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Nebojme sa zveriť Bohu, viera môže všetko, viera víťazí 

 

Cirkev je plná kresťanov, ktorí veria tak na polovicu. Pričom viera „môže všetko“ a 

„víťazí nad svetom“, ale musíme mať odvahu zveriť sa Bohu. Toto je povzbudenie pápeža 

Františka z rannej svätej omše (10. január), ktorú celebroval v Dome sv. Marty. Jadrom 

homílie Svätého Otca bol úryvok z Prvého Jánovho listu (1Jn 4, 19 – 5, 4). Apoštol tu trvá 

na výraze, ktorý je podľa neho charakteristikou kresťanského života: „zotrvávať v 

Pánovi“, aby sme milovali Boha a blížneho. Toto „zotrvávanie v láske“ Božej je dielom 

Ducha Svätého a našej viery a prináša konkrétny účinok:  

„Kto prebýva v Bohu, kto je Bohom stvárnený, kto 

ostáva v láske, víťazí nad svetom. Za tým víťazstvom je 

naša viera. Z našej strany je to viera, zo strany Boha – 

skrze zotrvávanie v ňom – je to Duch Svätý, ktorý 

uskutočňuje to dielo milosti. Z našej strany je to teda 

viera. Viera, to je sila! Naša viera víťazí nad svetom. 

Naša viera môže všetko! Je výhrou! Bolo by pekné, keby 

sme si to opakovali v našom vnútri, pretože často sme kresťanmi porazenými. Cirkev je 

plná porazených kresťanov, ktorí prehrali, lebo neveria, že viera je výhra, a ktorí nežijú 

túto vieru. Ak nežijeme vieru, znamená to našu porážku a výhru sveta, kniežaťa sveta.“ 

Svätý Otec ďalej pripomenul, že Ježiš pochválil vieru ženy trpiacej na krvotok, vieru 

Kanaánčanky alebo muža, ktorý bol od narodenia slepý. Povedal, že tí, ktorí majú vieru 

ako horčičné semienko, môžu hory prenášať. „Viera si od nás vyžaduje dva postoje: 

vyznávať a dôverovať“ – poznamenal pápež: „Viera znamená vyznávať Boha, ale toho 
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Boha, ktorý sa nám zjavoval odo dní našich otcov až doteraz, Boha dejín. To je to, čo 

každý deň vyslovujeme vo vyznaní viery. Jedna vec je vyslovovať krédo zo srdca a iná 

recitovať ho ako papagáje. Verím, verím v Boha, verím v Ježiša Krista, verím... Ale verím 

v to, čo hovorím? Je moje vyznanie viery ozajstné, alebo ho hovorím spamäti a len preto, 

že sa to tak hovorí? Verím tak napoly? Vyznanie viery má byť vyznaním celej viery, nie iba 

jej časti! A túto vieru máme brániť, celú, takú aká prišla k nám skrze tradíciu! Ako môžem 

vedieť, či dobre vyznávam vieru? Jestvuje jedno znamenie: Kto dobre vyznáva vieru, a 

celú vieru, dokáže adorovať, uctievať Boha.“ 

„My vieme, ako máme prosiť Boha, ako Bohu ďakovať“ – povedal Svätý Otec –, „ale 

adorovať Boha, chváliť Boha je viac! Iba tí, ktorí majú silnú vieru sú schopní adorovať.“  

„Dovolím si tvrdiť,“ dodal pápež, „že teplomer života Cirkvi je v tomto na trochu 

nízkych hodnotách“: „je tu aká-taká schopnosť adorovať, no nie veľká, iba u 

niektorých...“. A to preto, „lebo vo vyznaní viery nie sme presvedčení, alebo sme 

presvedčení tak napoly“. Takže prvý postoj je, aby sme vieru vyznávali a chránili ju. 

