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Homília z 11. januára, kedy Svätý Otec pokrstil 33 detí:

Sýťte deti Božím slovom!
Drahí bratia a sestry!
Počuli sme v prvom čítaní
(Iz 55, 1-11), že Pán sa stará o
svoje deti tak ako rodič. Stará sa,
aby dal svojim deťom výdatné
jedlo. Prostredníctvom proroka
Boh hovorí: «Prečo platíte
striebrom za to, čo nie je chlieb,
a driete za to, čo nesýti?» (Iz 55,
2). Boh, tak ako statočný otec a
statočná mama, chce dať svojim
deťom dobré veci. A čo je týmto
výdatným pokrmom, ktorý nám
Boh dáva? Je ním jeho slovo:
jeho slovo nám dáva rásť, dáva
nám prinášať dobré ovocie života, tak ako
dážď a sneh sú zemi na osoh a zúrodňujú ju
(porov. Iz 55, 10-11). Tak vy, rodičia, a aj vy,
krstní otcovia a krstné mamy, starí rodičia,
strýkovia a tety, budete pomáhať týmto
deťom dobre vyrastať, ak im budete dávať
Božie slovo, Ježišovo evanjelium. A dávať im
ho aj príkladom! Každý deň si navyknite čítať
úryvok z evanjelia, drobný úsek, a noste vždy
so sebou malé Evanjelium vo vrecku, v taške,

aby ste si z neho mohli čítať. A toto bude
príklad pre deti, vidieť otca, mamu, krstných
rodičov, dedka, babku, ujov, tety, čítať Božie
slovo.
Vy, mamy, dávate svojim deťom mlieko
– aj teraz, ak plačú od hladu, spokojne ich
nakŕmte. Ďakujme Pánovi za dar mlieka a
modlime sa za tie mamy – je ich žiaľ mnoho
– ktoré sú v situácii, že nemôžu dať svojim
deťom jesť. Modlime sa za tieto mamy
usilujme sa im pomôcť. Čím je teda mlieko

