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Príhovor Svätého Otca Františka na generálnej audiencii 11. marca 2015: 

„Svet potrebuje seniorov, ktorí sa modlia“
 

Drahí bratia a sestry!  
 

V dnešnej katechéze pokračujeme v 
uvažovaní nad starými rodičmi, zamýšľajúc sa 
nad hodnotou a dôležitosťou ich úlohy v 
rodine. Robím tak stotožňujúc sa s týmito 
ľuďmi, pretože aj ja patrím do tejto vekovej 
kategórie. Keď som bol na Filipínach, 
filipínsky ľud ma pozdravoval slovami: „Lolo 
Kiko“, čo znamená „dedko František“. „Lolo 
Kiko“, tak hovorili! 

Prvá vec, ktorú je dôležité zdôrazniť: je 
pravda, že spoločnosť sa nás usiluje vyradiť, 
ale Pán určite nie! Pán nás nikdy nevyraďuje. 
Volá nás, aby sme ho nasledovali v každom 
veku, a aj staroba v sebe nesie milosť a 
poslanie, pravé Pánovo povolanie. Staroba je 
povolaním. Nie je to ešte moment «stiahnuť 
veslá do člna». Toto obdobie života sa odlišuje 
od predošlých, o tom niet pochýb; mali by sme 
ho aj my sami tak trochu objaviť, pretože naše 
spoločnosti nie sú duchovne ani morálne 
pripravené na to, aby dali tomuto momentu 
života jeho plný význam. Predtým skutočne 
nebolo bežné mať k dispozícii toľko času; dnes 
je to oveľa viac. A aj kresťanská spiritualita 
bola tak trochu zaskočená, treba teda načrtnúť 
spiritualitu seniorov. Avšak vďaka Bohu 
nechýbajú svedectvá svätých mužov a žien, 
seniorov! 

Bol som veľmi oslovený «Dňom 
seniorov», ktorý sme vlani zorganizovali tu na 
Námestí sv. Petra, námestie bolo plné. 
Vypočul som si príbehy starších ľudí, ktorí sa 
stravujú pre iných, ako aj príbehy 
manželských párov, ktoré prichádzajú a 
hovoria: «Dnes máme 50. výročie 
manželstva», «Dnes oslavujeme 60. výročie 
manželstva»... Ja im vravím: ukážte to 
mladým, ktorí sú tak rýchlo unavení! Toto 
svedectvo vernosti v pokročilom veku. V ten 
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deň boli na tomto námestí mnohí. Treba sa 
nad tým naďalej zamýšľať, či už v cirkevnom 
alebo spoločenskom kontexte. 

Evanjelium nám ide v ústrety s veľmi 
pekným obrazom, dojímavým a povzbudivým. 
Je to obraz Simeona a Anny, o ktorých nám 
rozpráva evanjelium o Ježišovom detstve, 
zostavené sv. Lukášom. Boli istotne staršími 
ľuďmi, «starec» Simeon a «prorokyňa» Anna, 
ktorá mala 84 rokov. Táto žena neskrývala svoj 
vek. Evanjelium spomína, že deň čo deň 
očakávali Boží príchod, a to dlhé roky. Chceli 
ho práve v ten deň uzrieť, postrehnúť jeho 
znamenia, vytušiť jeho príchod. Možno sa už aj 
trochu zmierili s tým, že zomrú skôr, ako sa to 
stane. Tým dlhým čakaním však i naďalej 
napĺňali celý svoj život, nemali dôležitejšie 
povinnosti ako toto: čakať na Pána a modliť sa. 

Keď teda Mária s Jozefom prišli do 
chrámu, aby naplnili predpisy Zákona, Simeon 
a Anna sa s nadšením pohli, oduševnení 
Duchom Svätým. Bremeno veku a čakania sa v 
tej chvíli stratilo. Spoznali dieťa a objavili novú 
silu pre novú úlohu: vzdávať vďaku a vydávať 
svedectvo o tomto Božom Znamení. Simeon 
bez prípravy predniesol nádherný oslavný 
hymnus – v tej chvíli bol z neho básnik – a 
Anna sa stala prvou Ježišovou ohlasovateľkou: 
«hovorila o dieťati všetkým, ktorí očakávali 
vykúpenie Jeruzalema». 

