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Katechéza Svätého Otca Františka pri generálnej audiencii
11. septembra 2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne:
Drahí bratia a sestry!

Dnes pokračujeme v katechézach o Cirkvi v rámci tohto Roka viery. Medzi obrazmi,
ktoré si zvolil II. vatikánsky koncil na lepšie priblíženie podstaty Cirkvi, nachádzame obraz
„matky“: Cirkev je našou matkou vo viere, v nadprirodzenom živote (porov. Lumen
gentium, 6.14.15.41.42). Je to jeden z najviac používaných obrazov u cirkevných Otcov
prvých storočí a myslím si, že môže byť užitočný aj pre nás. Pre mňa osobne je to najkrajší
obraz Cirkvi: Cirkev ako matka. V akom zmysle je Cirkev matkou? Začnime od ľudskej
reality materstva: Čo robí taká mama?
1. Matka predovšetkým dáva zrod
životu, nosí dieťa po deväť mesiacov vo
svojom lone a potom ho otvára pre
život, keď ho rodí. Takáto je Cirkev: rodí
nás

vo

viere

účinkovaním

Ducha

Svätého, ktorý ju robí plodnou, tak ako
Pannu Máriu. Obidve, Cirkev aj Panna
Mária, sú matkami. To, čo možno povedať o Cirkvi, možno povedať aj o Panne Márii, a čo
možno povedať o Panne Márii, možno povedať aj o Cirkvi.
Viera je zaiste osobným úkonom: «verím». Ja osobne odpovedám Bohu, ktorý sa
dáva spoznať a chce vstúpiť do priateľstva so mnou (porov. Lumen fidei, 39). No vieru
prijímam od druhých, v rodine, v spoločenstve, ktoré ma učí povedať «verím», «veríme».
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Kresťan nie je nejaký ostrov! Kresťanmi sa nestávame v laboratóriu, kresťanmi sa
nestávame sami od seba a vlastnými silami, ale viera je darom. Je to Boží dar, ktorý je nám
daný v Cirkvi a cez Cirkev. Toto je moment, v ktorom nám dáva zrod ako Božím deťom,
moment, v ktorom nám darúva Boží život, rodí nás ako matka. Ak pôjdete do Baptistéria sv.
Jána v Lateráne, do katedrály pápeža, vnútri je latinský nápis, ktorý hovorí približne toto:
„Tu sa rodí ľud božieho pokolenia, splodený Duchom Svätým, ktorý tieto vody robí
plodnými. Matka Cirkev rodí svoje deti v týchto vlnách.“ - Pekné, nie? A toto nám dáva
pochopiť dôležitú skutočnosť: naša príslušnosť k Cirkvi nie je vonkajšou a formálnou vecou,
nespočíva vo vyplnení nejakého papiera, ktorý nám dajú... V tom nie. Je to úkon vnútorný a
životný. Do Cirkvi nepatríme tak, ako patríme do nejakej spoločnosti, do nejakej strany
alebo akejkoľvek inej organizácie. Toto puto je životné, ako to, ktoré máme s vlastnou
mamou, pretože „Cirkev je skutočne matkou kresťanov“ (porov. Sv. Augustín: De moribus
Ecclesiae, I, 30,62-63: PL 32,1336).
Položme si teraz otázku: Ako ja vnímam Cirkev? Vážim si aj svojich rodičov za to, že
mi dali život, vážim si Cirkev za to, že ma zrodila vo viere prostredníctvom krstu? Ale,
pamätajú si títo kresťania dátum svojho krstu? Chcel by som tu položiť otázku, ale nech si
odpovie každý vo svojom srdci: Koľkí z vás si pamätajú dátum svojho krstu? Niektoré ruky
sa dvíhajú... No koľkí si nepamätajú... Premýšľajú: „No, myslím si, že to mohlo byť na
Veľkú noc, myslím, že na Vianoce, myslím...“ Dátum krstu, to je dátum nášho narodenia
pre Cirkev. Deň, keď nás porodila Matka Cirkev. Je to krásne... A teraz domáca úloha: keď
sa dnes vrátite domov, pozorne si zistite dátum vášho krstu. Je dobré, aby sme to oslávili,
poďakovali Pánovi za tento dar. Urobíte to? [prítomní odpovedajú: „Áno!“] Takže to je
domáca úloha, nezabudnite...
Milujeme Cirkev tak, ako milujeme vlastnú mamu, s tým, že dokážeme pochopiť aj jej
nedostatky? Všetky mamy majú nedostatky, máme ich všetci. No keď sa hovorí o maminých
nedostatkoch, vtedy ju kryjeme, máme ju radi... A Cirkev tiež má svoje nedostatky. Milujem
ju tak, ako mamu? Pomáham jej, aby bola krajšia, opravdivejšia, viac podľa Pána? Tieto
otázky nechávam na vás. Ale nezabudnite na domáce úlohy, dobre? Vyhľadať si dátum
krstu, aby sme ho mali v srdci a aby sme ho oslávili.
2. Matka sa neobmedzuje na darovanie života, ale s veľkou starostlivosťou pomáha
svojim deťom rásť, dáva im mlieko, kŕmi ich, učí ich ceste života, vždy ich sprevádza svojou
pozornosťou, svojím spolucítením, svojou láskou, a to aj vtedy, keď sú veľké. A v rámci toho
vie aj naprávať, odpúšťať, chápať, vie byť nablízku v chorobe, v utrpení. Jedným slovom,
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dobrá matka pomáha deťom vyjsť zo seba samých, aby nezostali uvelebené pod
materinskými krídlami, ako kuriatka pod krídlami kvočky. Cirkev ako dobrá matka koná
rovnako: sprevádza náš rast odovzdávaním Božieho slova, ktoré je svetlom, ukazujúcim