Druhým postojom je dôvera: 

„Muž či žena, ktorí majú vieru, sa spoliehajú na Boha, jemu sa zverujú! Pavol v 

temných chvíľach svojho života hovorieval: ‚Viem, komu som uveril.‘ Bohu! Pánu 

Ježišovi! Spoliehať sa, to nás privádza k nádeji. Rovnako ako vyznávanie viery nás 

privádza k uctievaniu a chvále Boha, dôvera v Boha nás vedie k postoju nádeje. Existuje 

mnoho kresťanov s nádejou zriedenou, nie silnou, so slabou nádejou. Prečo? Pretože 

nemajú silu a odvahu zveriť sa Pánovi. Ale keď my kresťania veríme a vyznávame vieru, 

chránime ju, máme o vieru starosť a spoliehame sa na Boha, na Pána, budeme 

kresťanmi, ktorí víťazia. A toto je víťazstvo, ktoré premohlo svet: naša viera!“ 

Prevzaté z internetu 

 

Prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi 
 

5.3. – 8.3.2014 – Pozývame Vás prežiť čas jarných prázdnin v Centre pre rodinu na Sigorde, 

v spoločenstve ďalších rodín.  V rámci programu prázdninového týždňa sme pre Vás pripravili 

program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti. Taktiež je 

pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery. Príspevok na rodinu je 

120 EUR.  
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1. V ČO VERÍME 

133. Prečo sa Cirkev nazýva katolícka? = „Katolícky“ 

(gréc. katholon) znamená vzťahujúci sa na celok. 

CIRKEV je katolícka, pretože ju Kristus povolal k tomu, 

aby vyznávala celú vieru, aby strážila a udeľovala 

všetky SVIATOSTI a aby všetkým ohlasovala radostnú 

zvesť; a poslal ju ku všetkým národom.  

134.  Kto patrí do Katolíckej cirkvi? = Do plného 

spoločenstva Katolíckej cirkvi patrí ten, kto sa 

v jednote s PÁPEŽOM a BISKUPMI spája s Ježišom 

Kristom vyznaním katolíckej viery a prijímaním 

SVIATOSTÍ. 

- Boh chcel jednu Cirkev pre všetkých. Žiaľ, my kresťania sme nezachovali vernosť 

tomuto Ježišovmu želaniu. Napriek tomu sme aj teraz navzájom spojení vierou a jedným 

krstom.  

 SVÄTOSŤ je prapôvodná Božia vlastnosť. V latinčine existuje slovo fanum, ktoré 

znamená božské, čisté, na rozdiel od slova profanum, ktoré označuje všednosť. Boh je tým, 

ktorý je celkom iný, je to „Svätý Izraela“ (porov. Iz 30, 15); Ježiš prišiel na svet ako „Boží 

Svätý“ (Jn 6, 69). Na ňom môžeme bezprostredne vidieť, čo znamená byť „svätý“: milovať, 

byť nekonečne milosrdný, pomáhať a zachraňovať, až po smrť na kríži a zmŕtvychvstanie. 

135. Aký vzťah má Cirkev k židom? = Židia sú „staršími súrodencami“ kresťanov, 

pretože Boh si ich zamiloval ako prvých a hovoril najprv k nim. Skutočnosť, že 

Ježiš Kristus sa ako človek stal príslušníkom židovského národa, nás spája. To, 

že v ňom Cirkev uznáva Syna živého Boha, nás rozdeľuje. V očakávaní príchodu 

Mesiáša na konci čias sme však jednotní. 

- Židovská viera je koreňom našej viery. Sväté písmo Židov, ktoré nazývame STARÝ 

ZÁKON, je prvou časťou našej Biblie. Židovsko – kresťanský obraz človeka, ktorého etiku 

určuje Desatoro, je základom západnej demokracie. Je zahanbujúce, že kresťania dlhé stáročia 

nechceli uznať toto blízke príbuzenstvo so židovstvom a svojou pseudoteologickou 

argumentáciou sa až príliš často aktívne podieľali na smrteľnej nenávisti voči Židom. Preto 

pápež bl. Ján Pavol II. Pri príležitosti Svätého jubilejného roka 2000 výslovne poprosil Židov 

o odpustenie. Druhý vatikánsky koncil jasne vyhlásil, že židovskému národu sa nesmie 

pripisovať kolektívna vina za Ježišovu smrť na kríži. 
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 „Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je 

jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ (Ef 1, 22 - 23). 

136. Ako sa Cirkev pozerá na ostatné náboženstvá? = Cirkev rešpektuje všetko, čo 

je v iných NÁBOŽENSTVÁCH dobré a pravdivé. Váži si a podporuje slobodu vyznania 

ako jedno zo základných ľudských práv. Napriek tomu si je však vedomá toho, že Ježiš 

Kristus je jediným Spasiteľom všetkých ľudí. Iba on je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 

6). 

