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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) 
  

Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) 

  

Podľa Léona Bloya existuje len jediný skutočný smútok, a to smútok nad tým, že nie sme svätí; 

možno tiež povedať, že jedinou skutočnou chudobou je to, že nežijeme ako Božie deti a ako bratia i 

sestry Ježiša Krista. 

Naše svedectvo 

Mohli by sme sa nazdávať, že toto je len 

Ježišov „spôsob“ chudoby, pokým my, čo ho 

nasledujeme, môžeme zachraňovať svet 

vlastnými, ľudskými prostriedkami. To však 

nejde. V každom čase a na každom mieste Boh 

zachraňuje človeka a svet prostredníctvom 

Kristovej chudoby. On sa stáva chudobným vo 

sviatostiach, vo svojom slove a vo svojej Cirkvi, ktorá je ľudom chudobných. Božie bohatstvo sa nedá 

sprostredkovať cez naše bohatstvo, ale vždy a výlučne cez našu osobnú a spoločnú chudobu, 

oživovanú Kristovým duchom. 

Nasledujúc nášho Majstra, my kresťania sme povolaní všímať si chudobu našich bratov a 

sestier, dotýkať sa jej, vziať ju na seba a urobiť konkrétne kroky na jej zmiernenie. Bieda nie je to isté 

ako chudoba: bieda je chudoba bez dôvery, bez solidarity, bez nádeje. Existujú tri druhy biedy: 

materiálna, morálna a duchovná. Materiálna bieda je to, čo normálne voláme chudobou, a trpia ňou 

tí, ktorí žijú v podmienkach odporujúcich ľudskej dôstojnosti: nie sú totiž naplnené ich základné 

práva a potreby, ako jedlo, voda, zdravotná starostlivosť, práca a možnosť kultúrneho rozvoja a 

rastu. Odpoveďou Cirkvi na túto biedu je jej služba, diakonia, ktorou vychádza v ústrety ich 

potrebám a uzdravuje rany, ktoré krivia tvár ľudstva. V chudobnom a vydedencovi vidíme Kristovu 

tvár; keď milujeme chudobného a pomáhame mu, milujeme Krista a pomáhame Kristovi. Cieľom 

nášho úsilia má byť aj ukončenie porušovania ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a zneužívania vo 

svete, lebo to sú časté príčiny biedy. Keď sa moc, luxus a peniaze stanú modlami, požiadavka 
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spravodlivého rozdelenia bohatstva sa stáva druhoradou. Preto je naliehavo potrebné, aby sa naše 

svedomie obrátilo a zameralo na spravodlivosť, rovnosť, jednoduchosť a vzájomné delenie sa. 

Nemenej znepokojujúca je aj morálna bieda, ktorá spočíva v otroctve neresti a hriechu. Koľkú 

bolesť v rodinách zapríčiňuje to, že jeden z členov rodiny – často mladý – je v zajatí alkoholu, drog, 

hráčstva alebo pornografie! Koľkí ľudia už viac nenachádzajú v živote zmysel alebo perspektívu do 

budúcnosti, koľkí stratili nádej! A koľkí boli uvrhnutí do biedy len v dôsledku nespravodlivých 

spoločenských podmienok, nezamestnanosti, ktorá ich oberá o dôstojnosť živiteľov, či v dôsledku 

nerovného prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch možno morálnu 

biedu právom považovať za začínajúcu samovraždu. Takýto druh biedy, ktorý často so sebou nesie aj 

finančný krach, je vždy spojený aj s duchovnou biedou, ktorú zakusujeme, keď sa odvraciame od 

Boha a odmietame jeho lásku. Ak si myslíme, že nepotrebujeme Boha, ktorý k nám prichádza skrze 

Ježiša Krista, pretože sme presvedčení, že si vystačíme sami, smerujeme k pádu. Iba Boh nás môže 

naozaj zachrániť a oslobodiť. 

