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    Príhovor Svätého Otca na generálnej audiencii 11.2. 2015:  

Deti sú nádejou spoločnosti, nie záťažou 

Drahí bratia a sestry!  
Po zamyslení sa nad postavami 

matky a otca, chcel by som v tejto 
katechéze o rodine hovoriť o 
dieťati, či lepšie, o deťoch. Vyjdem 
z pekného Izaiášovho obrazu. 
Prorok píše: «Zďaleka prichádzajú 
tvoji synovia a tvoje dcéry nesú v 
náručí. Uvidíš to a zažiariš, 
rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce» 
(Iz 60,4-5a). Je to nádherný obraz, 
obraz šťastia, ktoré sa uskutočňuje 
pri stretnutí rodičov s deťmi, ktorí 
spoločne kráčajú v ústrety 
budúcnosti v slobode a pokoji po dlhom 
období útrap a odlúčenia, tak ako tomu bolo v 
tom úseku dejín, keď boli vzdialení od vlasti. 

Vskutku, medzi nádejou národa a 
harmóniou medzi generáciami je úzke 
prepojenie. Radosť detí rozochvieva srdcia 
rodičov a otvára budúcnosť. Deti sú radosťou 
rodiny a spoločnosti. Deti sú darom, 
rozumieme tomu? Deti sú dar. Každý je 
jedinečný a neopakovateľný a zároveň zreteľne 
spojený so svojimi koreňmi. 

Byť synom a dcérou podľa Božieho plánu 
vskutku značí niesť v sebe pamäť a nádej 
vzťahujúcu sa na lásku, ktorá zrealizovala seba 
samú, keď zažala život inej ľudskej bytosti, 
originálnej a novej. A pre rodičov je každé 
dieťa samo sebou, je odlišné, je iné. Dovoľte 

mi jednu spomienku na rodinu. Pamätám si, 
ako o nás naša mama, keďže nás bolo päť, 
hovorievala: «Mám päť detí». Pýtali sa jej: «A 
ktoré je tvoje najobľúbenejšie?» Odpovedala: 
«Nuž, mám päť detí, tak ako päť prstov. Ak ma 
udrú po tomto, bolí ma to. Ak po tomto 
druhom, tiež ma to bolí. Pri všetkých piatich 
ma to bolí. Všetci sú moji, ale sú odlišní, tak 
ako prsty na jednej dlani». Toto je rodina! Deti 
sú odlišné, ale všetky sú deti! 

Odtiaľto vychádza i hĺbka ľudskej 
skúsenosti byť synom a dcérou, ktorá nám 
umožňuje odhaliť najnezištnejší rozmer lásky. 
Je to krása toho, že sme boli milovaní už prv: 
deti sú milované prv, ako prídu. Koľkokrát tu 
stretávam matky, ktoré ukazujú na brucho a 
prosia ma o požehnanie... pretože tieto deti sú 
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milované skôr, ako prídu na svet. A toto je 
nezištnosť, toto je láska: sú milovaní už 
vopred, tak ako je to pri láske Boha, ktorý nás 
miluje vždy prvý. Byť deťmi je základnou 
podmienkou pre spoznanie Božej lásky, ktorá 
je prvotným zdrojom tohto pravého zázraku. 
Do duše každého dieťaťa, pretože je zraniteľné, 
Boh vkladá pečať tejto lásky, ktorá je základom 
jeho osobnej dôstojnosti, dôstojnosti, ktorú nič 
a nikto nebude môcť zničiť. 

Zdá sa, že dnes je pre deti náročnejšie 
predstaviť si vlastnú budúcnosť. Otcovia 
možno urobili krok dozadu a deti sa stali 
menej istými pri svojich krokoch vpred. 
Dobrému vzťahu medzi generáciami sa 
môžeme učiť od nášho nebeského Otca, ktorý 
necháva každého z nás slobodného, ale nikdy 
nás nenechá osamotených. A ak sa zmýlime, 
naďalej nás trpezlivo sprevádza bez toho, aby 
oslabla jeho láska voči nám. Nebeský Otec 
nerobí krok dozadu vo svojej láske k nám, 
nikdy! Ide vždy vpred, a ak sa to nedá, očakáva 
nás, ale nikdy nejde naspäť. Chce, aby jeho 
deti boli odvážne a kráčali dopredu. 