cestu kresťanského života, a vysluhovaním sviatostí. Živí nás Eucharistiou, prináša nám
Božie odpustenie cez sviatosť pokánia, posilňuje nás vo chvíľach choroby pomazaním
chorých. Cirkev nás sprevádza v celom našom živote viery, v celom našom kresťanskom
živote. Môžeme sa opäť sami seba opýtať: Aký mám vzťah k Cirkvi? Vnímam ju ako matku,
ktorá mi pomáha kresťansky rásť? Som účastný na živote Cirkvi, cítim sa jej súčasťou? Môj
vzťah je vzťahom formálnym, alebo životným?
3. A ešte tretia, krátka myšlienka. Počas prvých storočí Cirkvi bola veľmi zrejmá
jedna skutočnosť: Cirkev, zatiaľ čo je matkou kresťanov, zatiaľ čo „tvorí“ kresťanov, je nimi
tiež sama „tvorená“. Cirkev nie je niečím odlišným od nás samých, ale treba ju vidieť ako
celok veriacich, ako kresťanské «my». Ja, ty, my všetci sme súčasťou Cirkvi. Sv. Hieronym
písal: «Kristova Cirkev nie je niečím iným než sú duše tých, čo veria v Krista» (Tract.
Ps 86: PL 26,1084). Takže materstvo Cirkvi prežívame všetci, pastieri i veriaci. Nezriedka
počúvam: „V Boha verím, ale v Cirkev nie“. „Počul som, že Cirkev hovorí tak a tak... – Ale
kto a kedy to povedal? – Kňazi to hovoria...“ Nuž, kňazi sú jedna vec... ale Cirkev, to nie sú
iba kňazi. Cirkev sme všetci. A ak povieš, že veríš v Boha a neveríš v Cirkev, hovoríš tým, že
neveríš v seba samého, a to je protirečenie. Cirkev sme všetci! Všetci! Od toho nedávno
pokrsteného dieťaťa, ktoré bolo tamto [pápež ukazuje rukou smerom k námestiu], až po
biskupov, až po pápeža: všetci. Všetci sme Cirkev a všetci sme si rovní v Božích očiach.
Všetci! A všetci sme povolaní spolupracovať na zrode viery nových kresťanov, všetci sme
povolaní byť vychovávateľmi vo viere, ohlasovať evanjelium. Každý z nás nech sa sám seba
opýta: Čo robím pre to, aby ostatní mohli mať účasť na kresťanskej viere? Som vo svojej
viere plodný, alebo som uzavretý? Keď opakujem, že milujem Cirkev, ktorá nie je uzavretá
vo svojich hradbách, ale schopná vychádzať, dať sa do pohybu, aj za cenu istého rizika, aby
priniesla Krista všetkým, myslím tým na všetkých, na mňa, na teba, na každého kresťana!
Myslím tým všetkých. Všetci sme účastní na materstve Cirkvi, všetci sme Cirkev; všetci, aby
Kristovo svetlo, dosiahlo k najvzdialenejším hraniciam zeme. - Nech žije svätá Matka
Cirkev! Všetci: Nech žije svätá Matka Cirkev!
prevzaté z internetu
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POCHOD ZA ŽIVOT
Dôstojní otcovia, drahí veriaci,
vzhľadom na čoraz častejšie útoky proti ľudskému životu a dôstojnosti človeka sa KBS
rozhodla zorganizovať Národný pochod za život. Toto podujatie, ktoré sa uskutoční na
Slovensku po prvýkrát a bude sa konať v nedeľu 22. septembra 2013 v Košiciach,
bude zároveň veľmi dôležitým verejným prejavom v prospech ochrany ľudského života.
Cieľom pochodu je vyjadriť, že nestačí byť za život v súkromnej sfére, ale je potrebné aj
verejne sa vyjadriť za ochranu života a snažiť sa chrániť život každého človeka – v rámci
možností, aké každý máme.
Týmto pozývame k účasti na Národnom pochode za život aj vás kňazov so
svojimi veriacimi.
Podujatie môžete podporiť najmä:
účasťou na samotnom pochode v nedeľu 22. septembra v Košiciach,
• mobilizáciou ďalších veriacich k účasti na pochode,
• šírením informácií o Národnom pochode za život,
• zapojením sa do dobrovoľníckej služby (napr. rozdávanie letákov, pomoc pri
organizácii akcie).
Pochodu budú v Košiciach predchádzať rôzne podujatia. V sobotu 21. septembra od 13 hod.
budú workshopy na rozličné pro-life témy v centre Košíc a o 16:00 hod. bude program v
Infiniti aréne na Moyzesovej ul. (o 19:00 hod. tam bude otváracia sv. omša Národného
pochodu za život).
V nedeľu 22. septembra v dopoludňajších hodinách budú v Košiciach sláviť naši vladykovia
sväté liturgie v týchto chrámoch: prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v
Chráme svätých Petra a Pavla na Terase, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny
biskup v Katedrálnom chráme v starom meste, vladyka Peter Rusnák, bratislavský
eparchiálny biskup v Chráme Božej Múdrosti na Furči a vladyka Milan Lach SJ, pomocný
biskup Prešovskej archieparchie v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky na sídlisku
Jazero. Po obede o 12:30 začne moderovaný program na Hlavnej ulici a o 14:30 hodine
začne samotný pochod.
Dôstojní otcovia, drahí veriaci, príďte na toto podujatie, aby sme tak svojou
účasťou prejavili našu kresťanskú angažovanosť za DAR ŽIVOTA 22.
septembra v Košiciach.
Viac informácií je dostupných na stránke www.pochodzazivot.sk.
Autobus od HN cerkvi odchádza v nedeľu o 7:00.

