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Príhovor Svätého Otca Františka na generálnej audiencii 8. apríla 2015:

„S deťmi sa nezahráva!“
Drahí bratia a sestry!
V katechézach o rodine
dokončíme dnes uvažovanie o
deťoch, ktoré sú najkrajším
ovocím požehnania, ktoré dal
Stvoriteľ mužovi a žene. Už sme
hovorili o veľkom dare, ktorým
sú deti, a dnes nám žiaľ treba
hovoriť o «príbehoch utrpenia»,
ktoré mnohé z nich prežívajú.
Toľké deti sú od počiatku
odmietnuté, opustené, okradnuté
o ich detstvo a budúcnosť. Niekto
sa odvažuje povedať, akoby na
ospravedlnenie, že bolo omylom
priviesť ich na svet. Veď je to
hanba! Nezhadzujme naše viny na deti, prosím
vás! Deti nikdy nie sú ‚omylom‛! Ich hlad nie je
omyl, ako ním nie je ani ich chudoba,
krehkosť, opustenosť – toľko detí je
opustených na uliciach – a nie je ním ani ich
nevedomosť či neschopnosť – sú toľké deti,
ktoré nevedia, čo je škola – nie je ním nič z
toho. Iba ak by toto boli dôvody, aby sme ich
ešte viac a ešte veľkorysejšie milovali. Ako
nakladáme so slávnostnými vyhláseniami o

právach človeka, o právach dieťaťa, ak
následne trestáme deti za chyby dospelých?
Tí, ktorým je zverená úloha vládnuť,
vychovávať, ale povedal by som, všetci dospelí,
sme zodpovední za deti a za to, aby každý z nás
urobil všetko preto, aby sa táto situácia
zmenila. Myslím tým na utrpenie detí. Každé
dieťa odsunuté na okraj a opustené, ktoré žije
na ulici a žobre, prebíja sa nevyberanými
prostriedkami, bez školy, bez lekárskej
1

Sme tu pre vás
starostlivosti, je výkrikom, ktorý stúpa k Bohu
a obviňuje systém, ktorý sme my dospelí
vystavali. A žiaľ, tieto deti sú korisťou
zločincov, ktorí ich využívajú na nedôstojné
špekulácie a obchodovanie, alebo ich cvičia do
vojny a na konanie násilia. No aj v takzvaných
bohatých krajinách mnohé deti prežívajú
drámy, ktoré ich veľmi vážnym spôsobom
poznačujú a sú zapríčinené krízou rodiny,
výchovnou prázdnotou a niekedy neľudskými
životnými podmienkami. V každom prípade je
to detstvo potupené na tele i na duši. Ale ani
na jedno z týchto detí nezabúda Otec, ktorý je
na nebesiach! Žiadna z ich sĺz sa nestratí. Ako
ani
naša
zodpovednosť
sa
nestratí,
spoločenská zodpovednosť, zodpovednosť
osôb, každého z nás a jednotlivých krajín.
Ježiš raz napomenul svojich učeníkov,
pretože odháňali deti, ktoré rodičia prinášali,
aby ich požehnal. Evanjeliové rozprávanie je
dojímavé: «Vtedy mu priniesli deti, aby na ne
položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich
okrikovali. Ježiš im povedal: ‚Nechajte deti a
nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým
patrí nebeské kráľovstvo.‛ Potom na ne kládol
ruky a odišiel odtiaľ» (Mt 19, 13-15). Aká
pekná je táto dôvera rodičov a táto Ježišova
odpoveď! Ako by som si želal, aby sa táto
stránka z evanjelia stala normálnou súčasťou
príbehu každého dieťaťa! Je pravda, že vďaka
Bohu majú deti s vážnymi ťažkosťami veľmi
často mimoriadnych rodičov, pripravených na
každú obetu a veľkorysých. Títo rodičia by
však nemali zostať osamotení! Musíme ich
podporovať v ich námahe, ale im aj dopriať
chvíle zdieľanej radosti a bezstarostného
potešenia,
aby
neboli
zavalení
iba
každodennou terapeutickou rutinou.
Keď ide o deti, v žiadnom prípade by
nemalo byť počuť tie obranné úradnícke
právnické frázy typu: «Koniec koncov, nie sme
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dobročinná organizácia», alebo «Vo vlastnom
súkromí si každý môže robiť, čo chce»,
prípadne «Ľutujeme, ale tu nemôžeme nič
urobiť». Tieto slová, ak ide o deti, sú nanič.
Príliš často na deti doliehajú následky
vyčerpanosti z pochybnej a zle zaplatenej
práce, neúnosnej pracovnej doby, zo
zlyhávajúcej dopravy... No deti platia aj za
nezrelé zväzky a nezodpovedné rozvody, sú
prvými obeťami. Trpia dôsledkami kultúry
prehnaných subjektívnych práv a stávajú sa
tak aj predčasne vyspelými deťmi. Často
absorbujú násilie, ktoré ešte nedokážu
«stráviť» a pred očami dospelých sú nútení
podvoliť sa úpadku.
Aj v našej dobe, tak ako aj v minulosti, sa
Cirkev materinsky stavia do služby deťom a ich
rodinám. Prináša rodičom a deťom tohto
nášho sveta Božie požehnanie, materinskú
nežnosť, pevné napomenutie i rozhodné
odsúdenie. Bratia a sestry, myslite na deti, s
deťmi sa nezahráva!
Pomyslite, čo by to urobilo so
spoločnosťou, keby sa raz navždy rozhodla, že
zavedie takýto princíp: «Je pravda, že nie sme
dokonalí a že robíme veľa chýb. Ale keď ide o
deti, ktoré prichádzajú na svet, nijaká obeta
dospelých nebude považovaná za pridrahú či
privysokú, aby sa vylúčilo, že by sa nejaké
dieťa považovalo za omyl, za bezcenné, a bolo
by vydané napospas ranám života a svojvôli
ľudí». Aká nádherná by bola taká spoločnosť!
Dokonca poviem, že takej spoločnosti by bolo
odpustené mnoho z jej nepočetných hriechov.
Pán súdi náš život, keď počúva, čo mu
prednášajú anjeli detí, anjeli, ktorí «ustavične
hľadia na tvár Otca, ktorý je na nebesiach»
(porov. Mt 18, 10). Vždy sa pýtajme: Čo
rozpovedia Bohu o nás títo anjeli detí?
Prevzaté z TK KBS
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Katechéza k Roku rodiny:
Eucharistia
Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť
telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto
je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v
posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je
pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja
v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa
je, bude žiť zo mňa.“
(Jn 6, 53-57)