- Každý, kto hľadá Boha, je nám kresťanom blízky. Zvláštny stupeň „príbuzenstva“ 

vnímame k moslimom. Aj islam, rovnako ako židovstvo a kresťanstvo, patrí k monoteistickým 

NÁBOŽENSTVÁM (MONOTEIZMUS). Moslimovia tiež uctievajú Boha Stvoriteľa a uznávajú 

Abraháma ako praotca svojej viery. Korán považuje Ježiša za veľkého proroka a jeho Matku 

Máriu za matku proroka. Cirkev učí, že všetci ľudia, ktorí nie z vlastnej viny nepoznajú Krista 

a jeho Cirkev, ale úprimne hľadajú Boha a žijú podľa hlasu svojho svedomia, dosiahnu večnú 

spásu. Kto však poznal, že Ježiš Kristus je „cesta, pravda a život“, a predsa ho nechce 

nasledovať, nenájde spásu inou cestou. Presne to vyjadruje výrok „Extra ecclesiam nulla 

salus“ (Mimo Cirkvi niet spásy). 

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale 

naplniť“ (Mt 5, 17). 

„Židovské náboženstvo nie je pre nás niečím vonkajším, ale istým spôsobom tvorí 

jadro nášho náboženstva. Preto máme k nemu taký vzťah ako k nijakému inému 

náboženstvu. Vy ste naši vyvolení a – dalo by sa do istej miery povedať – starší bratia“ (Bl. 

Ján Pavol II. počas návštevy Veľkej synagógy v Ríme, 1986). 

NÁBOŽENSKÁ SLOBODA: Právo každého človeka nasledovať svoje svedomie pri 

voľbe a uplatňovaní svojho náboženstva. Uznanie náboženskej slobody výslovne 

neznamená, že všetky náboženstvá sú rovnocenné a rovnako pravdivé. 

137. Prečo sa Cirkev nazýva apoštolská? = CIRKEV  sa nazýva apoštolská, pretože 

je založená na APOŠTOLOCH, zachováva ich tradíciu a je vedená ich nástupcami. 

- Ježiš povolal >APOŠTOLOV ako svojich najbližších spolupracovníkov. Boli jeho 

očitými svedkami. Po svojom zmŕtvychvstaní sa im mnohokrát zjavil. Daroval im Ducha 

Svätého a rozposlal ich do celého sveta ako svojich splnomocnených vyslancov. V rodiacej sa 

Cirkvi boli zárukou jednoty. Svoje poslanie a splnomocnenie odovzdali ďalej vkladaním rúk 

svojim nástupcom, >BISKUPOM. Tak je to dodnes. Tento postup sa nazýva> APOŠTOLSKÁ 

POSTUPNOSŤ. 

„Cirkev sa nemôže uspokojiť so zástupom tých, ktorých už raz získala, a nesmie tvrdiť, 

že u iných – u moslimov, hinduistov a tak ďalej – je to rovnako dobré. Cirkev sa nemôže 

pohodlne stiahnuť do svojho vnútra. Jej úlohou je starostlivosť o celok, o  všetkých“ 

(Benedikt XVI., 7. mája 2006).                                        

 

    Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Nebezpečenstvo „gender ideológie“ (pokračovanie) 

Ide o tú istú ideológiu, lebo gender (rod) sa nedefinuje ako pohlavie, ale ako vlastná 

preferencia sexuálneho životného štýlu. Hoci ťažko v tej súvislosti hovoriť o sexe – pod tým sa 

rozumie len pohlavné spojenia muža a ženy. Lebo strkať si pohlavné orgány kamkoľvek, resp. 

čokoľvek do nich nemá nič spoločné so sexom. Preto je to aj opakom manželstva. Lenže toto 

sa rozumie pod pojmom rodová rovnosť v Bruseli, kde všetky legislatívne dokumenty EÚ 

musia mať tzv. doložku gender mainstreaming, teda musia zohľadňovať rovnosť rodov. A 

práve cez Brusel sa podarilo účinne etablovať homosexuálnej lobby, ktorá postupne cez 

národné legislatívy núti všetkých občanom odobrovať a tiež kolaborovať na ich nemorálnom 

životnom štýle, čomu sa hovorí nediskriminácia.  