Deti sa zo svojej strany nemajú ľakať 
námahy pri budovaní lepšieho sveta: je 
správne, aby túžili po lepšom svete, než aký 
dostali! To však má byť bez arogancie, bez 
namyslenosti. Je potrebné vedieť uznať 
hodnotu detí a rodičom treba vždy priznať 
úctu. Štvrté prikázanie vyžaduje od detí – a 
nimi sme všetci –, aby si ctili otca a matku. 
Toto prikázanie nasleduje hneď po tých, ktoré 
sa týkajú samého Boha; po tých troch 
prikázaniach, ktoré sa týkajú samotného Boha, 
nasleduje toto ako štvrté. Naozaj, obsahuje 
čosi posvätné, niečo božské, niečo, čo je pri 
koreni každého iného druhu úcty medzi 
ľuďmi. A v biblickej formulácii štvrtého 
prikázania sa dodáva: «Cti svojho otca a svoju 
matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá 
Pán, tvoj Boh». Pozitívne puto medzi 
generáciami je zábezpekou budúcnosti a 
zárukou ozajstnej humánnosti dejín. 
Spoločnosť, v ktorej si deti nectia svojich 
rodičov, je spoločnosťou bez cti; keď si 
nectíme rodičov, strácame vlastnú česť! Taká 
spoločnosť speje k tomu, že ju zaplnia mladí 

ľudia, ktorí budú prázdni a chamtiví. Avšak aj 
spoločnosť skúpa na plodnosť, ktorá sa nerada 
obklopuje deťmi, ktorá ich považuje 
predovšetkým za starosť, za bremeno, za 
riziko, je spoločnosťou v depresii. 

Pomyslime na toľké spoločnosti, ktoré sú 
nám známe tu v Európe: sú to spoločnosti v 
depresii, pretože nechcú deti, nemajú deti, 
úroveň pôrodnosti nedosahuje jedno percento. 
Prečo? Každý z nás nech sa zamyslí a nech si 
odpovie. Ak sa na rodinu bohatú na deti hľadí 
ako na bremeno, niečo tu nesedí! Plodenie detí 
má byť zodpovedné, ako to učí aj encyklika 
Humanae vitae blahoslaveného pápeža Pavla 
VI., avšak rozhodnutie mať viac detí sa nemôže 
stať automaticky nezodpovednou voľbou. 
Navyše, rozhodnutie nemať deti je sebeckou 
voľbou. Život sa omladzuje a naberá na 
energii, keď sa znásobuje: obohacuje sa, a nie 
ochudobňuje! Deti sa učia preberať 
zodpovednosť za svoju rodinu, dozrievajú vo 
vzájomnom delení sa o jej obety, rastú v 
oceňovaní jej darov. Radostná skúsenosť 
bratstva oživuje úctu a starostlivosť o rodičov, 
ktorým sme povinní našou vďačnosťou. 

Mnohí z vás majú deti a všetci sme deťmi. 
Nech každý z nás myslí v srdci na svoje deti – 
ak ich má. A všetci si pomyslime i na našich 
rodičov a ďakujme Bohu za dar života. V tichu, 
tí, ktorí majú deti, nech na ne myslia, a všetci 
myslime na našich rodičov. Pán nech 
požehnáva našich rodičov a požehnáva i vaše 
deti. 

Ježiš, večný Syn, ktorý sa v čase stal 
dieťaťom, nech nám pomôže nájsť cestu, na 
ktorej nanovo zažiari táto ľudská skúsenosť, 
tak jednoduchá a tak veľká, akou je byť deťmi. 
V množení sa ľudského pokolenia je 
tajomstvo, ktoré obohacuje život všetkých, 
ktoré prichádza od samého Boha. Musíme ho 
znovu objaviť, postaviť sa zoči-voči 
predsudkom; a prežívať ho vo viere a v 
dokonalej radosti. A poviem vám: aké krásne 
to je, keď prechádzam pomedzi vás a vidím 
otcov a mamy, ktorí zdvíhajú svoje deti, aby 
dostali požehnanie. Je to priam božské gesto. 