Drahí starí rodičia, drahí seniori, kráčajme 
v línii týchto výnimočných starcov! Staňme sa 
aj my tak trochu básnikmi v modlitbe: s 
chuťou hľadajme vlastné slová, znovu si 
osvojme tie, ktoré nás učí Božie slovo. 
Modlitba starých rodičov a seniorov je veľký 
dar pre Cirkev! Modlitba starých rodičov a 
seniorov je darom pre Cirkev, je bohatstvom! 
Je mocnou injekciou múdrosti aj pre celé 
ľudské spoločenstvo, najmä pre to, ktoré je 
príliš zamestnané, priveľmi zaneprázdnené a 
príliš roztržité. Niekto predsa musí aj im 
vyspievať Božie znamenia, ohlasovať Božie 
znamenia a modliť sa za nich! 

Pozrime sa na Benedikta XVI., ktorý sa 
rozhodol stráviť v modlitbe a načúvaní 
Božiemu slovu poslednú etapu svojho života! 
Je to nádherné! Jeden veľký veriaci minulého 

storočia z pravoslávnej tradície, Olivier 
Clément, hovorieval: «Civilizácia, v ktorej niet 
modlitby, je civilizáciou, kde staroba už nemá 
zmysel. A to je desivé, my potrebujeme 
predovšetkým seniorov, ktorí sa modlia, 
pretože staroba nám je daná pre toto.» 
Potrebujeme seniorov, ktorí sa modlia, pretože 
staroba je nám daná práve na to. Modlitba 
seniorov je nádherná skutočnosť. 

Môžeme ďakovať Pánovi za prijaté 
dobrodenia a naplniť prázdnotu nevďačnosti, 
ktorá ho obklopuje. Môžeme sa prihovárať za 
očakávania nových generácií a dať dôstojnosť 
pamiatke a obetám generácií minulých. 
Môžeme pripomenúť ambicióznym mladým, 
že život bez lásky je životom vyprahnutým. 
Môžeme povedať ustráchaným mladým, že 
nad obavou z budúcnosti je možné zvíťaziť. 
Môžeme poučiť mladých, ktorí sú príliš 
zamilovaní do seba, že je väčšou radosťou 
dávať ako prijímať. Starí otcovia a mamy 
vytvárajú neprestajný «chorál» veľkej 
duchovnej svätyne, kde modlitba prosby a 
spev chvály podopierajú spoločenstvo, ktoré 
pracuje a bojuje na životnom poli. 

A napokon, modlitba neprestajne očisťuje 
srdce. Chvála a prosba k Bohu chránia srdce 
pred zatvrdnutím v hneve a sebectve. Aký 
nepekný je cynizmus starého človeka, ktorý 
stratil zmysel pre vydávanie svedectva, pohŕda 
mladými a neodovzdáva múdrosť života! 
Naopak, aké nádherné je povzbudenie, ktoré 
senior dokáže odovzdať mladému človeku v 
jeho hľadaní zmyslu viery a života! Toto je 
vskutku poslaním starých rodičov, povolaním 
seniorov. Slová starých rodičov majú v sebe 
niečo osobitné pre mladých. A oni to vedia. 
Slová, ktoré mi napísané odovzdala moja stará 
mama v deň mojej kňazskej vysviacky ešte 
vždy nosím pri sebe, stále v breviári, čítam ich 
často a robí mi to dobre. 

Ako veľmi by som chcel takú Cirkev, ktorá 
čelí kultúre vyraďovania prekypujúcou 
radosťou z nového objatia medzi mladými a 
staršími! A o toto dnes prosím Pána, o toto 
objatie! 