Sme tu pre vás

17/2013

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 )
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Meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu žiaka:
.......................................................................................................................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Pre účely stanovenia príjemcu dotácie na záujmové vzdelávanie poskytovanej v zmysle zákona č. 325/2012 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Svojím podpisom poskytujem súhlas na započítanie žiaka:
Meno a priezvisko: .......................................................................................... Trieda: ...............
Adresa bydliska: ...........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu, ak sa nezhoduje s adresou bydliska: .....................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum narodenia: .............................. Miesto narodenia ............................................................
navštevujúceho záujmový útvar do zberu údajov pre:
Centrum voľného času, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec
iné zariadenie poskytujúce záujmové vzdelávanie (Centrum voľného času):
názov: ..................................................................................................................................
sídlo: ..................................................................................................................................
(Vybrať len jednu alternatívu spôsobom preškrtnutia políčka)
Potvrdzujem správnosť osobných údajov uvedených v tomto vyhlásení a súhlasím s ich spracovaním pre
uvedený účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov pre uvedený účel poskytujem len jedinému
zariadeniu a že podľa môjho vedomia súhlas inému zariadeniu neposkytol ani druhý zákonný zástupca
žiaka.
Miesto a dátum: ..................................................
..............................................................
Podpis zákonného zástupcu žiaka
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Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a prijímanie
Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ......................
.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno dieťaťa)
........................................................................, nar. .......................... na prípravu na prvú sv.
spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné-Mesto. Dieťa je zapísané na vyučovanie
náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole .................................................
Telefonický kontakt: ................................................

........................................................
podpis rodiča
*Nehodiace sa prečiarknuť!

Prihlášky je potrebné odovzdať do 08.10.2013 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom (humenne@grkatpo.sk).
Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo farnosti Humenné-Mesto sú zapísané v našej
matrike) do 15.11.2013.
Úvodné stretnutie s deťmi bude 08.10.2013 o 17:00 vo farskom chráme na Lipovej ulici.

Centrum pre rodinu SIGORD
Prorocký kurz
16. – 18.09.2013 – Kurz o prorockých daroch s Brendanom McCaulleyom sa dotýka daru
proroctva a používania tohto daru v cirkvi. Počas kurzu bude priestor na individuálne
poradenstvo a modlitby, prednášky o prorockých daroch, ako aj chvály a priestor na to, ako
slúžiť týmto darom.
Kurz Rút
27.9. – 29.9. 2013 – Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť,
oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre
kresťanské manželstvo. Príspevok je 80€ na manželský pár.
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1. V ČO VERÍME