 
                Prevzaté z TK KBS 
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Otvorenie procesu blahorečenia 

o. Ivana Jána Mastiliaka CSsR                                                                                                                                               

 
Ján Ivan Mastiliak sa 

narodil 5. novembra 1911 
v Nižnom Hrabovci. V júni 1922 
sa na sv. misiách v Nižnom 
Hrušove zoznámil s redempto-
ristami, ktorí ho prijali do 
juvenátu v Hlučíne na Morave. 
Tam sa potvrdilo, že je 
výborným a zbožným 
študentom a dokáže svoje 
nadanie zúročiť. Darilo sa mu 
v štúdiu cudzích jazykov, 
hlavne gréčtiny, francúzštiny 
a nemčiny. V lete 1928 vstúpil 
do noviciátu v Stropkove a 
rehoľné sľuby zložil 2. augusta 1929. V štúdiu 
filozofie a teológie pokračoval v seminári 
redemptoristov v Obořišti pri Dobříši. Aj tu 
vynikal nezvyčajným intelektom 
a zbožnosťou. Prispieval do seminárneho 
časopisu, skladal vlastné básne, písal a 
prekladal články na unionistické témy. Za 
kňaza bol vysvätený 12. augusta 1934 
v Užhorode. Redemptoristi v ňom získali 
prvého gréckokatolíckeho kňaza pôvodom 
z východného Slovenska. V júni 1935 bol po 
skončení teológie preložený do kláštora 
v Michalovciach. Tu pôsobil krátko, lebo 
musel nastúpiť na vojenskú základnú službu, 
z ktorej bol pre zdravotné ťažkosti už po 
štyroch mesiacoch prepustený. 

Od roku 1937 žil v Ríme, kde študoval na 
Východnom inštitúte a Gregoriánskej 
univerzite. Doktorát na Východnom inštitúte 
obhájil 19. júna 1941. Začiatkom roka 1944 sa 
mu zhoršil zdravotný stav. Prerušil štúdium 
s tým, že doktorát na Gregoriánskej 
Univerzite dokončí neskôr, na čo však už 
nikdy nemal príležitosť. 

V apríli 1944 sa vrátil na 
Slovensko a pôsobil v Podolínci. 
Keď koncom januára 1945 do 
mesta vstúpila Červená armáda, 
ruský major veliaci vojskám 
žiadal rektora kláštora, aby mu 
robil tlmočníka. Ten však 
odporučil o. Mastiliaka, ktorý sa 
už zbieral na odchod do kláštora 
v Michalovciach. Táto láskavosť 
stála o. Ivana nielen čas, ale 
neskôr bol pred komunistickým 
súdom obvinený z toho, že sa 
ako špión vkradol do Červenej 
armády. Do Michaloviec prišiel 
23. februára 1945. Ako nový 

predstavený kládol dôraz na horlivé 
dodržiavanie rehoľných a cirkevných 
predpisov, formáciu juvenistov, založenie 
nového kláštora na Podkarpatskej Rusi 
a samostatnej gréckokatolíckej viceprovincie 
na Slovensku. Dlho predstaveným nebol, 
pretože v lete 1945 bol určený za profesora do 
seminára redemptoristov v Obořišti 
v Čechách. 

Keď tam 10. septembra 1945 prišiel, 
predstavení mu zverili vyučovanie dogmatiky, 
asketiky a orientálnych predmetov, neskôr 
učil aj filozofiu. Ešte za svojho pobytu v Ríme 
sa zúčastňoval na unionistických 
stretnutiach, kde nielen sám naberal nové 
skúsenosti, ale aj vlastnými prednáškami 
obohacoval iných účastníkov. V týchto 
aktivitách pokračoval aj ako profesor 
v Obořišti, a ako uznávaný odborník na 
orientálne predmety bol 11. decembra 1948 
menovaný Knížecí Arcibiskupskou konzistoří 
v Prahe za člena komisie pre biritualizmus. 