Sme tu pre vás
pre telo, tým je Božie slovo pre ducha: Božie
slovo dáva viere rásť. A vďaka viere sa
rodíme z Boha. To je to, čo sa deje v krste.
Počúvali sme apoštola Jána: «Každý, kto
verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha» (1
Jn 5, 1). V tejto viere vaše deti prijímajú krst.
Dnes je to vaša viera, drahí rodičia a krstní
rodičia. Je to viera Cirkvi, v ktorej títo
maličkí prijímajú krst. Ale zajtra, s Božou
milosťou, to bude ich viera, ich osobné
«áno» Ježišovi Kristovi, ktorý nám daruje
Otcovu lásku.
Hovoril som, že je to viera Cirkvi. Toto je
veľmi dôležité. Krst nás začleňuje do tela
Cirkvi, do svätého Božieho ľudu. A v tomto
tele, v tomto ľude na ceste, sa viera
odovzdáva z generácie na generáciu: je to
viera Cirkvi. Je to viera Márie, našej Matky,
viera svätého Jozefa, svätého Petra, svätého
Andreja, svätého Jána, viera svätých
apoštolov a mučeníkov, ktorá prišla až k
nám, prostredníctvom krstu. Je to reťaz
odovzdávania viery. Toto je nádherné! Je to
odovzdávanie sviece viery z ruky do ruky:
vyjadríme to aj zakrátko gestom zapálenia
sviece od veľkej paschálnej sviece.
Veľkonočná svieca predstavuje vzkrieseného
Krista, živého uprostred nás. Vy, rodiny,
vezmite si od neho svetlo viery, aby ste ho
odovzdali svojim deťom. Toto svetlo
prijímate v Cirkvi, v Kristovom tele, v Božom
ľude, ktorý kráča v každom čase a na každom
mieste. Učte svoje deti, že nemožno byť
kresťanom
mimo
Cirkvi,
nemožno
nasledovať Ježiša Krista bez Cirkvi, pretože
Cirkev je Matkou a dáva nám rásť v láske k
Ježišovi Kristovi.
Posledný aspekt sa silne vynára z
dnešných biblických čítaní: v krste sme
zasvätení Duchom Svätým. Slovo «kresťan»
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znamená toto, znamená zasvätený ako Ježiš,
v tom istom Duchu, v ktorom bol Ježiš
pohrúžený v celom svojom pozemskom
živote. On je „Kristus“, pomazaný, zasvätený,
ako pokrstení sme „kresťania“, čiže
zasvätení, pomazaní. A tak, drahí rodičia,
drahí krstní otcovia a krstné mamy, ak
chcete, aby sa vaše deti stali opravdivými
kresťanmi, pomáhajte im rásť „pohrúženým“
v Duchu Svätom, čiže v teple Božej lásky, vo
svetle jeho slova. Preto nezabúdajte často
vzývať Ducha Svätého, každý deň.
Pani, modlievate sa? – Áno. – Ku komu
sa modlíte? – Modlím sa k Bohu. – Ale
«Boh», len tak, neexistuje: Boh je osoba a
ako osoba existuje Otec, Syn a Duch Svätý.
Ku komu sa modlíš? K Otcovi, k Synovi, k
Duchu Svätému. Zvyčajne sa modlíme k
Ježišovi. Keď sa modlíme Otče náš, modlíme
sa k Otcovi. Ale k Duchu Svätému sa až tak
nemodlíme. Je veľmi dôležité modliť sa k
Duchu Svätému, aby nás učil viesť rodinu,
deti, aby tieto deti rástli v atmosfére Svätej
Trojice. Je to práve Duch Svätý, ktorý ich
vedie. Preto nezabúdajte často vzývať Ducha
Svätého, každý deň. Môžete tak robiť
napríklad touto jednoduchou modlitbou:
„Príď, Svätý Duch, naplň srdcia svojich
veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.“
Môžete touto modlitbou prosiť za vaše deti,
okrem toho, že prosíte prirodzene za seba
samých!
Keď sa takto modlíte, vnímajte materskú
prítomnosť Panny Márie. Ona nás učí prosiť
Ducha Svätého a žiť podľa Ducha, tak ako
Ježiš. Panna Mária, naša Matka, nech vždy
sprevádza cestu vašich detí a vašich rodín.
Amen.
Prevzaté z TK KBS
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VZOR HLASOVACIEHO LÍSTKA
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Farské stretnutia mladých
Srdečne pozývame všetkých mladých našej
farnosti na pravidelné stretnutia.
Stretnutia sa budú konať nasledovne:
- prvopiatkový týždeň: v piatok stretnutie na
fare;
- druhý týždeň: vo štvrtok stretnutie na fare a
v piatok adorácia v chráme;
- tretí týždeň: v piatok stretnutie na fare;
- štvrtý týždeň: vo štvrtok stretnutie na fare a
v piatok adorácia v chráme.
Tešíme sa na Teba i Tvojich priateľov.

Víkend pre deti a mladých
Humenského a Sninského protopresbyteriátu
V termíne od 30.1. do 1.2. 2015 (piatok až nedeľa) sa v CVČ
Juskova

Voľa

Humenského

uskutoční
a Sninského

Víkend

pre

deti

protopresbyteriátu

a mladých
na

tému

Medziľudské vzťahy – obraz Božej Trojice.
Cena za pobyt pri dostatočnom záujme je 16,-€ s dopravou.
Prihlásiť sa je potrebné na našom Farskom úrade.

PRIHLÁŠKA
Tematický víkend pre deti a mladých
Humenského a Sninského protopresbyteriátu 30.1. – 1.2. 2015

Meno a priezvisko.................................................................................................................
Adresa...................................................................................................................................
Tel. kontakt na rodiča ..........................................................................................................
.................................................
dátum a podpis rodiča
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Liturgický program na týždeň
po Nedeli o Zachejovi
6:30
Pondelok
19.1.

Prepodobný otec
Makarios Egyptský

Utorok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľský otec
Eutymios Veľký

Streda
21.1.
Štvrtok
22.1.

Piatok
23.1.

17:30
18:00
6:30
18:00
6:30

Prepodobný otec Maxim Vyznávač

18:00
6:30
Svätý apoštol Timotej

18:00
6:30
Svätý hieromučeník Klement

18:00
6:30

Sobota
24.1.