97. Sú Židia vinní za Ježišovu smrť? = Nikto nesmie na
„Židov“ zvaľovať kolektívnu vinu za Ježišovu smrť.
Cirkev však s istotou vyznáva spoluvinu všetkých
hriešnikov na Ježišovej smrti.
- Prorocký starec Simeon predpovedal, že Ježiš bude
„znamenie, ktorému budú odporovať“ (Lk 2,34). Židovské
autority skutočne odmietli Ježiša, ale medzi farizejmi sa našli aj
jeho tajní prívrženci, napríklad Nikodém a Jozef z Arimatey. Na
Ježišovom súdnom procese sa podieľali rôzni rímski a židovskí
predstavitelia a inštitúcie (Kajfáš, Judáš, veľrada, Herodes, Poncius Pilát), ktorých osobnú
vinu pozná jedine Boh. Predstava, že všetci vtedy či dnes žijúci Židia majú vinu na
Ježišovej smrti, je zvrátená a biblicky nepodložená.
„Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval
svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“ (Jn 13, 1).
98. Prial si Boh smrť vlastného Syna? = K násilnej Ježišovej smrti nedošlo len
na základe tragických vonkajších okolností. Ježiš bol vydaný „podľa presného
Božieho zámeru a predvídania“ (Sk 2, 23). Nebeský Otec „toho, ktorý nepoznal
hriech, za nás urobil hriechom“ (2 Kor 5, 21), aby sme my, deti hriechu a smrti,
mali život. Veľkosť obety, ktorú Boh Otec žiadal od svojho Syna, zodpovedala
veľkosti Synovej oddanosti: „Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto
hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel“ (Jn 12, 27). Na oboch
stranách je to láska, ktorá sa potvrdila v krajnej situácii kríža.
- Aby nás Boh zachránil pred smrťou, vylial „liek nesmrteľnosti“ (sv. Ignác
Antiochijský) na náš svet smrti – svojho Syna Ježiša Krista. Otec a Syn boli v tomto
poslaní nerozlučnými spojencami, plnými ochoty a túžby ísť z lásky k človeku až do
najväčšej krajnosti. Boh sa rozhodol uskutočniť výmenu, aby nás navždy zachránil. Chcel
nám darovať svoj večný život, aby sme sa mohli tešiť z jeho radosti, a bol ochotný vytrpieť
naše zomieranie, naše zúfalstvo, našu opustenosť a našu smrť, aby mal s nami podiel úplne
na všetkom. Aby nás miloval až na smrť a ešte aj za ňu. Ježišova smrť je Otcovou vôľou,
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nie je však jeho posledným slovom. Od okamihu, keď Ježiš za nás zomrel, môžeme svoju
smrť vymeniť za jeho život.
„Kríž je jediný rebrík do neba“ (sv. Ružena Limská, peruánska národná patrónka,
prvá svätica Ameriky).
„Iba ten, kto vážne uvažoval o tom, aký ťažký je kríž, môže pochopiť, koľko váži
hriech“ (sv. Anzelm z Canterbury).
99. Čo sa stalo pri Poslednej večeri? = Ježiš v predvečer svojej smrti umyl
učeníkom nohy; ustanovil > EUCHARISTIU a ustanovil kňazstvo novej zmluvy.
- Ježiš prejavil svoju lásku až do krajnosti trojakým spôsobom: Umyl svojim
učeníkom nohy a ukázal im, že je medzi nami ako ten, ktorý slúži (porov. Lk 22, 27). Nad
darmi chleba a vína predniesol slová: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19).
Takto ustanovil pamiatku svojho spásneho utrpenia, > EUCHARISTIU. Napokon vyzval
apoštolov: „Toto robte na moju pamiatku!“ (1 Kor 11, 24), a tak ich ustanovil za >
KŇAZOV novej zmluvy.
„Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im:
„Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a »Pane« a dobre hovoríte,
lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému
nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,
12 - 15).
„V istom zmysle môžeme povedať, že práve Posledná večera je zakladajúcim aktom
Cirkvi, pretože tým, že Ježiš dáva sám seba, vytvára nové spoločenstvo, ktoré sa
zjednocuje v živom spojení s ním“ (Benedikt XVI., 15. marca 2006).
100. Prežíval Ježiš na Olivovej hore v noci pred svojou smrťou naozaj smrteľnú
úzkosť? = Ježiš bol pravý človek, preto na Olivovej hore prežíval ozajstnú
smrteľnú úzkosť tak ako každý človek.
- Ježiš musel bojovať o vnútorné prijatie Otcovej vôle tými istými ľudskými silami
ako každý z nás, aby dokázal položiť svoj život za život sveta. Vo svojej najťažšej hodine,
opustený celým svetom a dokonca i svojimi priateľmi, Ježiš vybojoval víťazný zápas
a povedal „áno“. „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa
stane tvoja vôľa“ (Mt 26, 42).