Začiatkom roka 1950 komunisti 
naplánovali, že takzvaný „monsterproces“ 

3 
 



Sme tu pre vás 3/2015 
 
s desiatimi vybranými rehoľníkmi musí byť 
uskutočnený ešte pred plánovanou akciou 
„K“, zameranou na likvidáciu kláštorov. 
Proces bol pripravovaný do posledných 
detailov v kanceláriách komunistických 
pohlavárov a mal byť propagandisticky 
využitý ako zdôvodnenie pripravovanej 
likvidačnej akcie proti rehoľníkom. Medzi 
desiatimi „vyvolenými“ rehoľníkmi boli aj o. 
Mastiliak, ako jediný Slovák a gréckokatolík, 
ktorého Štátna bezpečnosť zatkla 14. marca 
1950. Vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu 
použité protizákonné metódy. Vo 
vykonštruovanom procese, ktorý sa konal 
v dňoch 31. marca až 5. apríla 1950, mu bol 
štátnym prokurátorom navrhnutý trest smrti. 
Štátny súd v Prahe ho napokon odsúdil za 
špionáž a vlastizradu na doživotné väzenie, 
konfiškáciu celého majetku, peňažný trest 
vo výške 50 tisíc korún a stratu čestných 
občianskych práv na 10 rokov. Nasledovalo 
väznenie na Mírove, vo Valdiciach 
a v Leopoldove, ktoré znášal statočne. Vo 
väzení sa stretol takmer so všetkými 
vtedajšími katolíckymi biskupmi, 
prenasledovanými politikmi a predstaviteľmi 
verejného života. Takmer štyri mesiace prežil 
v spoločnej cele aj s neskorším prezidentom 
ČSSR Gustávom Husákom, čo neskôr veľmi 
pomohlo pri obnove gréckokatolíckej cirkvi. 
Po amnestii bol napokon 9. mája 1965 
prepustený. 

Žil v Prešove a do roku 1969 pracoval 
v civilnom zamestnaní. V rokoch 1968 – 1981 
bol protoigumenom Michalovskej 
viceprovincie redemptoristov. Zaslúžil sa aj 
o obnovu Gréckokatolíckej cirkvi a preklady 
liturgických textov do slovenčiny. Tajne 
u neho vyštudovalo viac ako 30 rehoľných 
a eparchiálnych kňazov, bol ormátorom 
a spovedníkom rehoľných sestier a laikov. 
Stále bol pod kontrolou Štátnej bezpečnosti, 
ktorá ho považovala „za “šedú eminenciu“ 
gréckokatolíckeho biskupského úradu 

v Prešove s obrovským vplyvom na ordinára 
Hirku, ktorému robí poradcu“. Ťažiskom 
jeho práce bola „aktivizácia nelegálnej cirkvi 
a laického apoštolátu“. 

Ešte pred rokom 1950 publikoval 
v časopisoch (napr. Hlídka, Apostolát sv. 
Cyrila a Metoděje, Misionár, Acta Academiae 
Velehradensis), vyšli mu aj knihy (napr. 
K základům katolického unionismu) či poézia 
(Žalmy duše). Už vtedy používal pseudonym 
Ivan Marianov, ku ktorému sa po roku 1968, 
keď nemohol publikovať pod vlastným 
menom, hlavne ako autor viac ako 100 
prekladov šírených ako samizdaty, veľmi rád 
vrátil. Jeho záber bol veľmi široký. Venoval 
sa liturgii, duchovnosti, histórii kongregácie, 
unionizmu a ekumenizmu, hagiografii, 
ekleziológii či filozofii. 