 
                Prevzaté z TK KBS 
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 Katechéza k Roku rodiny:  

Najväčší problém človeka 

 
 Ježiš povedal toto podobenstvo: 

„Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. 
Premýšľal a hovoril si: »Čo budem robiť? 
Veď nemám kde uložiť úrodu.« Potom si 
povedal: »Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky 
a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie 
i ostatný svoj majetok.« Potom si poviem: 
»Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. 
Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!« Ale Boh 
mu povedal: »Blázon! Ešte tejto noci 
požiadajú od teba tvoj život, a čo si si 
nahonobil, čie bude?« Tak je to s tým, kto si 
hromadí poklady, a pred Bohom nie je 
bohatý.“ (Lk 12,16-21)    

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ľudia sa trápia s rôznymi problémami, 
ktoré im život prináša. Najťažšie znášajú 
ťažkosti s peniazmi, so zlým zdravotným 
stavom a s nepriazňou ľudí, s ktorými žijú. 
Nádej na vyriešenie týchto problémov 
vyvoláva predstavu spokojného života. Ježiš 
Kristus však upozorňuje, že to pohania sú 
ustarostení z toho, čo budú jesť a čo budú piť, 
lebo sa mylne nazdávajú, že jedlo a oblečenie 
im zabezpečí spokojný život (porov. Mt 6, 
25). Upozorňuje tiež na to, že vynikajúci 
zdravotný stav nemusí byť vždy prospešný 
človeku, pretože je lepšie, ak človek vojde do 
života zmrzačený, ako keby mal ísť 
s obidvoma rukami do pekla (porov. Mk 9, 
43). A ani priazeň ľudí nie je tou 
najdôležitejšou hodnotou pre spokojný život 
človeka. Ježiš pripomína, že človek môže byť 

blahoslavený, aj keď ho budú ľudia 
nenávidieť (porov. Lk 6, 22).  
  Je prirodzené, keď neveriaci človek za 
svoje najväčšie problémy považuje 
nedostatok financií, zdravia a priazne ľudí. 
Riešeniu týchto problémov podriaďuje 
prakticky všetko svoje životné úsilie. Je totiž 
presvedčený, že okrem tohto pominuteľného 
života už nemá nič viac, a preto mu neostáva 
nič iné, len vrhnúť všetky svoje sily do toho, 
aby zbytok života, ktorý mu ešte zostáva, 
prežil čo najpríjemnejšie. No ak týmto 
spôsobom rozmýšľa a koná veriaci človek, 
možno tu hovoriť o kríze viery. Je 
neprijateľné, aby sa kresťan od neveriaceho 
človeka prakticky nijako neodlišoval vo 
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svojich kľúčových životných snahách. 
Kresťan totiž vie, že tu je neporovnateľne 
väčší problém, ako určité nepohodlie tohto 
sveta. Týmto problémom je hriech. 
  Ak hovoríme o hriechu, zvyčajne máme 
na mysli konkrétne zlé skutky, ktorými 
prestupujeme Božie príkazy. Existuje však 
hriech v tom najhlbšom zmysle, hriech, ktorý 
je koreňom všetkých hriechov a tým je 
vnútorný postoj človeka, z ktorého jednotlivé 
zlé skutky prirodzene vyplývajú. Týmto 
hriechom je úsilie žiť si svoj vlastný život 
nezávisle od Boha – úsilie kráčať si za 
vlastným šťastím. Boh síce z tohto životného 
postoja nemusí byť úplne vylúčený, no jeho 
úlohou je robiť akéhosi pomocníka, ktorý je 
pripravený zasiahnuť, ak sa človeku jeho 
vlastné životné plány a nároky nedarí naplniť. 
  Ak žijeme v takomto stave, navonok 
môžeme pôsobiť ako správni veriaci 
kresťania. Chodievame do chrámu sláviť 
svätú liturgiu, modlievame sa, slávime 
sviatky, dodržujeme pôsty. Motívom týchto 
náboženských praktík je však udržiavať si 
Božiu priazeň, aby bol ochotný pomôcť, keď 
sa nám nedarí uskutočniť svoje plány. Takýto 
spôsob života znamená, že nie Boh je Pánom 
nášho života, ale to my sami si vo svojom 
živote vládneme. Práve tento postoj je 
koreňom všetkých hriechov a je v priamom 
rozpore so samotným základom 
kresťanského života. 
Kresťanský život začína krstom. A podstatou 
krstu je utopenie starého života v krstnej 
vode. Ide práve o ten život, ktorý dedíme po 
Adamovi, a ktorý Adam chytil do svojich rúk, 
aby ho urobil šťastným. Napriek tomu, že 
jeho predstava sa ukázala čoskoro mylná, 
keďže bez Boha človek šťastný nemôže byť, 
ľudia naďalej pokračujú v Adamovom úsilí 
a márne dúfajú, že im materiálne 
zabezpečenie, úspech u ľudí, alebo dobrý 
zdravotný stav zabezpečia ich najvnútornejšie 
životné potreby.  