Pokračovanie v budúcom čísle...
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Životopis svätých: Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia –
16. september
Narodila sa okolo roka 285 v Chalcedóne, hlavnom
meste rímskej provincie Bitýnia (dnešné Turecko), ako dcéra
senátora Filofróna a jeho manželky Teodózie, tajných
kresťanov. V roku 304, za cisára Diokleciána (284 – 305),
keď sa spolu so štyridsiatimi ôsmimi ďalšími kresťanmi
modlila na utajovanom mieste, bola zatknutá, predvedená
pred tamojšieho prokonzula a vypočúvaná. Práve tu sa
začínajú naše dva príbehy z jej života:
O prvých kresťanoch sa niekedy hovorí, že mali
výslovne nepriateľský postoj voči Rímskej ríši. Vypočujme si
preto odpoveď Eufémie a jej kolegov na prokonzulovu
otázku, či odmietajú splniť cisárov rozkaz a priniesť obety: „Cisárovmu alebo tvojmu príkazu,
prokonzul, sa bezpochyby treba podriadiť, ak nie je proti nebeskému Bohu. Ak však je proti
Bohu, treba sa mu nielen nepodriadiť, ale aj výslovne vzoprieť. Keby nám prikazovali to, v
čom sme povinní podriaďovať sa vládam, odovzdali by sme cisárovo cisárovi a Božie Bohu.
Keďže však váš príkaz je proti Bohu a je odporný Bohu – prikazujete nám totiž uctievať
stvorenie namiesto Stvoriteľa a nútite nás pokloniť sa a priniesť obetu démonovi, nie
Najvyššiemu Bohu, tento váš príkaz nikdy nesplníme, veď my sme praví ctitelia pravého
Boha, ktorý prebýva v nebesiach.“
Vidíme teda, že postoj prvých kresťanov k vlastnému štátu rozhodne nebol nepriateľský,
ale skôr vyvážený. Taký má byť aj náš postoj. Okrem toho si všimnime, ako dobre poznali
Sväté písmo. Vo svojej odpovedi sa totiž odvolali prinajmenšom na štyri jeho miesta.
Prvým je Evanjelium podľa Matúša (22, 21b), kde Kristus hovorí chýrečnú vetu:
„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Druhým je Prvý list svätého
apoštola Petra (2, 13 – 14): „Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už
kráľovi ako najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať
zločincov a chváliť dobrých.“
Tretím miestom je slávny starozákonný žalm (95, 5a alebo 96, 5a), ktorý podľa gréckej
Septuaginty, považovanej starovekou Cirkvou za prakticky inšpirovaný preklad, znie trocha
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odlišne než podľa jeho hebrejskej verzie. Zatiaľ čo preklad hebrejského textu hovorí: „Lebo
ničoty sú všetci bohovia pohanov“, preklad gréckeho textu tvrdí: „Lebo všetci bohovia
pohanov sú démoni.“ Tento zdanlivý detail viedol starovekých kresťanov, vrátane viacerých
cirkevných otcov, k presvedčeniu, že pod menami a sochami pohanských božstiev sa skrývajú
padlí anjeli, túžiaci po božskej úcte. Uvedená skutočnosť bola jednou z motivácií pre radikálne
odmietanie pohanských kultov.
Štvrté miesto treba hľadať vo svätom Evanjeliu podľa Jána (4, 23), kde Pán Ježiš
hovorí: „Prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a
pravde.“
Vo všeobecnosti sa hovorí, že ženy sú slabšie ako muži. Vypočujme si preto odpoveď
Eufémie na opakované prokonzulovo presviedčanie podvoliť sa a zachrániť si tak život:
„Nemysli si, mučiteľ, že svojimi prefíkanými dohováraniami môžeš ľahko skloniť moju
slabosť k svojej bezbožnosti a neprávosti. Veď hoci som podľa prirodzenosti žena, telom
slabá a vekom mladá, moje srdce je pevnejšie ako tvoje a moc mojej viery je oveľa väčšia ako