Skutočným protijedom proti duchovnej biede je evanjelium: kdekoľvek ideme, máme ako 

kresťania hlásať oslobodzujúcu zvesť, že odpustenie spáchaných hriechov je možné, že Boh je väčší 

ako naša hriešnosť, že nás vždy bezvýhradne miluje a že sme boli stvorení pre spoločenstvo a večný 

život. Pán nás žiada, aby sme boli radostnými hlásateľmi tohto posolstva milosrdenstva a nádeje! Je 

vzrušujúce zakúšať radosť z toho, že šírime dobrú zvesť, delíme sa o zverený poklad, utešujeme 

zlomené srdcia a ponúkame nádej našim bratom a sestrám, ktorí žijú v tme. Znamená to nasledovať 

a napodobňovať Ježiša, ktorý vyhľadával chudobných a hriešnikov ako pastier, ktorý s láskou hľadá 

stratenú ovečku. V spojení s Ježišom môžeme odvážne odhaľovať nové cesty evanjelizácie a ľudského 

rozvoja. 

Drahí bratia a sestry, kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená 

vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý 

je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej 

biede. Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal chudobným 

a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na sebazapieranie; mali by 

sme sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou 

vlastnou chudobou. Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia 

žiadne sebazapieranie nemá význam. Nedôverujem almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí. 

 Duch Svätý, prostredníctvom ktorého sme „ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby 

sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí“ (2 Kor 6, 10), nech nám pomáha v našich predsavzatiach 

a nech posilní náš záujem a našu zodpovednosť za ľudskú biedu, aby sme sa mohli stať milosrdnými 

a konať milosrdne. Zároveň s týmto želaním sa modlím za každého jedného veriaceho a každé 

cirkevné spoločenstvo, aby ich putovanie Pôstnym obdobím bolo plodné. Vás všetkých prosím, 

modlite sa za mňa. Nech vás Pán žehná a Panna Mária nech vás ochraňuje! 

  
Vo Vatikáne 26. decembra 2013, na sviatok svätého Štefana, diakona a prvého mučeníka 

sv. otec František, rímsky pápež 
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1. V ČO VERÍME 

158. V čom spočíva nebo? = Nebo je jediný nekonečný 

okamih lásky. Už nás nič neodlúči od Boha, ktorého 

naša duša miluje a ktorého celý život hľadala. Spolu so 

všetkými anjelmi a svätými sa môžeme navždy radovať 

z Boha a s ním. 

- Kto niekedy pozoroval, ako na seba láskyplne hľadia 

zamilovaní, kto si všimol, ako bábätko pri dojčení hľadá oči svojej 

mamy, ako by si chcelo navždy zachovať každý jej úsmev, ten 

dokáže vzdialene vytušiť niečo o nebi. Smieť hľadieť na Boha 

z tváre do tváre – to je ako jediný nekonečný okamih lásky. 

SÚD: Takzvaný osobitný alebo tiež osobný súd sa udeje 

po smrti každého z nás. Posledný alebo všeobecný súd sa udeje v posledný deň, teda na konci 

sveta, pri druhom príchode Pána. 

„Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz 

poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný “ (1 Kor 13, 

12). 

159.  Čo je to očistec (purgatorium)? = Očistec, ktorý si ľudia často predstavujú 

ako určité miesto, je stavom. Kto zomrie v Božej milosti (teda v pokoji s Bohom 

a s ľuďmi), potrebuje však ešte očistenie, kým bude môcť hľadieť na Boha 

z tváre do tváre, prechádza očistcom. 