O. Ivan bol veľkým mariánskym ctiteľom. 
Často žartovne hovorieval: „Držím sa Matky 
Božej a dvoch palíc,“pretože pri chôdzi musel 
v posledných rokoch života používať palice. 
Mariánsku úctu odporúčal aj každému, kto 
ho navštevoval (rehoľníci, kňazi, laici) kvôli 
spovedi a duchovnému vedeniu, a neraz 
končil rozhovor slovami:„Len sa držte Matky 
Božej a všetko bude dobré.“ Svojou 
duchovnosťou mu učarila aj sv. Terezka 
z Lisieux. Často opakoval slová: „Všetko, čo 
mám, je na jej príhovor, jej som vďačný za 
všetko.“ Preložil do slovenčiny všetku jemu 
dostupnú literatúru o tejto svätici a snažil sa 
o to, aby ju pápež vyhlásil za Cirkevnú 
učiteľku, čoho sa však už nedožil. 

Ján Ivan Mastiliak zomrel 18. septembra 
1989 v Prešove. Pochovaný bol na verejnom 
cintoríne v Michalovciach.  

V súčasnosti prebiehajú prípravy na 
začatie jeho beatifikačného procesu. Chceme 
Vás preto poprosiť, ak môžete poskytnúť 
osobné svedectvo o jeho živote, aby ste tak 
urobili prostredníctvom farského úradu. 

 
zdroj: http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/j-i-mastiliak
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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. 
 

Gr.kat. CENTRUM  PRE RODINU SIGORD,    
Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce 

Zimný prázdninový tábor pre rodiny s deťmi 
26.02.-01.03.2015 - Pozývame Vás Zimný prázdninový tábor v Centre pre rodinu na Sigorde, v 
spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového tábora sme pre Vás pripravili program 
naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské 
hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či 
filmové večery. Príspevok na rodinu je 120€. 

MMM - Manželstvo Misia Možná 
20.3. – 22.3. 2015 - víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, 
vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – 
Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 90 € na manželský pár. 

Kurz prípravy na manželstvo 
30.4. – 3.5.2015 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte 
plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte 
pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte 
jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete 
dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60€; pár 120€. 

 

Pozvánka sestier redemptoristiek na duchovnú obnovu pre dievčatá    
  V rámci Roku zasväteného života sestry redemptoristky pozývajú na víkendovku všetky dievčatá, 
ktoré by chceli lepšie poznať charizmu a poslanie klauzúrno-kontemplatívnej rehole redemptoristiek. 
Stretnutie sa uskutoční v kláštore redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici v termíne  

13. – 15. marca 2015 
  Hosťami stretnutia budú novicky z Bielského kláštora v Poľsku. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 9. 
marca 2015 na e-maile: ossrgkat@wmx.sk alebo tel. číslach: 0902/072 128, 0917/ 350 237.  
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Liturgický program na týždeň 
po Syropôstnej nedeli 

Pondelok 
16.2. 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, 
Porfyrios a ich spoločníci 

 
Začiatok Veľkého pôstu – 

Štyridsiatnice 
»prísny pôst« 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Ján a ostatní z rod. 
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária, Ján 

† Michal, Anna 

Utorok 
17.2. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Anna, Andrej, Juraj 

Sv. liturgia slovenská 
† Danka (panychída) 

† Štefan, Mária (panychída) 

Streda 
18.2. 

Svätý otec Lev, rímsky pápež 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Irena, Matej 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia vopred posvätených darov 

† Aurélia, Ivan, Anna, Ján 

Štvrtok 
19.2. 

Svätý apoštol Archippos 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária (panychída) 

Piatok 
20.2. 

Prepodobný otec Lev, katánijský 
biskup 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária 

Krížová cesta 
Sv. liturgia vopred posvätených darov 

† Mária a Júlia 

Sobota 
21.2. 

Prvá pôstna sobota, 
pamiatka na div kolyvy 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna (panychída) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Mikuláš, Michal, Anna, Mária, 
Marián 

Nedeľa 
22.2. 

NEDEĽA PRVÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU 
NEDEĽA ORTODOXIE 

Nájdenie úctyhodných pozostatkov 
svätých mučeníkov v Eugeniu 

 
»požehnanie ikon a obrazov« 

»Zbierka na Charitu I.« 

 
7:30 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Emília, Anna, Matúš, Marta 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Marianna, Gabriela, Ivana 

Pôstna večiereň s poklonami 
Sv. liturgia slovenská 

* Iveta 
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Liturgický program na týždeň  
po Prvej pôstnej nedeli  

Pondelok 
23.2. 