Problémom definície však je, že ani 

nie je jasné, čo všetko rod je. V Austrálii 

definovali 23 typov rodov, okrem tých 

klasickejších homo-, bi- a transsexuálnych aj 

úplne úlety, hoci definícia nebráni tomu, aby si 

každý vymyslel svoj vlastný rod. Hlavným 

predpokladom je však odmietnuť vlastnú 

sexualitu muža alebo ženy a začať sa 

schizofrenicky tváriť na niečo úplne iné, čo je 

zvyčajne spôsobené traumou, nezrelosťou, 

sexuálnou závislosťou alebo zmätkom v hlave. Niektorým ani to nestačí a podľa EÚ takým 

ľuďom treba umožniť operáciu pre zmenu pohlavia, najlepšie preplatenú zdravotným 

poistením. Možno časom aj znásilnenia, pedofíliu, beštialitu a sadomasochizmus 

odkriminalizujeme, lebo podľa tejto logiky, za svoje sexuálne preferencie osoby nemôžu. 

Napokon oni sa cítia ako iné orientácie (rody) a tie sme sa zaviazali nediskriminovať. 

Vedie to k absurdnostiam, ktoré nemajú obdobu, napr. v športe. Prvý preoperovaný 

muž na ženu sa kvalifikoval do ženského tenisového turnaja U.S. Open ešte koncom 70-tych 

rokoch. Medzinárodný olympijský výbor v roku 2004 umožnil športovcom súťažiť v kategórii 

iného pohlavia, s akým sa narodili, za predpokladu, že sa preoperujú a podstúpia 2 roky 

hormonálnej terapie. Najnovšie sa prípadom zápasníka zmiešaných bojových umení zaoberá 

Boxovacia komisia štátu Florida po tom, čo Fallon Fox (37) priznal, že sa narodil ako muž, no 

súťaží v kategórii žien, od kedy sa v roku 2006 dal preoperovať na ženu. V Kalifornii zas hral v 
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dievčenskom univerzitnom basketbalovom tíme 50-ročný muž, ktorý predtým podstúpil 

operáciu na zmenu pohlavia. 

Je len otázkou času, kedy tieto prípady budú na dennom poriadku. Zatiaľ sa objavujú v 

móde, showbiznise, kde je snaha zaujať šokom. No preoperovaný muž na ženu bol už i 

poslancom v Taliansku, či uchádzačom o titul Miss Kanada. Lenže toto môže mať dopad aj na 

cirkvi, ktoré nebudú mať ako zistiť pohlavie kandidátov na kňazstvo, či žiadateľov o 

manželstvo. V Británii na základe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva je anonymita 

transsexuálov chránená a preto nie je dovolené, ani v úradných dokumentoch, sa pýtať na 

pohlavie. Tento rozsudok je potenciálne záväzný pre všetky členské štáty Rady Európy, resp. 

kým nejaký iný transsexuál nenapadne Slovensko v Štrasburgu. Ďalším štandardom sa 

stáva uvádzanie rodiča A a B namiesto otec a matka tak s ohľadom na anonymitu 

transsexuálov ako i na fakt, že aj homosexuálne aktívne páry si môžu adoptovať 

dieťa. 

Šokujúci, ale neprekvapivý je príbeh tzv. pani Francis na Evergreen štátnej univerzite v 

štáte Washington. Jej študentom je aj 45-ročný Colleen Francis, ktorý sa však cíti ako žena. 

Keď začal chodievať nahý do dievčenskej prezliekarne na univerzitnej plavárni, sťažovali sa 

študentky, ich rodičia až napokon plavecký tréner naň zavolal políciu. Colleen je však tzv. 

transrodovou osobou a teda sa mu tréner musel ospravedlniť za vyhodenie. Univerzita 

vyhlásila, že “nešlo o žiaden zločin. Pani Francis bola len nahá na mieste, kde je nahota 

dovolená. Problémom je, že má penis. No mať [mužský pohlavný úd] ešte neznamená, že ide o 

muža. Pohlavie a rod nie sú to isté. Drámu spôsobili ľudia, ktorí nerozumejú komplexnosti 

rodovej identity a boja sa jej. Inými slovami, je to len transfóbia.” Je naozaj na hlavu tváriť sa, 

že morálne dezorientovaná osoba a psychicky dezorientovaný muž má “občianske právo” 

promenádovať sa nahý medzi dospievajúcimi dievčatami. Vitajte v krajine LGBT divov. 

Je to jeden vulgárny svet postavený na egoizme, ktorý nemá žiadnu sympatiu pre 

detskú nevinnosť. 