-   Keď Peter zradil Ježiša, Pán sa obrátil a pozrel na Petra: „... a Peter vyšiel von 

a horko sa rozplakal“ (porov. Lk 22, 61 – 62) – prežil pocit ako v očistci. Taký očistec čaká 

pravdepodobne väčšinu z nás v okamihu našej smrti: Pán pozrie na nás s láskou – a my 

pocítime spaľujúcu hanbu a bolestnú ľútosť pre naše zlé správanie alebo len neláskavé 

správanie. Až po tejto očisťujúcej bolesti budeme schopní stretnúť sa s jeho milujúcim 

pohľadom v nezakalenej nebeskej radosti. 

„Tvoje miesto v nebi bude vyzerať tak, akoby ti bolo vytvorené presne na mieru, len 

a len pre teba, pretože ty si bol stvorený preň“ (C. S. Lewis). 

160. Môžeme nejako pomôcť zosnulým, ktorí sa nachádzajú v stave očisťovania? = 

Áno, pretože všetci pokrstení v Kristovi tvoria jedno spoločenstvo a sú navzájom 

neoddeliteľne spojení, môžu živí pomáhať dušiam zomrelým v očistci. 

- Keď človek zomrie, už sám pre seba nemôže nič urobiť. Čas aktívneho osvedčovania 

sa skončil. My však môžeme urobiť niečo pre zomrelých v očistci. Naša láska siaha až tam. 

Pôstom, modlitbou, konaním dobra, ale predovšetkým slávením >EUCHARISTIE môžeme 

zomrelým vyprosiť milosť. 
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„Pamätal tiež (Júda Machabejský), že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, 

čo nábožne zosnuli“ (2 Mach 12, 45). 

„Neváhajme pomôcť zosnulým a obetovať za nich svoje modlitby“ (sv. Ján Zlatoústy). 

161. Čo je peklo? = Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna 

neprítomnosť lásky. 

- Kto vedome a zo slobodnej vôle zomrie v ťažkom hriechu bez ľútosti a navždy 

odmietne Božiu milosrdnú, odpúšťajúcu lásku, ten sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom 

a so svätými. Nevieme, či sa skutočne nájde niekto, kto by v okamihu smrti hľadel do tváre 

absolútnej Lásky a ešte stále by dokázal hovoriť „nie“. Naša sloboda nám však umožňuje 

takéto rozhodnutie. Ježiš nás varuje, aby sme sa neuzatvárali pred núdzou jeho bratov 

a sestier, pretože také konanie by nás mohlo od neho navždy odlúčiť: „Odíďte odo mňa, 

zlorečení... Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ 

(Mt 25, 41.45). 

„Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, 

že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1 Jn 3, 14b - 15). 

„Pýtam sa sám seba: Čo znamená peklo? Ja tvrdím, že je to neschopnosť milovať“ 

(Fiodor M. Dostojevskij, ruský spisovateľ). 

162. Ak je Boh láska, ako vôbec môže existovať peklo? = Nie je to Boh, kto zatracuje 

človeka. Človek sám odmieta milosrdnú Božiu lásku a dobrovoľne sa pripravuje 

o (večný) život tým, že sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom. 

- Boh túži po spoločenstve aj s tým posledným hriešnikom. Chce, aby sa všetci obrátili 

a boli spasení. Boh však stvoril človeka slobodného a rešpektuje jeho rozhodnutie. Ani Boh 

sám si nemôže lásku vynucovať. Ako milujúci je „bezmocný“, keď si niekto namiesto neba 

zvolí peklo. 

„Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len 

trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie“ (2 Pt 3, 9). 

163. Čo je posledný súd? = Posledný SÚD sa uskutoční na konci času, pri druhom 

príchode Krista. „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali 

zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5, 29). 