Ak má človek žiť skutočne šťastný
a naplnený život v láskyplnom spoločenstve
s Bohom, nevyhnutne musí poznať, že jeho
najväčším problémom je hriech, ktorým
zosadzuje Boha z trónu svojho života a sám zo
seba robí svojho pána. Taktiež musí poznať, že
ak chce svoj život dať do poriadku, vlastnými
silami to nepôjde, a tak musí získať účasť na
Kristovom živote, ktorý ho uschopní vrátiť sa
naspäť pod Božiu vládu. Zároveň však je
hlbokou pravdou, že toto poznanie nemôže
zostať v akejsi teoretickej rovine. Nejde len
o to, aby sme získali vieroučné informácie
a aby sme vedeli správne odpovedať na
katechizmové otázky. Evanjelium sa musí
začať prejavovať v našom praktickom živote.
Niečo také je možné jedine vtedy, keď sa nás
evanjeliová zvesť začne bytostne dotýkať a my
ju začneme hlboko prežívať ako svoj vlastný
spôsob života. Preto potrebujeme vstúpiť do
osobného živého vzťahu s Bohom, ktorého
nám evanjelium predstavuje. Tento živý vzťah
s Bohom sa uskutočňuje prostredníctvom
modlitby a liturgického života.

Je úplne
nevyhnutné
pre
praktický život,
aby sme sa
stretávali s Bohom v modlitbe a rozprávali sa
s ním. Kým pohania sa v modlitbách usilujú
uprosiť Boha, aby upustil od svojich zámerov
a vyplnil vôľu prosiacich ľudí, pravoverný
kresťan sa neusiluje zmeniť Božie zámery,
keďže dôveruje Bohu ako svojmu milujúcemu
Otcovi. V modlitbe skôr ide o stretnutie
s Bohom, ktorého človek obdivuje, uctieva,
žasne nad ním a užíva si láskyplné
spoločenstvo
s ním.
Čo
najhlbšie
si
uvedomuje prítomnosť toho, kto ho
bezhranične miluje a rozumie mu, a túto
prítomnosť si užíva. Prosby k Bohu nesmerujú
k žiadosti
o vyplnenie
vôle
prosiaceho
človeka, ale naopak, človek prosí, aby sa s ním
diala Božia vôľa, aby si Boh s ním robil, čo sa
mu páči a aby ho použil na svoje ciele. Ak aj
kresťan prosí Boha o vyplnenie nejakej svojej
súkromnej žiadosti, ide skôr o uznanie Božej
moci, bez ktorej sa vo svete nič nemôže
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uskutočniť. A ak by vyplnenie takejto prosby
nemalo byť v zhode s Božími zámermi,
kresťan je vždy pripravený dodať spolu
s Kristom: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane“ (Lk 22, 42).
Vrcholom vnútorného budovania vzťahu
s Bohom je slávenie Eucharistie. Tu nejde len
o jednoduché stretnutie, či rozhovor s Bohom,
ako to býva pri bežnej modlitbe. Pri slávení
Eucharistie môžeme byť prítomní pri
spasiteľných udalostiach, ktoré sa z hľadiska
nášho času udiali pred dvetisíc rokmi. Ako
Kristus chodil po Izraelskej krajine po
dedinách a mestách, kde ohlasoval ľuďom
evanjelium, tak sa môžeme pri slávení
Eucharistie stať vždy znova svedkami
Kristovho učiteľského pôsobenia, keď Ježiš
prostredníctvom kňaza, ktorý je ústami jeho
Tajomného tela, ohlasuje Božie slovo.
Ježiš však nezostáva len pri vyučovaní,
keďže nie je v ľudských silách vyplniť všetky
