje, že predovšetkým chudobní a plačúci, 

prenasledovaní a väznení, všetci, čo hľadajú Boha s čistým srdcom, všetci, čo hľadajú 

milosrdenstvo, spravodlivosť a pokoj, majú prednostný vstup do Božieho kráľovstva. 

Osobitne sú pozvaní hriešnici: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať 

spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mk 2,17). 

„Ježiš povedal o svojom Otcovi: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby 

som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, 

a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ 

(Lk 4,18-19). 

90. Konal Ježiš skutočné zázraky, alebo sú to len zbožné rozprávky? = Ježiš konal 

skutočné zázraky, rovnako ako neskôr aj apoštoli. Novozákonní autori 

vychádzajú zo skutočných udalostí. 

- Už najstaršie pramene prinášajú správy o početných zázrakoch, potvrdzujúcich 

Ježišove slová: „Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo 

Božie kráľovstvo“ (Mt 12,28). Zázraky sa udiali na verejnosti; Sväté písmo menovite 

uvádza osoby, ktorých sa týkali, napríklad slepého Bartimeja (Mk 10, 46-52) alebo Petrovu 

svokru (Mt 8, 14-15). Niektoré zázraky predstavovali pre židovské prostredie priam 

šokujúce prestúpenie poriadku (napr. uzdravenie chromého v sobotu, uzdravenie 

malomocných). Napriek tomu ich však vtedajší Židia nespochybnili. 

 „Nikde na svete sa neudial taký veľký zázrak ako v malej betlehemskej maštali; tu 

sa Boh a človek stali jedno“ (Tomáš Kempenský, nemecký mystik). 

91. Prečo Ježiš konal zázraky? = Zázraky, ktoré Ježiš konal, boli znameniami 

nastupujúceho Božieho kráľovstva. Boli prejavom jeho lásky k ľuďom 

a potvrdzovali jeho poslanie. 

- Ježišove zázraky neboli nejakým magickým predvádzaním sa. Ježiša naplňovala 

moc Božej uzdravujúcej lásky. Svojimi zázrakmi ukazoval, že je Mesiáš a že v ňom sa 

začína Božie kráľovstvo. Bolo tak možné zakúsiť počiatok nového sveta: Ježiš tíšil hlad (Jn 

6, 5-15), naprával bezprávie (Lk 19,8), prekonával choroby a smrť (Mt 11,5). Vyháňal zlých 

duchov, a tak začal svoje víťazné ťaženie proti „kniežaťu tohto sveta“ (Jn 12,31; myslí sa 

satan). Ježiš však neodstránil zo sveta všetko utrpenie a zlo. Chcel predovšetkým oslobodiť 

človeka z otroctva hriechu. Záležalo mu na viere človeka, preto ju posiľňoval zázrakmi. 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých:  Svätí mučeníci Adrián a Natália – 26. august 
 

Adrián sa narodil pravdepodobne v roku 278 v 

maloázijskom meste Nikomédii (dnes Turecko) ako syn 

bohatých a urodzených rodičov. Zastával vysokú funkciu 

veliteľa a mal za manželku istú Natáliu.  

Keď cisár Maximián Galérius (305 - 311) navštívil 

Nikomédiu, verejne sľúbil odmenu tým, ktorí budú 

spolupracovať pri vyhľadávaní kresťanov. Vtedy ktosi z 

obyvateľov mesta prezradil, že niekoľkí sa skrývajú v 

neďalekej jaskyni a celú noc spievajú na slávu svojho Boha. 

Hoci boli všetci dvadsiati traja uväznení a kruto mučení, 

nezapreli svoju vieru. Touto nezlomnosťou veľmi zapôsobili 

na Adriána, dovtedy pohana, ktorý bol očitým svedkom ich 

utrpenia. Keď ich teda privádzali do súdnej siene, spýtal sa: “Zaprisahávam vás pred vaším 

Bohom, kvôli ktorému tak trpíte: Povedzte mi podľa svedomia, akú náhradu očakávate od 

svojho Boha za také muky? Predpokladám, že dúfate prijať niečo veľké a obdivuhodné.” Oni 

mu odpovedali: “My nedokážeme svojimi ústami vyjadriť a ty nedokážeš svojím sluchom 

pojať ani rozumom pochopiť tie radosti a nepochopiteľné pocty, ktoré dúfame prijať od 

nášho Vládcu, spravodlivého Odmeňovateľa... Veď v Písme sa hovorí: Ani oko nevidelo, ani 

ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú (1 

Kor 2, 9).” Keď to Adrián počul, dotkla sa ho Božia milosť, postavil sa doprostred a prikázal 

zapisovateľom: “Uveďte k týmto svätcom aj moje meno, pretože aj ja som kresťan a spolu s 

nimi zomriem za Krista.” 