- Keď príde Kristus vo svojej sláve, ožiari nás jeho svetlo. Pravda otvorene vyjde na 

svetlo: naše myšlienky, skutky, náš vzťah k Bohu a k ľuďom – nič z toho sa už nebude dať 

ukryť. Spoznáme konečný zmysel stvorenia, pochopíme obdivuhodné Božie cesty k našej 

spáse a konečne dostaneme odpoveď na otázku, prečo mohlo mať zlo takú moc, keď jediným 

skutočne mocným je Boh. Posledný súd je zároveň naším súdom. Tam sa rozhodne, či budeme 

vzkriesení k večnému životu, alebo budeme navždy odlúčení od Boha. Na tých, ktorí si zvolili 

život, vloží Boh ešte raz svoju stvoriteľskú ruku. V „novom príbytku“ (porov. 2 Kor 5, 1) budú 

žiť naveky na Božiu slávu a budú chváliť Boha telom aj dušou. 

 „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac 

nebude, lebo prvé sa pominulo.“ A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ 

A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé“ (Zjv 21, 4). 

 

    Pokračovanie v budúcom čísle... 
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VÝZNAM A POSTAVENIE KATOLÍCKEJ 

ŠKOLY V SÚČASNOSTI 

 

Dnešná spoločnosť je rôzna, z toho vyplýva aj rôznosť názorov či 

postojov ľudí k Cirkvi a k tomu, čo cirkev ponúka. Jedná 

z mnohých ponúk Cirkvi, ktoré majú spásonosný charakter pre 

každého človeka je aj rozhodnutie rodičov pre vzdelanie svojho 

dieťaťa v prostredí, ktoré zabezpečuje aj formačný rozmer 

smerujúc k živému Bohu. Rodina je prvým a základným vychovávateľom svojich detí. No 

rodičom dnešnej konzumnej doby ostáva čoraz menej času na správnu výchovu a rozvoj 

vlastných detí. S poľutovaním možno tvrdiť, že drvivá väčšina mladých je vychovávaná ulicou, 

internetom, mobilmi či zlou partiou kamarátov, ktorí ich dennodenne obklopujú. Následne sa 

môžu vyskytnúť rôzne druhy závislostí a množstvo problémov, s ktorými mladí ľudia žijú.   

Rodina je prvým miestom riešenia každého problému dieťaťa, ale realita je niekedy iná, 

ak v rodine sa vytráca ich základné poslanie. Pravdou je, že obrovské množstvo času deti 

a mládež trávi v školskom prostredí, ktoré nemá mať úlohu iba odovzdávať patričné vzdelanie, 

ale má byť aj riešiteľkou problémov mladých.  

Myslím si, že Katolícka škola si je toho vedomá, ale rodiny, žiaľ nie, a preto škola má 

pomáhať dnešnej rodine im túto úlohu či poslanie znovu objaviť. Námahy v tomto smere 

nikdy nie je dosť a cesta, ktorou treba ísť, je v službe, v stretávaní sa a vo 

vzájomnej spolupráci. 

V deklarácii o kresťanskej výchove Gravissimum educationis z Druhého Vatikánskeho 

koncilu môžeme vidieť zadefinovanú podstatu a charakter katolíckej školy. Podľa spomínanej 

deklarácie katolícka škola sleduje tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu mládeže, ako ostatné 

školy. Charakteristickým znakom je vytváranie  pre žiakov prostredia spolunažívania, ktoré je 

preniknuté duchom evanjeliovej slobody a lásky, a taktiež  pomáha mladým, aby sa spolu s 

vývinom ich osobnosti zároveň rozvíjalo nové stvorenie, ktorým sa stali krstom. Týmito 

krokmi sa usiluje zladiť celú ľudskú kultúru s posolstvom spásy tak, aby študenti nadobúdali 

vedomosti o svete, živote a človeku vo svetle viery. 