sila tvojej chrabrosti. Okrem toho mám vďaka milosrdenstvu môjho Krista lepšiu chápavosť
než všetci vaši pohanskí rečníci, spolu s ktorými sa považujete za múdrych, hoci v
skutočnosti ste nerozumnejší ako všetci nevedomci, lebo nechcete poznať pravého Boha a
démona považujete za Boha. Nepodvedieš ma teda prefíkanými rečami, ako kedysi had
podviedol našu pramatku... Veď ja sa spolieham na svojho Krista, že ma neopustí a
neodníme odo mňa svoju silnú pomocnú ruku, kým pyšnú hlavu démona nerozšliapu nohy
ženy.“
Okrem faktu, že svätá Eufémia sa znova odvoláva, prinajmenšom nepriamo, na viaceré
miesta Svätého písma, je dôležitá aj skutočnosť, že v jej prípade to neboli len prázdne reči. Po
uvedených slovách totiž nasledovalo utrpenie, ktoré znášala naozaj hrdinsky až po vyliatie
vlastnej krvi. Vidíme teda, že aj žena, hoci sa vo všeobecnosti považuje za krehkú a slabú,
môže byť, ak má pevnú a pravú vieru, rovnako silná alebo dokonca silnejšia ako ktorýkoľvek
muž.
Autor: ThLic. Marcel Gajdoš
Prevzaté z internetu
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DVE ZRKADLÁ
Raz si Satan vymyslel hru, aby sa pobavil. Vynašiel diabolské zrkadlo, ktoré malo magickú moc.
Všetko, čo bolo krásne a dobré, bolo v tom zrkadle
úbohé a znetvorené, a čo bolo zlé a škaredé, v ňom bolo
veľké a krásne do najmenšieho detailu. Satan so svojím
strašným zrkadlom chodil krížom-krážom po celom
svete. Každý kto sa doňho pozrel, sa zhrozil. Všetko v
ňom bolo znetvorené a obludné. Zloduchovi sa to veľmi páčilo.
Čím boli veci odpornejšie, tým mal väčšiu radosť. Raz ho pohľad do zrkadla tak uchvátil,
že sa poriadne rozrehotal. Zrkadlo mu vypadlo z ruky a rozbilo sa na milión kúskov. Prudký
víchor rozniesol kúsky skla do celého sveta. Niektoré črepinky, menšie ako zrnká piesku,
vnikli mnohým ľuďom do očí. Títo ľudia začali vidieť všetko. Všímali si len to, čo bolo škaredé
a všade videli iba zlo.
Z iných úlomkov sa začali vyrábať sklá do okuliarov. Ľudia, ktorí nosili takéto okuliare,
už nerozoznávali, čo je správne, a mnohé veci nevedeli ani posúdiť. Nestretli ste sa náhodou s
takými ľuďmi?
Veľké kusy zrkadla sa začali používať ako okenné tabule. Úbožiaci, ktorí sa pozerali cez
tieto okná, videli len antipatických susedov, ktorí si krátili čas vymýšľaním zla. Keď Boh videl,
čo sa stalo, zosmutnel. Rozhodol sa, že ľuďom pomôže. Povedal: „Pošlem na svet svojho Syna.
Je to môj obraz, moje zrkadlo. Bude odzrkadľovať moju dobrotu, spravodlivosť a lásku.
Ukáže človeka takého, akého som ho zamýšľal a chcel."
Ježiš prišiel ako zrkadlo pre ľudí. Kto sa naň pozrel, znova objavil dobrotu a krásu a
naučil sa odlišovať ich od egoizmu a lži, nespravodlivosti a pohŕdania. Chorí nachádzali znova
odvahu žiť a zúfalci nádej. Ježiš tešil zarmútených a pomáhal ľuďom premáhať strach pred
smrťou. Mnoho ľudí si zamilovalo Božie zrkadlo a vydali sa za Ježišom. Cítili, že ich uchvátil.
Niektorí však vzkypeli hnevom. Rozhodli sa rozbiť Božie zrkadlo. A tak Ježiša zabili. Ale
čoskoro sa rozpútala nová víchrica: Svätý Duch. Zdvihol milióny úlomkov Božieho zrkadla a
rozniesol ich po celom svete. Komu padla do očí čo len malá črepinka tohto zrkadla, uvidel
svet a ľudí ako Ježiš. V očiach sa mu odrážali predovšetkým krásne a dobré veci, spravodlivosť
a veľkodušnosť, radosť a nádej, a ukázalo sa, že to, čo bolo zlé a nespravodlivé, sa dá premôcť a
zmeniť.
Prevzaté z internetu