 Svätý hieromučeník Polykarp, 
smyrniansky biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Taras 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia slovenská 
† Alexius (panychída) 

* Ľudmila 53 r. 

Utorok 
24.2. 

Prvé a druhé nájdenie 
úctyhodnej hlavy svätého a 
slávneho Pánovho proroka, 
predchodcu a krstiteľa Jána 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária, Helena 

Sv. liturgia slovenská 
† Jana, Ján (panychída) 

Streda 
25.2. 

Svätý Taras, konštantínopolský 
arcibiskup 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Demeter, Helena  
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia vopred posvätených darov 
-- 

Štvrtok 
26.2. 

Svätý Porfyrios, gazský biskup 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Pavol, Štefan 

Sv. liturgia slovenská 
† Anna (panychída) 

* o. Štefan 77 r. 

Piatok 
27.2. 

Prepodobný otec a vyznávač Prokop 
Dekapolita 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária 65 r. 

Krížová cesta 
Sv. liturgia vopred posvätených darov 

* Alenka 7 r. 

Sobota 
28.2. 

Druhá zádušná sobota 
Prepodobný otec a vyznávač Bazil, 

Prokopov spoluaskéta 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† za zosnulých s čítaniami hramôt 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† za zosnulých s čítaniami hramôt 

Nedeľa 
1.3. 

NEDEĽA DRUHÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU 
Svätá mučenica Eudokia 

 
7:30 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod. 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Veronika 30 r. 

Pôstna večiereň s poklonami 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária s rod. 
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 S V Ä T Á    L I T U R G I A 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
V O P R E D    P O S V Ä T E N Ý C H   D A R O V 

 
 

CCCharakteristickou bohoslužbou pôstneho 
obdobia je Liturgia vopred posvätených 
darov. Ako už naznačuje samotné 
pomenovanie liturgie, tá sa odlišuje od 
liturgie svätého Jána Zlatoústeho a liturgie 
svätého Bazila Veľkého tým, že sa na nej 
podávajú sväté dary premenené predtým. 
Preto na tejto liturgii nie je proskomídia a ani 
samotné premenenie. 

Pre Východ bolo typické neslávenie 
Eucharistie v dňoch Veľkého pôstu, okrem 
sobôt a nedieľ, ktoré nemajú v liturgii pôstny 
charakter. Táto prax  liturgického slávenia v 
pôstnom období na jednej strane, ako aj 
túžba veriacich pristupovať aj po tieto dni k 
eucharistickému prijímaniu na strane druhej, 
podnietili vývoj osobitnej bohoslužby, pri 
ktorej môžu veriaci pristúpiť na sväté 
prijímanie. Táto bohoslužba dostala 
pomenovanie po svätom Gregorovi Veľkom, 
rímskom pápežovi, ktorý poznal pomery na 

východe a túto liturgiu zaradil aj do 
bohoslužobných kníh západu. Teda nie je jej 
autorom a preto presnejšie je pomenovanie 
Liturgia vopred posvätených darov. 

Prvé svedectvo o bohoslužbe s názvom 
Liturgia vopred posvätených darov pochádza 
zo začiatku 7.storočia. Nachádza sa v 
Paschálnej kronike a znie takto: „V čase 
Sergeja, konštantinopolského patriarchu, v 
prvom týždni pôstu roku 615 začali spievať 
po druhom verši zo žalmu 140 - Moja 
modlitba... - teda v čase prenášania vopred 
posvätených darov z darochraniteľnice na 
svätý prestol, a potom keď presbyter 
povedal: - Z daru Krista tvojho -, ľud začal 
spievať hymnus: -Teraz sily nebeské...“ 