  Kresťan je však človek, ktorý porozumel 
tomu, že v takomto živote nebude nikdy 
spokojný. Preto starý život necháva utopiť 
v krstnej vode, aby dostal do daru úplne nový 
život, nie však podľa vlastnej vôle a vlastných 
nárokov. Život, ktorý človek získava krstom, 
je život samotného Ježiša Krista. Je to život 
podľa jeho vôle. A jeho vôľa je dokonale 
podriadená vôli nebeského Otca. Práve 
takýto spôsob života je plný spokojnosti 
a radosti. Ježiš má toľko pokoja, že si môže 
dovoliť z neho rozdávať ostatným. Hovorí: 
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. 
Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. 
Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne 
pokoj“ (Jn 14, 27.16,33). Kristov život napĺňa 
aj radosť, ktorej má Ježiš na rozdávanie: 
„Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja 
radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 
11). 
  Kým budeme závislí na svojich 
životných nárokoch a plánoch, vždy budeme 
nespokojní, lebo vždy nám bude niečo 
chýbať. Až keď necháme Boha, aby sa ujal 
nášho života a v pokore sa podriadime jeho 
vôli, vtedy náš život začne neomylne 
smerovať do večnej blaženosti a my si 
budeme môcť v pokoji a v radosti oddýchnuť 
od svojich nezmyselných námah, ktoré nás aj 
tak k uspokojeniu neprivedú. Preto nám Ježiš 
hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. 
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; 
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje 
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ 
(Mt 11,28-30). 

o. Štefan Paločko
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Liturgický program na týždeň 
po Štvrtej pôstnej nedeli  

Pondelok 
16.3. 

Svätí mučeníci Sabinus a Papas 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Ladislav 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Michal (panychída) 
† Taras (panychída) 

Utorok 
17.3. Prepodobný otec Alexej, Boží človek 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Iveta  

Príprava prvoprijímajúcich detí 
Sv. liturgia slovenská 

† Jozef, Anna  
† Kristína (panychída) 

Streda 
18.3. 

Svätý Cyril, jeruzalemský 
arcibiskup 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 
19:30 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Vasiľ, Anna, Alžbeta 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia vopred posvätených darov 

† Ján, Anna, Ján, Helena, Mária, Štefan 
Utiereň s kajúcim kánonom 

Štvrtok 
19.3. Svätí mučeníci Chryzant a Dária 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 
19:00 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Andrej, Mária 
Moleben k sv. Jozefovi 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária 58 r. 

Biblická škola 

Piatok 
20.3. 

Prepodobní otcovia, ktorých 
Saracéni pozabíjali v kláštore 

svätého Sávu 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Mária, Jozef, Mária, 

Jaroslav (panychída) 
Krížová cesta 

Sv. liturgia vopred posvätených darov 
† Fedor, Zuzana, Michal, Irena  

Sobota 
21.3. 

Akatistová sobota 
 

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, 
katánijský biskup 

 

6:30 
 

16:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef 

Akatist k Presv. Bohorodičke 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Ľubov (panychída) 

† Iveta, Alžbeta (panychída) 

Nedeľa 
22.3. 

NEDEĽA PIATEHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU 
Pamiatka našej prepodobnej matky 

Márie Egyptskej 
 

»zbierka pre potreby farnosti« 
 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Jozef s rod. 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Jozef s rod. 