17:00
18:00

Prepodobná matka Xénia Rímska

7:30
NEDEĽA O MÝTNIKOVI
A FARIZEJOVI

Nedeľa
25.1.

9:00

Svätý Gregor Teológ,
konštantínopolský arcibiskup
Zbierka GTF PU + cirkevné školy
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11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, František
Sv. liturgia slovenská
† Anna (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Štefan 81 r.
Sv. liturgia slovenská
† rod. Chauturovej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Helena, Fedor
Sv. liturgia slovenská
† Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Štefan
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš, Anna (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Štefan 70r., Milada, Martin, Marcel,
Marianna, Eva, Jakub
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ivan,
Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
* Simonka 28 r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena 65r.
* Jaroslav 50r.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Samuel, Antónia, Kristína, Timotej,
Ester, Sára
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Liturgický program na týždeň
po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi
6:30

Pondelok
26.1.

Prepodobný Xenofont, jeho
manželka Mária a synovia

Utorok
27.1.

Prenesenie úctyhodných
pozostatkov nášho otca
svätého Jána Zlatoústeho

Streda
28.1.

17:30
18:00
6:30
18:00
6:30

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

18:00
6:30

Štvrtok
29.1.

Piatok
30.1.

Prenesenie pozostatkov svätého
hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

17:00
18:00
6:30
7:30

Traja svätí svätitelia, veľkí
veľkňazi Bazil Veľký, Gregor
Teológ a Ján Zlatoústy

16:30
18:00

Sobota
31.1.

6:30

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kýros a Ján
Otvorenie procesu blahorečenia
o. Jána Mastiliaka, CSsR

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
1.2.

NEDEĽA O
MÁRNOTRATNOM
SYNOVI

9:00

Predsviatok Stretnutia nášho
Pána Ježiša Krista

17:00
18:00

11:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Mária
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Marián 50r. s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vlado, Laco, Štefan
Sv. liturgia slovenská
* Mária 27 r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter, Milan, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela 50 r.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Peter (panychída)
† Andrej, Ondrej
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* sr. Simeona, sr. Antónia, sr. Sofia
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia slovenská
* Ján 55 r. s rod.
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STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA

JEŽIŠA KRISTA
O
O niekoľko dní budeme sláviť sviatok
Stretnutia Pána. Posledná udalosť, ktorú
opisuje evanjelista Lukáš z Ježišovho útleho
detstva. Stretnutie Pána je sviatkom, ktorý sa
slávil v Jeruzaleme už od štvrtého storočia.
Na sviatok Kristovho Narodenia sme
oslavovali vtelenie Božieho Slova. To isté
tajomstvo oslavujeme iným spôsobom aj na
sviatok Stretnutia Pána. Cirkev tak múdro
rozdeľuje oslavu tohto veľkého tajomstva
počas celého liturgického roka. Druhého
februára, štyridsať dní po Ježišovom
narodení, sa v tejto ešte posvätnej atmosfére,
slávia udalosti vzťahujúce sa na detstvo
Božieho dieťaťa. Jeho rodičia sú zbožní židia
a vypĺňajú povinnosti Pánovho Zákona o
prvorodenom mužského rodu.
Lukášovo Evanjelium na tento sviatok
začína s vyplnením prikázania rodičmi,
ktorým sa narodil chlapec. Podľa knihy
Levitikus, mala matka vyplniť prikázania na
svojom prvorodenom synovi, dať ho na ôsmy
deň obrezať a dať mu meno, čo sme slávili na