Liturgia vopred posvätených darov sa 
teda slúži v dni Veľkého pôstu. Veriaci 
kresťania mali prijímať okrem soboty a 
nedele ešte aspoň dvakrát v priebehu týždňa, 
predovšetkým počas stredy a piatku, čo 
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pripomína aj Bazil Veľký (v stredu a piatok si 
pripomína východná cirkev pamiatku svätého 
kríža, preto tieto dni majú aj cez cirkevný rok 
kajúci charakter). Riešenie už existovalo, teda 
nebol žiadny problém, aby veriaci kresťania 
prijímali z vopred posvätených darov. Tieto 
dni boli dňami pôstu. Pôst  však v tom čase 
znamenal úplné zrieknutie sa jedla počas 
celého dňa a to až do západu slnka. Sväté 
prijímanie tak malo ukončiť celodenný pôst z 
dôvodu toho sa prijímanie vopred 
posvätených darov konalo pri večernej 
bohoslužbe – večierni. 

Liturgia vopred posvätených darov je 
teda večernou bohoslužbou, t. j. večierňou, 
na ktorej sa nám predkladá Pánova večera s 
prijímaním tela Kristovho, prípravné 
modlitby a vzdávanie vďaky. Vznik tejto 
bohoslužby v rámci Veľkého pôstu určil 
podľa slov Teodora Studitu, jej veľmi 
trúchlivý a smútočný charakter. 

Prvou časťou tejto bohoslužby je 
večiereň, až po tzv. Veľký prokimen, ktorý je 
typickým prvkom tejto liturgie. Potom 
bohoslužba pokračuje vlastnou časťou s 
predpísanými modlitbami, poklonami 
Eucharistii, prenesením vopred posvätených 
darov, obradom rozdávania svätého 
prijímania a záverečnými modlitbami. 

Sväté dary, ktoré sa rozdávajú veriacim 
na liturgii vopred posvätených darov, sa 
premieňajú predtým pri slávení svätej 
liturgie buď to sv. Jána Zlatoústeho alebo sv. 
Bazila Veľkého. Spojenie tejto bohoslužby s 
večierňou nie je náhodné a má súvis s 
pôstnou disciplínou, ako aj s eucharistickým 
pôstom. Na východe sa praktizuje aj dnes 
viachodinový eucharistický pôst. Preto sa 
podávanie svätého prijímania prenieslo až na 

večernú bohoslužbu. Celodenný pôst bol 
skutočne veľkým skutkom kajúcnosti a 
kvalitnou prípravou na prijatie Eucharistie. 
Celá táto liturgia je vzorom veľkej úcty a 
poklony k Eucharistii. Nesie sa v duchu 
poníženosti a vďačnosti za božie 
milosrdenstvo a za dary jeho lásky, čím 
vhodne rezonuje s centrálnymi myšlienkami 
celého pôstneho obdobia. 

Schéma Liturgie vopred posvätených 
darov: 

1. Večiereň začína ako liturgia, teda 
zvolaním Požehnané kráľovstvo...Kňaz sa 
modlí večerné modlitby pred cárskymi 
dverami. Počas kaftizmy alebo počas stichýr 
(od siedmej) sa premenený chlieb prenáša na 
žertveník. Tu kňaz pripraví dary, naleje vodu 
a víno do čase nič nehovoriac. Pri okiadzaní 
zakrytých darov hovorí modlitbu Pane Ježišu 
Kriste... 

2. Po prvom čítaní je požehnanie 
s trojitou sviečkou i kadidlom a zatvárajú sa 
cárske dvere. 

3. Spev Moja modlitba s veršami okolo 
oltára. 

4. Jednotlivé ekténie, modlitby veriacich 
a prenesenie darov na oltár (3 veľké 
poklony). 

5. Ekténia pred Otče náš a ostatné ako na 
liturgii sv. Jána Zlatoústeho, až na zvláštnosť 
pri pozdvihovaní. Kňaz sa Baránka dotýka 
pod vozduchom, potom odkladá vozduch 
a hviezdu a láme Baránka. Pri vkladaní do 
čaše nič nehovorí. 