Keď sa o tom dozvedel cisár, dal si Adriána predviesť a spýtal sa ho: “Prišiel si o rozum, 

Adrián? Alebo chceš aj ty zle zahynúť?” On však odpovedal: “Nie, neprišiel som o rozum, ale 

práve naopak, od veľkej nerozumnosti som prišiel k zdravému rozumu.” “Nefilozofuj,” zvolal 

cisár, “ale radšej pros o prepáčenie, priznaj pred všetkými, že si zhrešil a vyčiarkni svoje 

meno zo spisu odsúdených!” Keď to Adrián odmietol, cisár ho dal spútať a uväzniť spolu so 

spomínanými dvadsiatimi troma kresťanmi. 

Jeden z Adriánových sluhov bežal oznámiť to Natálii. Ona sa veľmi zľakla a rozplakala, no 

keď sa dozvedela, že jej manžela neuväznili za nijaký skutočný zločin, ale za vyznanie viery v 

Krista, obliekla si svoje najkrajšie šaty a bežala za ním do väzenia. Natália bola totiž kresťanka, 

ale tajná; dovtedy sa bála prezradiť to komukoľvek, dokonca aj Adriánovi. Keď vošla do 

väznice, padla svojmu manželovi k nohám, pobozkala mu okovy a povzbudzovala ho k 

vytrvalosti a zmužilosti. Okrem iného mu povedala: “Prosím ťa, môj pane, aby si pevne 
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vytrval v tom povolaní, ku ktorému si pozvaný Božím milosrdenstvom. Nech ťa neodvráti od 

tejto dobrej cesty ani žiaľ nad mladíckou krásou, ani láska k príbuzným, ani priatelia, ani 

bohatstvo, ani sluhovia, ani slúžky, ani nič pozemské - to všetko zostarne a rozpadne sa. Maj 

pred očami iba to jediné: to, čo je večné.” Potom pristúpila aj k ostatným mučeníkom, 

pobozkala im okovy a prosila ich, aby pomáhali jej manželovi na ceste viery a mučeníctva. 

Po niekoľkých dňoch, keď sa Adrián dozvedel, že cisár plánuje predviesť ho spolu s 

ostatnými na súd a mučenie, podplatil stráže a odišiel za svojou manželkou, aby jej oznámil 

deň svojej smrti. Natália si však myslela, že ho prepustili za zapretie viery, a tak ho nechcela 

ani vpustiť do domu. Keď však pochopila, o čo ide, s radosťou mu otvorila a obidvaja si padli 

do náruče. V tom čase boli manželmi iba trinásť mesiacov. Adrián jej povedal: “Blažená si, 

žena. Spoznala si Boha, aby si zachránila svojho muža. Ty si manželka, ktorá naozaj miluje 

svojho manžela. Vencom ti bude blaženosť, lebo hoci sama netrpíš muky, svojou sústrasťou 

máš podiel na útrapách mučeníkov.” 

Keď prišli do temnice, Natália znova padla mučeníkom k nohám a bozkávala im okovy. 

Vtedy zbadala, že rany im hnisajú, sú napadnuté červami a celé orgány sa im oddeľujú od 

seba. Ihneď poslala po vodu, ošetrila im rany, obviazala ich a ďalších sedem dní im 

posluhovala. Avšak napriek tomu boli natoľko zoslabnutí, že cisár sa rozhodol nechať ich 

mučenie na neskôr, aby zosilneli a nezomreli veľmi rýchlo. Dal predviesť iba Adriána, ktorý 

bol ešte relatívne silný. 

Najprv ho bili palicami po celom tele, ale keď nezaprel svoju vieru, bili ho po bruchu, až 

kým mu nevypadli vnútornosti. Keď sa pozviechal po niekoľkých dňoch, a to aj vďaka 

Natáliinej starostlivosti, cisár prikázal, aby jemu aj ostatným mučeníkom polámali kolená i 

ruky. Zo strachu, aby Adrián nezradil Krista, keď uvidí útrapy ostatných, požiadala Natália 

kata, aby začal jej manželom. Vtedy Adrián odovzdal svoju dušu Pánovi a odišiel do večnej 

blaženosti. 

Telá svätých mučeníkov mali byť spálené, ale zrazu sa strhla nesmierne prudká búrka a 

uhasila plamene. V zmätku sa všetci rozutekali, ale istí manželia vzali telá svätých mučeníkov 

a odniesli ich do Byzantia (neskorší Konštantínopol). Po istom čase dostala Natália ponuku na 

sobáš, ale odmietla ju a tiež odcestovala do Byzantia, kde po istom čase zomrela pokojnou 

smrťou. Cirkev ju uctieva ako nekrvavú mučenicu. 

Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor svätých mučeníkov Adriána a Natálie daroval 

manželom milosť pomáhať si navzájom na ceste ku kresťanskej dokonalosti a spáse. 

 

Autor: ThLic. Marcel Gajdoš  

Prevzaté z internetu 
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SUDOKU  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy: 
Idú dvaja blázni v aute a zastanú na križovatke.  
- „Aha červená, tá mi pripomína krásne červené jablko. Aha oranžová, tá mi pripomína chutný 
pomaranč. Joj, a aha aká krásna zelená. Tá je z nich najkrajšia. Tá mi pripomína sladučké egreše. A 
červená... tú sme už videli, môžeme teda ísť.“ 
 
Malý Jožko dostal poznámku.  
- „Váš syn nevedel, kto rozbil atóm.“  
Otec rozčúlený dopísal:  
- „Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to platiť nebudem!“ 
 
Babka sa rozpráva s vnukom:  
- „Janko, ty si ako toto nízkotučné mlieko.“  
- „Taký jemný a chutný?“  
- „Nie, taký nízky a tučný.“ 
 

Obézna pani sa sťažuje doktorovi:  
- „Pán doktor, tie tabletky na chudnutie vôbec nepomáhajú!“  
- „To nie je možné! Beriete ich po každom jedle?“ 
- „Áno, osemkrát denne.“ 
 
- „Obžalovaný, prečo ste na súde?“  
- „Za predčasné vianočné nákupy.“  
- „To predsa nie je priestupok. Ako skoro ste nakupovali?“  
- „Dve hodiny pred začiatkom otváracej doby.“ 
 
 
                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na 14. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
19.8. 

Svätý mučeník Andrej 
Stratopedarcha a spoločníci 

6:30        
17:30  

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Elenka 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Utorok 
20.8. 

Svätý prorok Samuel 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marián (10 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Anna, Vladimír 

Streda 
21.8. 

 

Svätý apoštol Tadeáš 
Svätá mučenica Bassa 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Tadeáš, Marián, Silvia 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vasiľ, Anna, Michal, Lukáš, 

Teodor (panychída) 
+ Milan (panychída) 

Štvrtok 
22.8. 

Svätý mučeník Agatonik 
a spoločníci 

 
DUCHOVNÁ OBNOVA 

6:30 
 
 

17:00 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Anna, Michal, Anna 

(panychída) 
Korunka k BM 

Akatist k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Verona, Štefan (panychída) 

Piatok 
23.8. 

Zakončenie sviatku Zosnutia 
Svätý mučeník Lupus 

Svätý hieromučeník Irenej, 
lyonský biskup 

DUCHOVNÁ OBNOVA 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ z rod. Fedorovej a Turikovej 

Korunka k BM 
Akatist k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
* Bohuznáma osoba 

Sobota 
24.8. 

Svätý hieromučeník Eutychés 
 

DUCHOVNÁ OBNOVA 

6:30 
 

 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Peter (45 r.) 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Slavomír, Anna, Michal 

Nedeľa 
25.8. 

ŠTRNÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Blažený hieromučeník 
Metod, michalovský 

protoigumen 
Vrátenie pozostatkov svätého 

apoštola Bartolomeja 
Svätý apoštol Títus 

7:00 
 

8:00 
 
10:00 

 
17:15 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Július (64 r.), Helena 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
Odpustová slávnosť 

 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Liana, Lenka 
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Liturgický program na 15. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
26.8. 

Svätí mučeníci Adrián a Natália 

6:30 
        

17:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Mária 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

* Xénia, Michal 
* Timotej (3 r.) 

Utorok 
27.8. 

Prepodobný otec Pimen 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jarmila, Jozef, Helena 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária 

Streda 
28.8. 

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Helena 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef 

Štvrtok 
29.8. 

SŤATIE HLAVY PROROKA, 
PREDCHODCU 

A KRSTITEĽA JÁNA 
 

Odporúčaný sviatok, 
myrovanie 

Zdržanlivosť od mäsa 

7:30 
 

 
9:00 

 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Justína, Oľga s rod. 

Piatok 
30.8. 

Svätý Alexander, svätý Ján 
a svätý Pavol Nový, 

konštantínopolskí patriarchovia 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Adam (11 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jolana 

Sobota 
31.8. 

Uloženie pásu Presvätej 
Bohorodičky 

 

6:30 
 

15:00 
16:00 

 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
*  Mária (44 r.) 

Sobáš 
Sobáš 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Peter (31 r.) 

Nedeľa 
1.9. 

PÄTNÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 
Začiatok indiktu,  

t. j. nového cirkevného roka 

7:30 
 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Juraj, Jana s rod. 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Peter (60 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