Prevažná časť rodičov vyhľadáva vhodné prostredie pre vzdelanie a vývoj svojho dieťaťa 

a práve uvedený obsah danej deklarácie je tým správnym návodom, aká by mala byť škola 

vedená Cirkvou.  
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Samozrejmosťou je, že cirkevná škola nie je rozdielna svojou štruktúrou a vyučovacím 

procesom od školy necirkevnej. Túto skutočnosť vyjadruje aj dokument od kongregácie pre 

katolícku výchovu podľa ktorého, nemôžeme chápať katolícku školu oddelene od ostatných 

výchovných zariadení a viesť ju ako nezávislú inštitúciu, ale musíme ju udržiavať v styku so 

svetom politiky, hospodárstva, kultúry a spoločnosti v jej komplexnosti. No nemôžeme 

zabudnúť na náboženský rozmer, ktorý v sebe daná škola má a tento rozmer sa stáva jej 

špecifikom, ktorý podporuje budovanie kresťanských, mravných a ľudských hodnôt žiaka, ale 

aj učiteľa.  

To či škola, ktorej zriaďovateľom je Cirkev vytvára uspokojivé a vhodné prostredie pre 

dnešného mladého človeka môžeme vidieť v odpovediach na otázky anonymného dotazníka 

vypracovaného pedagógmi v troch školách, ktoré boli zriadené Gréckokatolíckou cirkvou 

Prešovskej archieparchie. 

Prvá otázka v dotazníku znela:  Je potrebné v dnešnej dobe zriaďovať cirkevné 

školy? Predkladám niekoľko vyjadrení pedagógoch, ktorý zastavajú pozitívne stanovisko 

k tejto otázke: „Katolícka škola má odovzdávať žiakom okrem vedomostí aj vieru a výchovu 

v kresťanskom duchu. V cirkevných školách žiaci trávia čas v prostredí iných mladých ľudí, 

ktorí sú tak isto kresťansky vedení a vyznávajú rovnaké hodnoty. Sú tým chránení aj od 

iných vplyvov. Vytvárajú si priateľstvá v škole – veriacich kamarátov. Ľahšie sa dostanú do 

rôznych hnutí a spoločenstiev.“; „Ako rodič by som si priala, aby moje deti vyrastali 

v kolektíve veriacich spolužiakov a boli vychovávaní kresťanskými učiteľmi. Chcem dať 

svojím deťom dobré vzdelanie, ale ešte viac dobrú výchovu. V čase, keď sa im nemôžem 

venovať, chcem aby boli vedení (aj vo viere) ľuďmi, ktorým budem dôverovať. Učitelia 

cirkevnej školy by mali byť súčasťou farského spoločenstva, zúčastňovať sa podľa možnosti 

aktivít vo farnosti.“; „Sú rodičia, ktorí majú záujem o duchovnú formáciu svojich detí. Školy 

sú súčasťou cirkvi, ktorá má podporovať výchovu mladých ľudí cez pôsobenie v školách, 

zriaďovateľovi musí záležať na ich vzniku.“; „Majú poskytnúť mládeži pravé hodnoty v dobe 

konzumnej spoločnosti. Pomôcť mládeži orientovať sa v zložitých situáciách morálne 

naštrbenej spoločnosti.“; „Majú ponúknuť nielen odborné vzdelávanie a rast, ale aj 

duchovnú formáciu – plný harmonický rozvoj mladého človeka. Pomôcť mladým kresťanom 

poznať a upevniť svoju kresťanskú identitu.“; „Cirkevné školy formujú mladých a ponúkajú 

mravné a kresťanské hodnoty. Na štátnych školách sa často ponúkajú iba pseudo-hodnoty 

a kresťanstvo je zosmiešňované“.  
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Ponúknuté odpovede pedagógov pracujúcich na pôde cirkevného školstva, jasne 

dosvedčujú potrebu takýchto inštitúcii pre dnešného moderného človeka. Častým pojmom 

v ich odpovediach boli pravé mravné hodnoty, ktoré cirkevná škola má a musí odovzdávať, 

pretože to sa od nej aj očakáva. 