Sme tu pre vás

17/2013

SUDOKU

Vtipy:

Turecký turista práši koberec z hotelového okna v Tatrách. Okolo ide
bača a kričí:
- „Čo Aladin neštartuje?“
Na hodine chémie.
- „Ak sa nám tento pokus nevydarí, všetci vyletíme do vzduchu. A
teraz pristúpte bližšie.“
- „Gusto, čo si nakreslil?“
- „Kravu, ktorá žerie trávu a ďatelinu.“
- „A kde je ta tráva a ďatelina?“ - pýta sa pani učiteľka.
- „Krava ju zožrala.“
- „A kde je tá krava?“
- „Odišla, lebo už všetko zožrala.“
Dvaja hladní študenti fantazírujú:
- „Až budeme mať za čo, kúpime si peceň chleba a budeme jesť! Ja si odhryznem, ty si odhryzneš, ja
si odhryznem, ty si odhryzneš, ja si odhryznem, ja si odhryznem, ty si odhryzneš.“
Pleesk! Ozvala sa rana poza uši.
- „Za čo?“
- „Že si si dva razy za sebou odhryzol.“
V polčase futbalového zápasu vojde do kabíny rozhlasového reportéra tréner domáceho mužstva.
- „Počúvajte,“ - prihovára sa reportérovi.
- „Nemohli by ste komentovať trochu pomalšie? Moji chlapci už nevládzu tak rýchlo behať!“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 18. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
16.9.