Pôstna večiereň s poklonami 
Sv. liturgia slovenská 
* Vladimír, Nikoleta 

5 
 



Sme tu pre vás 5/2015 
 

Liturgický program na týždeň  
po Piatej pôstnej nedeli  

Pondelok 
23.3. 

 Prepodobný mučeník Nikón a jeho 
učeníci, ktorí boli s ním umučení 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef (panychída) 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia slovenská 
† Lukáš (panychída) 
† Michal, Vladimír 

Utorok 
24.3. 

  Predsviatok Zvestovania presvätej 
Bohorodičke 

6:00 
6:30 

 

17:00 
18:00 

 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Anna, Michal 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ivana 33r. 

† Boris (panychída) 

Streda 
25.3. 

ZVESTOVANIE NAŠEJ 
PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, 

BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY 
PANNE 

 
» Prikázaný sviatok « 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Mária, Michal 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

† Jozef, Anna 

Štvrtok 
26.3. 

Odovzdanie sviatku 
Zvestovania presvätej 

Bohorodičke 
Zhromaždenie k archanjelovi 

Gabrielovi 

6:30 
 

18:00 
 

19:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Adelka 40r. 

Sv. liturgia slovenská 
† Matúš (panychída) 
† Anna (panychída) 

Biblická škola 

Piatok 
27.3. 

Prepodobná matka  
Matróna zo Solúna 

 
»Zakončenie Štyridsiatnice« 

 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Beáta, Ivan, Ivana 
Krížová cesta 

Sv. liturgia vopred posvätených darov 
* Ján 73 r. 

Sobota 
28.3. 

SOBOTA SVÄTÉHO A 
SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mariánko, Ján, Margita, Ján 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Alexius 

Nedeľa 
29.3. 

» zmena času + 1 hodina « 
 

KVETNÁ NEDEĽA  
 

»požehnanie ratolestí« 
»myrovanie« 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

15:00 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Róbert, Antónia, Juliánka, Bianka 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Magdaléna, Ján 

Predveľkonočná sv. spoveď 
Sv. liturgia slovenská 

* Marián, Mária, Zuzka, Saška, 
Stanislav 
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Active English Week II. 
  V dňoch 16.-20.2.2015 sa na 
Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom uskutočnil už 
druhý ročník obľúbeného kurzu 
Active English Week, tentokrát s 
lektorom pochádzajúcim priamo 
z Londýna. Tohto jazykového 
týždňa sa zúčastnili žiaci prvého 
až maturitného ročníka.  
  Andrew, náš lektor, s nami 
najmä konverzoval. Rozprával sa 
s nami o budúcnosti, podelil sa s 
nami so svojím životom, ale aj 
nás čomusi priučil v gramatike. 
Spoločne sme si prešli aj 
maturitné materiály a vypočuli si 
rôzne prízvuky angličtiny. Vďaka Andrewovi sme sa zdokonalili v anglickom jazyku,  nabrali sme nové 
znalosti a zručnosti a v neposlednom rade sme získali sebadôveru v komunikácii. Veľmi sme 
oceňovali jeho otvorenosť a priateľskosť. Vedel sa s nami aj zasmiať, ale aj učiť nás.  
  Myslím si, že žiaden študent absolvujúci tento kurz, neľutuje ani jeden deň toho zmysluplne 
stráveného týždňa. 

J.D. 
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S V I A T O K    Z V E S T O V A N I A 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

P R E S V Ä T E J   B O H O R O D I Č K E 
 

SSSviatok Zvestovania našej presvätej 
Vládkyni, Bohorodičke Márii, je jedným z 
mála sviatkov, ktoré v byzantskej tradícii 
nachádzame vo Veľkom pôste. O sviatku 
máme presné svedectvá z Konštantínopolu 
okolo roku 530 a aj sv. Roman Sladkopevec 
mu venoval v 6. storočí jeden kondak. K 
vývoju sviatku prispeli protiariánske homílie, 
ktoré zdôrazňujú popri Kristovej ľudskej aj 
jeho božskú prirodzenosť, ktorá je večne 
jestvujúca v Bohu, a sýrska homiletika, ktorá 
dôrazne podčiarkuje paralelu medzi Evou a 
Máriou. V Ríme tento sviatok zaviedol pápež 
Sergej I. (687-701), ktorý bol sýrskeho 
pôvodu; jeho prvé liturgické slávenie sa 
konalo v bazilike Santa Maria Maggiore a 
bolo spojené s procesiou. 