sviatok Obrezania Pána, prvého januára.
Ďalej podľa tohto istého príkazu mali
nasledovať obrady úplného očistenia. Po
štyridsiatich dňoch od pôrodu, mala matka
po príchode do svätyne obetovať Pánovi
prostredníctvom kňaza baránka, alebo
holubicu, či hrdličku. Ak bola chudobná,
obetovala dve hrdličky alebo holubice. S
jednou sa urobila celostná žertva na znak
chvály a vďaky voči Pánovi a s druhou obeta
očisťovania. Takto bola žena opäť uvedená do
rituálnej čistoty, kedy sa mohla zaradiť do
občianskeho a náboženského života. Pre
Matku Božieho Dieťaťa sa „podľa Mojžišovho
Zákona“ naplnilo štyridsať dní. Spolu s
Jozefom prinášajú Syna, aby ho predstavili
Pánovi. Mária vypĺňa, čo bolo napísané
v Zákone.
Do popredia tu vystupujú dve
skutočnosti. Prvou je tá, že rodičia chcú
zasvätiť dieťa Pánovi vo svätyni jeho Božskej,
nevýslovnej prítomnosti. Znakom čoho je
obeta, ktorou sa Syn daruje nebeskému
8
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Otcovi v spoločenstve lásky. Toto je prvé a
podstatné STRETNUTIE, Otca so Synom,
ktoré sa uskutočňuje v ten istý deň, kedy aj
ďalšie STRETNUTIA. Týmto sviatkom si
pripomíname túto dôležitú skutočnosť.
Neskôr sa v Lukášovom evanjeliu môžeme
dočítať, ako dvanásťročný Ježiš vysvetľuje
svojim rodičom, že takého božie Stretnutie je
stále, kde On, Boží Syn, má byť navždy v
prítomnosti svojho Otca. Sviatkom Stretnutia
Pána oslavujeme aj stretnutie Božieho dieťaťa
so svojim ľudom, ktorý prichádza svojou
smrťou a zmŕtvychvstaním zachrániť.
Predovšetkým s jednou osobou, nikdy
predtým
nepoznanou
a
ani
potom
nespomínanou, ktorou je Simeon. Jeho meno
znamená „poslušný na počúvanie Pána“. Je
známy ako človek spravodlivý a nábožný,
rovnako ako Noe, či snúbenec Jozef. Pre
svoju spravodlivosť boli navštívení z Výsosti.
Simeon, rovnako ako ďalší zbožní Židia,
očakával „útechu Izraela“. A nielen to, ale ten
istý Duch mu oznamuje svoje Božie
proroctvo, podľa ktorého Simeon prv než
umrie, uvidí „Krista Pána“. Vidieť Mesiáša
bolo najväčšou túžbou veľkej časti Izraela v
časoch Ježiša Krista, ako ovocie prorockých
prisľúbení. Svätý Duch teda privádza
Simeona do chrámu, ktorý často navštevuje.
A v tom istom čase prinášajú rodičia malého
Ježiša, aby splnili príkazy Zákona. Starec
dostane Dieťa do svojho náručia a dvíha ho k
Pánovi so svojím biblickým židovským
požehnaním, ktoré je chválou a vzdávaním
vďaky Pánovi. Liturgia tohto sviatku na
večierni a utierni v stichirách a v kánone
ospevuje túto udalosť, považujúc Simeona za
kňaza a za toho, ktorý sa prihovára za ľud. Vo
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všeobecnosti sa slová „Teraz prepustíš Pane“
vykladajú ako povel, ktorým akoby Simeon
dával Pánovi dovolenie, aby ho už povolal k
sebe. Pretože prísľub znel, že nezomrie, kým
najprv neuvidí Pánovho Mesiáša. Teraz sa
predpoveď naplnila a on „podľa božieho
Slova v pokoji“ môže zomrieť. Je zrejmé, že
Ježišovi rodičia sú pri vypočutí toho všetkého
užasnutí a môžu len tušiť tajomný zmysel
obsahu slov o božích skutočnostiach, ktoré
im neskôr dvanásťročný Ježiš vysvetlí.
Simeon prednesie ešte ďalšiu modlitbu
požehnania pre rodičov. Ako prorok
naplnený Svätým Duchom sa obráti k Matke,
ktorej oznámi Zázračného Syna: „Hľa on je
ustanovený na pád a na povstanie pre
mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému
budú odporovať.“ Sú to slová tajomné a
ťažké. Predznačujú tragédiu tých v Izraeli,
ktorí neprijmú Slávu, ktorá ich prišla
navštíviť, čiže nový a definitívny život –
Vzkriesenie pre toho, kto bude chcieť prijať
do srdca Slávu Izraela, ktorou je Kristus. Je
to nevyhnutné znamenie, ktoré Boh
vyzdvihuje, aby ho videli všetci, a aby sa
rozhodli či budú tými, ktorí mu budú
protirečiť, alebo budú rovnako poslušní na
počúvanie ako Simeon, čo ukazuje aj jeho
symbolické meno. Nie je to teda znak
odsúdenia, ale znak ponuky. Práve v tomto je
zmysel sviatku Stretnutia Pána, či aj my
rovnako ako spravodlivý Simenon, či
prorokyňa Anna, chceme prijať túto božiu
ponuku a tak sa stať večne účastnými jeho
Slávy.
Mons. Milan Lach, SJ
Zdroj: http://grkatba.sk/sviatok-stretnutia-pana/
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Mladí a prvoprijímajúce deti nášho farského spoločenstva sú aj v tomto roku zapísaní do
základného kolektívu „TEREZKA“, ktorý je súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže
na Slovensku. Historické korene ZKSM siahajú až do 40-tych rokov minulého storočia, kedy na
podnet profesora Kolakoviča vznikali na Slovensku prvé spoločenstvá mladých ľudí. V osemdesiatych
rokoch, pod záštitou kardinála Korca a podzemnej Cirkvi, začalo svoje aktívne fungovanie. Po
revolúcii, 17. novembra 1990, vzniklo Laické apoštolské hnutie mládeže, 8. decembra toho istého roku
rada hnutia schválila zmenu názvu na Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.
Dnešnú podobu dostal názov združenia 16. januára 1999, kedy Celoslovenská rada schválila
zmenu stanov a názvu hnutia na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Pod týmto názvom
funguje združenie dodnes.
Poslanie a cieľ
Združujeme kresťanské
spoločenstvá mladých, aby
sme
ich
podporovali,
formovali, viedli k spolupráci
a tak pozitívne ovplyvňovali
spoločnosť.
Našim
cieľom
je
napomáhať osobnostnému a
duchovnému
rozvoju
mladého človeka na osobnosť
s uceleným pohľadom na
život.
Prostredníctvom
neformálneho vzdelania a
informálneho
učenia
mladého človeka mu chceme
pomôcť dozrieť v osobnosť,
prispievajúcu
svojimi
postojmi, konaním a prácou
k rozvoju spoločnosti a cirkvi.
Vízia ZKSM
Našou víziou je, aby v každom meste a obci na Slovensku boli mládežnícke spoločenstvá
prinášajúce Božie Kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. To vystihuje aj náš slogan
"Spoločenstvo aj v tvojom meste".
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SUDOKU