Svätá všechválna veľkomučenica
Eufémia

17:30
18:00
6:30

Utorok
17.9.

Svätá mučenica Sofia a jej dcéry
Viera, Nádej a Láska

18:00
Streda
18.9.

6:30
Prepodobný otec Eumenios
Divotvorca, gortynský biskup

6:30

Štvrtok
19.9.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios
a Dorymendont

Piatok
20.9.

Svätý veľkomučeník Eustatios
a spoločníci
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký
knieža Michal a jeho bojar
Teodor
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
21.9.

18:00

Zakončenie sviatku Povýšenia
Sobota po Povýšení

OSEMNÁSTA NEDEĽA
PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa
22.9.

18:00

Svätý hieromučeník Fókas,
sinopský biskup
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie
Svätý prorok Jonáš
Zbierka: Seminár II.

Sv. liturgia staroslovienska
* Andrea, Ľubomír, Jakubko
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ, Jelka, Anna, Anna,
Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ, Anna
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Andrej, Mária, Štefan,
Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ján
Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Andrej, Anna, Vasiľ,
Mária, Anna, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

6:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Demeter, Anna,
Fedor, Helena, Ján

18:00

Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Ján, Mária, Ján, Andrej

6:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Fedor, Helena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Mikuláš, Mária
Sv. liturgia slovenská
* Štefan (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia,
Matúš, Miriam, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Ľubica s rodinami

16:00
17:00
18:00
7:30
9:00
11:00
17:15
18:00
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Liturgický program na 19. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
23.9.

Počatie proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána

17:30
18:00

Utorok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom
rovná Tekla

6:30
18:00
6:30

Streda
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

18:00
Štvrtok
26.9.

Odchod do večnosti svätého
apoštola a evanjelistu Jána
Teológa

Piatok
27.9.

Svätý mučeník Kallistrat a jeho
spoločníci
Prepodobný otec Níl, zakladateľ
a igumen grottaferatského
monastiera
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
28.9.

Nedeľa
29.9.

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária, Anna (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna
Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef, Jarmila, Helena
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
+ Irena, Anna, Ján

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

Prepodobný otec a vyznávač
6:30
Charitón
Svätý Václav, české knieža
Zbor prepodobných pečerských
otcov, ktorí odpočívajú v blízkych 17:00
jaskyniach prepodobného
18:00
Antona

DEVÄTNÁSTA
NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI

7:30
9:00

Prepodobný otec Kyriak
pustovník

11:00
17:15

Zbierka BJ-Vinbarg

18:00

Sv. liturgia slovenská
+ Anna
Sv. liturgia staroslovienska
* Slávka, Ľuboš, Mária, Milan,
Milan
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Anna, Michal
Sv. liturgia staroslovienska
* Viera (46 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta,
Michal
+ Michal – ročná (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Juraj s rod. (40 r. manž.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Marek, Marianna
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:

WEB:
e-mail:

kancelária: 057/ 775 3628
farár: 057/ 788 9061
kaplán: 057/ 788 9060
www.grkathe.sk
úrad: humenne@grkatpo.sk; humenne.grkat@gmail.com
dekan: martinzlacky@gmail.com
kaplán: mikulas.fejko@gmail.com
kaplán: miro.sentik@gmail.com
Úradné hodiny
Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 13:00 - 14:00
Utorok, piatok: 8:00 – 9:00
Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená.
Prosíme vás o dodržanie podmienok:

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred;
- ak žiadate SOBÁŠ
1) a máte všetky iniciačné sviatosti
– krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 2 mesiace vopred;
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred;
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky a vyzdvihnúť si ho na ďalší
deň.
Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého,
kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.
Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900
SME TU PRE VÁS
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
Dobrovoľný príspevok
Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné
Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Mikuláš Fejko, o. Miroslav Sentivan