Od počiatku sa sviatok slávil 25. marca, 
vždy vo veľkopôstnom období, teda v období, 
ktoré inak vylučuje akékoľvek slávnosti. V 
roku 692 však Štvrtý konštantínopolský 
koncil prikázal sláviť tento sviatok so všetkou 
slávnostnosťou, a preto sa v byzantských 

cirkvách vyvinula celá sústava liturgických 
rubrík, ktoré sa snažia skombinovať sviatok 
Zvestovania s veľkopôstnymi bohoslužbami a 
s bohoslužbami Veľkého týždňa. Sviatok 
Zvestovania má predsviatok 24. marca a 
posviatok 26. marca, kedy sa slávi spomienka 
na archanjela Gabriela. Veľmi často totiž 
veľké sviatky v byzantskej tradícii majú v 
nasledujúci deň po sviatku oslavu osobnosti, 
ktorou si Boh poslúžil, aby uskutočnil svoje 
tajomstvo spásy. 

Sviatok má ako svoju nosnú tému 
zvestovanie vtelenia Božieho Slova a radosť, 
ktorá z toho pramení. V mnohých tropároch 
sa opakuje ako refrén výzva: „raduj sa“, jedná 
sa o radosť, ktorá nemá v sebe nič povrchné, 
veď sa rodí z vedomia spásy, ktorá sa nám 
dáva v Kristovi, vo sviatku, ktorý sa snaží 
zatiahnuť celé stvorenie do chvály a 
kontemplácie sláveného tajomstva. 

Tropáre sú utkané predovšetkým zo 
starozákonných biblických citátov, 
proroctiev, ktoré ohlasujú Krista a ktoré 
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patristická tradícia čítala vždy podľa 
kristologického kľúča. Tento kristologický 
dôraz je už vo všetkých tituloch daných Márii, 
spojených s tajomstvom vtelenia Božieho 
Slova a božského materstva Márie: „Raduj sa, 
zem neposiata; raduj sa, ker nespáliteľný; 
raduj sa, hlbina nepreniknuteľná; raduj sa, 
most, ktorý prevádza do neba a vyvýšený 
rebrík, ktorý videl Jakub; raduj sa, božská 
archa manny; raduj sa, oslobodenie z kliatby; 
raduj sa, návrat Adama z vyhnanstva: Pán s 
tebou.“ 

Ďalšou témou, ktorá sa opakuje v 
liturgických textoch, je priblíženie údivu a 
pochybnosti Márie; údiv voči tomu, čo sa jej 
zvestuje, pochybnosť ani nie tak voči tomu, 
čo sa má uskutočniť, ale skôr aby nebola 
oklamaná ako Eva niekým, kto zvestuje veľké 
veci. („Budete ako Boh.“) Ďalšie priblíženie 
úžasu a údivu je v bohoslužbách aplikované 
aj na archanjela Gabriela ohľadom obsahu 
zvestovania. Deje sa tak sériou kristologicky 
kontrastných výpovedí, ktoré sú obsahovo 
veľmi podobné hymnom svätého Efréma 
Sýrskeho: „Ako Nepochopiteľný, ktorý je 
najvyššie v nebi, sa rodí z panny! Ten, ktorý 
má nebo ako trón a zem ako podnožku, sa 
uzatvára v lone ženy! Ten, na ktorého 
šesťkrídli a mnohookí nemôžu hľadieť, sa 
jediným slovom rozhodol vziať si z nej telo. 
Ten, kto je tu prítomný, je Božie Slovo.“ 