Autor: Jana Ray-Tutková 

Prevzaté z internetu 
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Životopis svätých:  Svätí Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup – 

 25. január 

 

Narodil sa okolo roku 330 v kappadóckom meste Nazián. Jeho 

otec, pôvodom pohan, sa ešte pred Gregorovým narodením obrátil ku 

kresťanstvu, neskoršie sa stal v Naziáne biskupom. Za svoju 

náboženskú výchovu vďačí Gregor predovšetkým svojej matke Nonne. 

Čoskoro sa rozhodol pre panenský stav. Študoval rétoriku. Najprv v 

Cézarei Kapadóckej, kde sa zoznámil so sv. Bazilom (1.1), a potom v 

Cézarei palestínskej. Ďalej cestoval loďou do Alexandrie za ďalšími 

štúdiami. Neďaleko Cypru ich zastihla búrka. Gregor v smrteľnej 

úzkosti učinil sľub, že ak sa zachráni, zasvätí celý svoj život Bohu. Loď 

sa nepotopila, šťastne zakotvila v Alexandrii. Tam Gregor spoznal sv. 

Atanáza (2.5), učil sa u Tespesia. Z Alexandrie odišiel do Atén, kde 

začalo jeho skutočné priateľstvo s Bazilom. Spoločne bývali, spoločne 

jedli, spoločne sa učili. Za nejaký čas predstihli svojich učiteľov. Podľa slov sv. Gregora, poznali len 

dve cesty: jedná z nich viedla do chrámu a druhá do školy. Keď sv. Bazil odišiel do Egypta, zostal 

Gregor v Aténach, kde prijal miesto učiteľa. Tu ho zastihla správa o povýšení jeho otca na naziánsky 

biskupský stolec. Aby mu mohol pomáhať, vrátil sa Gregor roku 359 do Naziánu, kde ho otec pokrstil. 

Čo skoro v Gregorovi zavládla túžba po mníšskom živote. Odišiel k sv. Bazilovi do pontskej púšte. 

Jeho pobyt tam netrval dlho. Roku 361 ho otec zavolal, aby mu pomohol spravovať biskupstvo. Po 

návrate do Naziánu ho otec proti jeho vôli vysvätil na kňaza. Aktívny život ho však neuspokojoval, 

preto sa znovu utiahol do samoty. Keď sa dozvedel, že jeho otec z neznalosti podpísal poloariánsku 

teologickú formulu, čo vyvolalo pobúrenie zo strany mníchov. Vrátil sa, aby mu pomohol, aby verejne 

vyznal dogmatické ustanovenie nicejského koncilu. Gregor sa ďalších 10 rokov venoval pastierskej a 

kazateľskej činnosti. 

Nová etapa v Gregorovom živote nastala vtedy, keď sa sv. Bazil stal v roku 370 cézarejským 

arcibiskupom, a tým metropolitom celej Kappadócie. Ariánsky cisár Valens chcel obmedziť Bazilov 

vplyv. Preto rozdelil Kappádociu na dve metropoly. Bazil chcel oslabiť tento zásah, preto vytvoril 

niekoľko nových biskupstiev. Naliehal na Gregora, aby prevzal vedenie sasimského biskupstva. Keď 

odmietol, Bazil prišiel do Naziánu roku 372 a Gregora proti jeho vôli vysvätil na biskupa. Ten neskôr 

odišiel do Sasimy. Bol sklamaný, pretože kraj bol nehostinný, bez lesov a vody, mesto bolo v horách, 

plné obchodníkov a cudzích ľudí. Rozhorčený Gregor napísal Bazilovi: "Z nášho priateľstva som sa 

naučil, že človek nemá dôverovať žiadnému priateľovi." Keď si tyánsky arcibiskup robil nároky na 

Sasimu, Gregor sa rád vzdal tohto miesta. Nevykonajúc v Sasime ani jedinú bohoslužbu vrátil sa k 

svojmu takmer 100 ročnému otcovi. Po smrti rodičov (roku 374) odišiel do monastiera sv. Tekly v 

isaurskej Leleucii, kde začal žiť v tichosti a rozjímaní, tak ako si to vždy predstavoval. Tam ho zastihla 

aj správa o smrti sv. Bazila. 

http://zoe.sk/?svatci&id=179
http://zoe.sk/?svatci&id=327
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Po smrti cisára Valensa (r. 378) prosili carihradskí pravoverní katolíci Gregora, aby prišiel do 

hlavného mesta a spravoval arcibiskupstvo. Keď prišiel do Carihradu, našiel tu neutíšené pomery. 