Druhá otázka, ktorej cieľom bolo získať pravdivý pohľad sa dotýkala poukázania na 

rozdiel vo vnímaní medzi cirkevnou a štátnou školou. Otázka znela: V čom vidíte rozdiel 

medzi cirkevnou a štátnou školou? Znova ponúkam niekoľko zaujímavých odpovedí:  

„Cirkevná škola okrem vzdelávania ponúka mladým a vedie ich ku skutočným hodnotám, 

nie podľa trendov dnešnej doby.“;„Cirkevná škola vedie žiakov k vnútornému poznávaniu, 

učí poznávať seba samého cez liturgiu, duchovné cvičenia a pod.“; „Duch cirkevnej školy je 

iný, niektoré aktivity sú iné, výchovné metódy sú iné. Celková atmosféra školy je oslovujúca 

a pôsobivá. Výchova je založená na kresťanských princípoch a morálke.“; „V prístupe 

učiteľov. Správajú sa k žiakom priateľsky, nie príliš autoritatívne. Nesnažia sa ich iba niečo 

naučiť, ale zároveň aj vychovávať, viesť duchovne a ísť im príkladom kresťanského života.“; 

„Individuálny prístup učiteľa k svojmu žiakovi. Učiteľ cirkevnej školy berie svojho žiaka ako 

samého seba, ako Božie dieťa (najdôležitejšia vec). Pomoc človeku ako takému (ústretovosť, 

akceptácia rodinných pomerov).“; „Na cirkevnej škole je celý výchovno-vzdelávací proces 

vedený v kresťanskom duchu. Vytvára sa spoločenstvo. Na štátnych školách je rôznorodé 

zloženie žiakov aj učiteľov. Môže byť veľký rozdiel v hodnotách ktoré vyznávajú – 

nebezpečenstvo liberalizmu, iné morálne hodnoty“. 

Z vybraných odpovedí pedagógov je vnímateľný rozdiel medzi štátnou školou 

a cirkevnou. Individuálny postoj a prístup k žiakovi na cirkevnej škole je dobrým 

ukazovateľom správnosti smerovania takejto školy, ktorá má nielen vzdelávací charakter, ale 

predovšetkým aj formačný, s cieľom odovzdávať všetky kresťanské a ľudské hodnoty žiakovi. 

V závere sa vráťme k myšlienke z deklarácie o kresťanskej výchove Gravissimum 

educationis, kde dokument kladie dôležité poslanie pre každú katolícku školu, ktorým je  

vytváranie  pre žiakov prostredia spolunažívania, ktoré je preniknuté duchom evanjeliovej 

slobody a lásky, a taktiež  pomáha mladým, aby sa spolu s vývinom ich osobnosti zároveň 

rozvíjalo nové stvorenie. Osobne som presvedčený, že na tom má stáť napredovanie 

vzdelávacej inštitúcie vedenej Cirkvou a zároveň zabezpečovať jej rast a pozitívny vývoj.  

 
                                                                                                Mgr. Peter Hrib 
                                                                                               Duchovný správca  

                                                                                                                 Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 

Príde židovský syn za svojím otcom:   
- „Oci, daj mi 5 korún.“ 
- „Čo chceš 4 koruny? Na čo Ti budú 3? Čo budeš robiť s dvoma? Tu máš korunu a rozdeľ sa s 
bratom.“ 
 
Na policajnej akadémii prijímajú nových uchádzačov. Pýtajú sa jedného, koľko je 4 plus 4.  
- „12.“  
- „Výborne, ste prijatý. Povedali ste nám viac, ako sme od vás očakávali.“ 
 
- „Stará mama, je to pravda, že za zlo sa máme odplatiť dobrom?“  
- „Je to pravda, vnúčik môj.“  
- „Tak mi daj dvadsať eur. Pred chvíľou som ti rozbil okuliare.“  
 

Vodič nabúra do auta zaparkovaného na parkovisku. Vystúpi zo svojho auta, pristúpi k tomu, do 
ktorého práve nabúral a začne písať odkaz:  
- „Keď píšem tento lístok, sleduje ma asi tucet ľudí. Všetci si myslia, že píšem svoje meno, adresu a 
číslo poistky. Ale nepíšem.“ 
 