  
Zdroj:http://www.zoe.sk/?zoepedia&heslo=Liturgia+vopred+posv%E4ten%FDc

h+darov
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Možnosti štúdia na GTF PU  
 

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
ponúka v školskom roku 2015/2016 vysokoškolské štúdium v 8 

študijných programoch: 
Bakalárske študijné programy: 

Multikultúrne európske štúdia (3 ročné štúdium; denná a externá 
forma) 
Animácia voľnočasových aktivít (3 ročné štúdium; denná a externá 
forma) 
Religionistika (3 ročné štúdium; denná a externá forma) 

Magisterské študijné programy: 
Katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia; 6 ročné štúdium; 
iba denná forma) 
Probačná a mediačná práca (2 ročné štúdium; denná a externá 
forma) 
Religionistika (2 ročné štúdium; denná a externá forma) 

Doktorandské študijné programy: 
Katolícka teológia (4 ročné štúdium pri dennej forme; 5 ročné štúdium pri externej forme) 
Religionistika (4 ročné štúdium pri dennej forme; 5 ročné štúdium pri externej forme) 

Záverečný termín podania prihlášky na všetky študijné programy bakalárskeho a 
magisterského štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove je 
31. marec 2015. 

Ďalšie podrobné informácie o prijímacom konaní (podmienky prijatia a všeobecné údaje 
prijímacieho konania, forma a obsah prijímacej skúšky, uplatnenie absolventov, fakturačné údaje) 
nájdete v prílohe tohto obežníka a sú tiež zverejnené na internetovej stránke fakulty 
www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta v časti Informácie pre uchádzačov, 
resp. Možnosti štúdia na GTF PU v akademickom roku 2015/2016. 
 

K žiadosti o prijatie na kňazskú formáciu je potrebné priložiť: 
1. krstný list (tí, ktorí boli pokrstení v latinskom obrade aj svedectvo o prijatí sviatosti birmovania – 
myropomazania) 
2. rodný list 
3. cirkevný sobášny list rodičov 
4. overenú kópiu polročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy; (absolventi stredných 
škôl 
overenú kópiu maturitného vysvedčenia; prípadne diplom o ukončení vysokoškolského štúdia) 
5. lekárske svedectvo o spôsobilosti pre vysokoškolské štúdium a pre pobyt v prostredí združujúcom 
viac osôb; 
6. životopis uchádzača v dvoch exemplároch (napísaný vlastnoručne). 
Štruktúra životopisu: 
1) osobné údaje (narodenie, bydlisko, občianstvo, národnosť, náboženstvo, doterajšie získané 
vzdelanie) 
2) údaje o rodičoch a rodine (dátum narodenia, dátum a miesto sobáša rodičov, prípad. rozvodu; ich 
zamestnanie, náboženstvo, neúplná 
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 SUDOKU 

 

 
Vtipy:  
 

Študent sa sťažuje na zlé ubytovanie v 
inernáte: 
A čo je na vašom bývaní také strašné? 
Napríklad myši. 
To  nie je možné! 
 Tak sa poďte pozrieť. 
Vošli do izby, študent zobral kúsok 
chleba a začal na zem sypať 
odrobinky. Po chvíli sa objavila 
myška, za ňou druhá, tretia... potom 
sa objavila rybka, a po nej zase myši. 
Fakt sa nejako premnožili. Ale čo tá 
rybička? 
Tak už mi veríte, že tu máme myši? 
Takže teraz sa môžeme baviť o 
vlhkosti.  
 
 
 Pán doktor, priberám na určitých miestach. 
Tak na tie miesta nechoďte 

Dvaja kozmonauti stoja pred 
raketoplánom na mesiaci. Jeden 
pozrie na druhého a hovorí: 
 No, na mňa nepozeraj, ja som tie 
dvere nezabuchol.  
 
 
Večer pred spaním číta mamičke dcérke, aby 
zaspala, na dobrú noc rozprávku. Po 
polhodine hovorí dcérka mamičke: 
Mami, nemohla by si si ísť čítať niekde inde? 
Ja chcem už spať! 
 
 
Pán sused, nevadí vám, že váš pes celú 
noc breše? 
Kvôli tomu sa nemusíte trápiť. On sa 
cez deň vyspí. 
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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 
  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 
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