Čítania na večierni sú vzaté zo Starého 
zákona. Sú to perikopy, ktoré už celá 
patristická tradícia tak Východu ako aj 
Západu číta podľa kristologického kľúča: 
Jakubov rebrík; zatvorená brána, cez ktorú 
prejde iba Pán; dom postavený Božou 
múdrosťou. Tropár sviatku zhrňuje krátkym 
a jasným spôsobom základnú tému slávenia: 
„Dnes je začiatok našej spásy a zjavenie 

večného tajomstva: Syn Boží sa stáva Synom 
Panny, Gabriel zvestuje milosť. Preto aj my 
spolu s ním privolávajme Bohorodičke: Raduj 
sa, milostiplná, Pán s tebou!“ 

Na utierni je jeden z textov od 
byzantského autora Teodora Graptosa – 
Popísaného, ktorý žil v časoch ostrých 
ikonografických sporov. Dielo je literárny 
druhu, ktorý často používa už sv. Efrém 
Sýrsky, totiž dialóg alebo dišputa medzi 
dvoma osobnosťami – v tomto prípade medzi 
archanjelom a Božou Matkou – v striedavých 
strofách. Autor preberá tému naznačenú už 
na večierni, údiv samotného archanjela 
ohľadom toho, čo má zvestovať, a úžas a 
strach Panny, strach, že bude oklamaná 
podobne ako Eva. 

Posledný z tropárov utierne zhrňuje 
tajomstvo našej spásy, už zjavené v 
evanjeliách a v patristickej tradícii: 
„Tajomstvo, ktoré je od večnosti, sa dnes 
zjavuje a Syn Boží sa stáva synom človeka, 
aby tým, že príjme, čo je nižšie, nám 
sprostredkoval to, čo je vyššie. … Boh sa stáva 
človekom, aby Adama urobil bohom.“ 

V božskej liturgii dňa sa čítajú dve 
čítania: z Listu Hebrejom (2, 11-18) a z 
evanjelia podľa Lukáša (1, 24-38). „A anjel 
odišiel od nej preč.“ Tento verš, ktorý 
zakončuje perikopu o Zvestovaní, na mňa 
stále robí dojem. Pán nám zvestuje svoju 
dobrú zvesť a potom nás opúšťa? Nie, nie je 
to ani opustenie ani samota, čo by sme mali 
pochopiť z evanjeliu podľa Lukáša, ale 
skutočnosť, že v našom kresťanskom živote 
sme povolaní dať odpoveď, a to našou 
ľudskou a kresťanskou zodpovednosťou a 
zrelosťou. 

  
 autor: o. Manel Nin, OSB 
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SUDOKU 

 
Vtipy:  
 

Chlapec píše SMS svojej milovanej: 
„Ľúbim ťa z celého srdca. Urobil by 
som pre teba všetko na svete.  
Ponoril by som sa na dno najhlbšieho 
mora a priniesol ti najkrajšiu perlu.  
Kopal by som tunel do stredu zeme, 
aby som ti vyniesol ten najkrajší 
diamant.  
Nič nezastaví moju lásku!  
PS: Zajtra prídem, ale len ak nebude 
pršať." 
 
 
- Haló, je tam meteorologický ústav? 
- Áno.  
- Prosím vás, mohlo by byť v nedeľu pekné 
počasie?  
- Samozrejme!  
- A pre koľko osôb to bude? 

Ja športujem len rekreačne: vrhám 
tieň, pozerám do diaľky, skáčem do 
reči a leziem na nervy.... 
 
 
 
Keď Chuck Norris kope druhému jamu, 
spadnú do nej všetci okrem neho. 
 
 
 
Pýta sa mama dcéry: 
- Tak čo, už sa vyjadril ten tvoj 
nápadník? 
- Áno, ale musím počkať. 
Informuje dcéra. 
-  A dokedy, že ho máš čakať? 
- To neviem. Povedal, že som posledná, 
ktorú by si vzal. 
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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. 
Texty článkov neprešli gramatickou úpravou. 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Miroslav Sentivan, o. Mikuláš Jančuš 
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