Kozmonaut dáva posledný rozhovor novinárom pred štartom. Od jedného z novinárov zaznie obvyklá 
otázka:  
- „Ako sa cítite?“  
Kozmonaut chvíľku mlčí, potom odpovedá:  
- „Ako sa cítim? Viem, že budem sedieť na 100 000 súčiastkach, ktoré 
pochádzajú od firiem, ktoré ponúkli tú najnižšiu cenu.“ 

 

„Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové.“  
„Zn: nestíham lepiť.“ 
 

Čo treba urobiť, keď v lese stretneš medveďa?  
Nič! Medveď urobí všetko podstatné. 

 

                                                          
 Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na 5. týždeň Veľkého 
pôstu  

Pondelok 
31.3. 

Prepodobný otec Hypatios, 
gangriansky biskup 

 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 

18:00 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Peter 
Akatist k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján 

Utorok 
1.4. 

Prepodobná matka Mária 
Egyptská 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ duše v očistci 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan, Renáta 

Streda 
2.4. 

Prepodobný otec Titus 
Divotvorca 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 

18:00 
19:30 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ František 
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia VPD 
+ Milan (panychída) 

Utiereň s kajúcim kánonom 

Štvrtok 
3.4. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Nikita 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Ján, Zuzana, Ján 
Moleben k sv. Jozefovi 

Sv. liturgia slovenská 
+ Pavlína 

* Ivan (70 r.) 

Piatok 
4.4. 

Prepodobní otcovia Jozef 
Hymnograf a Juraj z Maley 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Krížová cesta 
Sv. liturgia VPD 

+ Jozef (panychída) 

Sobota 
5.4. 

Akatistová sobota  
 

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod 
a spoločníci 

6:30 
 

16:30 
17:00 

 
18:00 

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

Akatist k MPθΥ  
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján, 

Mária, Ivan 
+ Terézia 

Nedeľa 
6.4. 

 PIATA PÔSTNA 
NEDEĽA – pamiatka 

prepodobnej Márie 
Egyptskej 

Odchod do večnosti nášho 
otca svätého Metoda, 

učiteľa Slovanov 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Veronika 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Dušan (55 r.) 

 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Vladimír 
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Liturgický program na 6. týždeň Veľkého 

pôstu  

Pondelok 
7.4. 

Prepodobný otec Juraj, 
mytilénsky biskup 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 

18:00 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Jozef 
Akatist k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
+ Lukáš (panychída) 

Utorok 
8.4. 

Svätý apoštol Herodión, Agabus, 
Rúfus, Asynkrit, Flegont a 

Hermés 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Terézia 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal 

Streda 
9.4. 

Svätý mučeník Eupsychos 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 

17:30 
 

18:00 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Anna, Juraj 
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia VPD 
* Alena s rod. 

Štvrtok 
10.4. 

Svätí mučeníci Terencius, 
Pompejus a spoločníci 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Júlia, Juraj (panychída) 
Moleben k sv. Jozefovi 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna, Peter, Ľubo, Darina, Peter, 

Inga s rod. 

Piatok 
11.4. 

Svätý hieromučeník Antipas, 
biskup ázijského Pergama 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj (panychída) 

Krížová cesta 
Sv. liturgia VPD 

+ Mária, Ján, Ján, Andrej, Štefan 
a ostatní z rod. 

Sobota 
12.4. 

Vzkriesenie spravodlivého 
Lazára 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anton (panychída) 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Anna, Ján 

Nedeľa 
13.4. 

KVETNÁ NEDEĽA  
 

Požehnanie ratolestí 
 

Myrovanie 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

15:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Kamila (55 r.) s rod. 
Veľkonočná spoveď 
Sv. liturgia slovenská 
* Alenka, Peter, Alena 
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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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