Pravoverní boli v menšine, nemali ani vlastný chrám. Preto im zriadil kaplnku, ktorú nazval 

"Anastasis" (vzkriesenie). Tu predniesol svoje známe teologické prednášky o Najsvätejšej Trojici. 

Čoskoro začali chodiť ku Gregorovi heretici, pohania a židia. Zriekali sa svojich omylov. Biskup ich 

privádzal do Cirkvi. Čoskoro heretici začali strojiť proti Gregorovi úklady. Ohovárali ho, napádali jeho 

poslucháčov, snažili sa proti nemu pobúriť ľud, dokonca mu chceli siahnuť na život. Svätec však 

vytrval, nikdy neklesal na duchu. 

V r. 380 vstúpil do mesta cisár Teodóz a odovzdal katolíkom všetky významnejšie chrámy, 

ktoré im boli odňaté pred 40 rokmi. Gregorovi neubližovali len nepriatelia viery, ale aj vlastní. 

Egyptskí biskupi, ktorí s nim boli v spoločenstve, vysvätili za carihradského biskupa akéhosi Maxima, 

človeka pochybných mravov. Neskoršie Maxima síce vyhnali, ale na určitú dobu našiel záštitu v Ríme, 

kde boli zle informovaní. 

Keď Gregor onemocnel chcel opustiť carihradskú katedru, ale ľud ho zadržal slovami: 

"Spoločne s tebou odíde aj Trojica." A tak zostal až do II. všeobecného koncilu v Carihrade (r. 381), 

kde mala byť riešená otázka nástupcu posledného carihradského biskupa. Na koncile bol Gregor 

potvrdený vo funkcii a po smrti biskupa Melécia (12.2) sa stal aj predsedom snemu. Gregor sa však 

rozišiel s väčšinou účastníkov v názore na tzv. "Antiochijský rozkol."  Preto sa proti nemu obrátila 

dávna nenávisť. Mnohí ho začali obviňovať, že v boji s arianizmom nepovolal svetskú moc. Nakoniec 

bola vyzdvihnutá i otázka právoplatnosti Gregorovho biskupského pôsobenia v Carihrade, keďže sa 

úradne nezriekol Sasimského biskupstva. Pritom jeho nepriatelia zamlčovali, že ide o intrigy. Keď 

Gregor videl rozdvojenie, vystúpil na koncile a riekol: "Muži a bratia vo vedení svätého Kristovho 

stáda! Hanbite sa! Druhých máte učiť, aby zachovávali pokoj, a pritom sa hádate medzi sebou! Ako 

môžete iných utvrdzovať v jednote, ak nie ste jednotní medzi sebou? Ja vás však prosím pred 

jednopodstatnou Trojicou, aby ste sa uzmierili, žili vo vzájomnej láske, aby ste jednotne mohli riešiť 

cirkevné otázky. Ak som vinný za vaše rozdelenie, nie som nijako dôstojnejší ako prokor Jonáš. 

Vyhoďte ma z lode, búrka tak prestane. A keď nenesiem vinu za túto búrku, i tak som ochotný trpieť 

ak to chcete. Len sa zmierte medzi sebou, a buďte jednej mysle. Zvrhnite ma zo stolca, vyžeňte z 

mesta, no len milujte pravdu a pokoj!" Po týchto slovách Gregor opustil koncil i Carihrad. Odišiel do 

Naziánu, kde viedol biskupstvo do r. 383. V tom roku tam bol za biskupa ustanovený Eulálius. 

Gregor sa r. 383 usadil na majetku v Ariante, ktorý zdedil po rodičoch. Tam konečne mal kľud. 

Jeho jedinou rozkošou bola záhradka, studnička a tmavý les. Tam napísal väčšinu svojich básni a 

listov. Svoj život ukončil v r. 389. S poctami bol pochovaný v Naziáne. Jeho pozostatky boli boli v r. 

950 prenesené do Carihradu, odkiaľ sa ich časť dostala do Ríma, kde sú uložené v Bazilike sv. Petra. 

 

Zdroj: Čížek, A.: Synaxár životy svätých. Spolok b. P.P. Gojdiča : Prešov, 1998.  