Vtipy:
Rozprávajú sa dvaja novorodenci v
pôrodnici.
Chlapec sa pozrie na dievčatko a hrdo
prehlási:
Ja som chlapec.
Ako to vieš ?
Opýta sa dievčatko a chlapec odpovedá:
Počkáme, kým odíde sestrička a ukážem ti.
Keď sestrička odíde, chlapec odhrnie deku,
vystrčí nohy a povie:
Pozri, MODRÉ ponožky!

-Ocko, prečo sa musím učiť angličtinu?
Vieš, synček, po anglicky hovorí pol sveta.
A to nestačí?

Mami, podaj mi lexikón!
A načo ti bude?
Stratil som pero a ocko povedal, že v
lexikóne nájdem všetko.

Malý Janko sa pýta rovnako starej
Marienky:
Marienka vydáš sa za mňa?
A dokážeš uživiť ženu s piatimi bábikami?

Janko ide s mamkou von na bicykli.
A Janko ukazuje a hovorí:
Aha, mami, viem šoférovať bicykel s dvoma
rukami; aha, mami, s jednou rukou; aha,
mami, bez rúk; aha, mami, bez šžubov...
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Sme tu pre vás

1/2015

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
farár: martinzlacky@gmail.com
kaplán: miro.sentik@gmail.com
kaplán: jancusmikulas@gmail.com
Úradné hodiny
Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 16:00 - 17:00
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;
3) ak bývate min. 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky) a dovolenie
kňaza, kde bývate k sobášu, príp. sobášnu zápisnicu.
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. Miroslav Sentivan, o. Mikuláš Jančuš
12