 

 

http://zoe.sk/?svatci&id=235
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vtipy: 
 
Manželka volala svojej mamičke:   
- „Zase sa so mnou vadil, prídem bývať k tebe.“  
Mama odpovedala:  
- „Nie, miláčik, on musí zaplatiť za svoje chyby. Ja prídem bývať k vám!“ 
 
Rozhovor dvoch policajtov:  
- „Aha pán plukovník, tamto letí lietadlo. To je vládne alebo civilné?“  
Plukovník:  
- „No to je civilné! Keby bolo vládne, tak logicky pred ním idú motorky.“ 
 
- „Ocko, vieš sa podpísať aj potme?“  
- „Jasné.“  
- „Aj do žiackej knižky?“ 
 
Pýta sa Jožko pani učiteľky:  
- „Pani učiteľka, je správne, aby som bol potrestaný za niečo, čo som vôbec 
neurobil?“  
- „Nie, Jožko, vôbec nie.“  
- „To mám šťastie, lebo ja som si neurobil domácu úlohu.“ 
 
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.“ 
 

 
 

                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na týždeň po 35. 
Nedeli po Päťdesiatnici 

 

Pondelok 
20.1. 

Prepodobný 
a bohonositeľný otec 

Eutymios Veľký 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal (panychída) 
+ Milan (panychída) 

Utorok 
21.1. 

Prepodobný otec Maxim 
Vyznávač 

Svätý mučeník Neofyt 
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, 

Valerián a Akvila 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Marta, Ján, Anna (panychída) 

+ Štefan, Mária, Ján, Mária, Jozef, 
Igor  

Streda 
22.1. 

Svätý apoštol Timotej 
Svätý prepodobný mučeník 

Anastáz Perzský 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Viera, Štefan, Mária, Michal, 

Mária 
Sv. liturgia slovenská 
* bohuznáma rodina 

Štvrtok 
23.1. 

Svätý hieromučeník Klement, 
ankyrský biskup 

Svätý mučeník Agatanel 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Štefan (80 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Lukáš – ročná (panychída) 

Piatok 
24.1. 

Prepodobná matka Xénia 
Rímska 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Milan (70 r.)  

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Pavlína 

Sobota 
25.1. 

Svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Milan 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Irena, Ivan 

Nedeľa 
26.1. 

TRIDSIATA ŠIESTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Prepodobný otec Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia 

 

7:30 
 

 
9:00 

 
 

11:00 
 

15:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* František, Monika, Katarína, 

Dominika 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Simona 
Ekumenická  bohoslužba 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Alena, Markus, Viktória, Miroslav 
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Liturgický program na týždeň po 36. 

Nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
27.1. 

Prenesenie úctyhodných 
pozostatkov nášho otca svätého 

Jána Zlatoústeho 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena (61 r.) s rod.  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária (26 r.) 
* Tatiana 

Utorok 
28.1. 

Prepodobný otec Efrém Sýrsky 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 
+ Ivona (panychída)  

Streda 
29.1. 

Prenesenie pozostatkov svätého 
hieromučeníka Ignáca 

Bohonositeľa 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Fedor, Helena 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena s rod. 

Štvrtok 
30.1. 

Traja svätí svätitelia Bazil 
Veľký, Gregor Teológ a Ján 

Zlatoústy 
Svätý hieromučeník Hippolyt, 

rímsky pápež 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ František 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Alžbeta, Viktor, Alexandra 

Piatok 
31.1. 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 
Kýros a Ján 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vladimír  

Sobota 
1.2. 

Predprazdenstvo Stretnutia Pána 
Svätý mučeník Tryfón 

6:30 
 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Michal, Michal, Jozef, Jozef, 
Mikuláš 

Nedeľa 
2.2. 

TRIDSIATA SIEDMA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI – 
O ZACHEJOVI 

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA 

KRISTA 
Myrovanie, požehnanie sviec 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

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

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Bernardína (60 r.) s rod. 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Ladislav, Gabriela, Silvia, Irena, 
Simona 
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Gréckokatolícka cirkev 

  Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628 
 
WEB:            www.grkathe.sk 
 
e-mail:       úrad: humenne@grkatpo.sk 

        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 - 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte pred pôrodom; 
- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv. prijímanie -  minimálne 3 mesiace vopred; 
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred; 
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom a vyzdvihnúť si ho 
na ďalší deň, príp. zašleme poštou, mailom. 

 
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 
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