Božie požiadavky a tak sa vrátiť do súladu
s ním. Preto pri slávení Eucharistie dochádza
k premeneniu chleba a vína na skutočné
Kristovo telo a jeho krv. Človek sa stáva
prostredníctvom týchto liturgických znakov
a prostredníctvom tejto zázračnej premeny
prítomný pri všetkých udalostiach Kristovho
života. Práve vtedy počas slávenia Eucharistie
sa totiž uskutočňuje nielen zázračné
premenenie, ale prebieha celý Kristov
dokonale spravodlivý život, v ktorom je
Kristus poslušný až na smrť na kríži a zároveň
prebieha Kristovo vzkriesenie, ktoré je
víťazstvom nad smrťou a jej porážkou. Preto
Eucharistiu
môžeme
nazvať
reálnym
sprítomnením Kristovej Paschy.
Napokon pri slávení Eucharistie nejde len
o to, aby sme sa stali svedkami udalostí spred
dvetisíc rokov a neustále v sebe obnovovali
vedomie tejto udalosti, čím sa samozrejme
posilňuje a občerstvuje viera v Kristovo
spasiteľné dielo. Celý Kristov život, jeho smrť
i zmŕtvychvstanie by pre človeka nemali
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žiadny účinok, keby sa človek nemohol stať
účastným na samotnom Kristovom živote.
Práve zisk účasti na Kristovom dokonale
poslušnom živote, na jeho smrti i na moci
vstať z mŕtvych a napokon vstúpiť do neba sa
pri slávení Eucharistie neustále sprítomňuje
pri prijímaní živého Krista pod spôsobom
chleba a vína.
Vnímanie účasti na slávení Eucharistie
výlučne ako kresťanskej povinnosti sa tak javí
ako nanajvýš pomýlené. Eucharistia je pre
kresťana spôsob a základ života. Je to
východisko, z ktorého vyplývajú jeho ostatné
činy. Neustálym prežívaním účasti pri
Kristovom
spasiteľnom
diele
a priam
fyzickým zažívaním spojenia s Kristom, jeho
schopnosťami i jeho mocou nad smrťou sa vo
svete stávame imúnnymi pred akýmkoľvek
nedostatkom, akýmkoľvek odmietnutím,
zranením, dokonca imúnnymi aj voči
samotnej smrti. Iste príkaz zúčastňovať sa
slávenia Eucharistie
aspoň v nedeľu
a prikázaný sviatok má svoj význam vzhľadom
na akúsi ľudskú slabosť a pokušenie upadnúť
do ľahostajnosti. No uspokojenie sa len
s vyplnením tejto povinnosti svedčí o tom, že
stále veríme, že náš život sa naplní mimo
Boha a bez účasti na jeho živote, pričom účasť
na slávení Eucharistie môžeme dokonca
vnímať ako určitú formu prekážky, ktorá nás
zdržuje na ceste za skutočným životným
šťastím. Z takého postoja potom prirodzene
vyplýva hľadanie ospravedlňujúcich dôvodov,
prečo sa sláveniu Eucharistie vyhnúť.
Ak sa má život podľa evanjelia premietnuť
do nášho praktického života, nestačí si len
vypočuť Kristove slová a prijať ich ako
informáciu, ktorú sa možno naučiť. Práve
slávenie a prijímanie Eucharistie je spôsob,
ako sa skutočnosť Kristovho života v nás môže
napokon stať spontánnou a prirodzenou
samozrejmosťou.
o. Štefan Paločko
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Liturgický program
na týždeň po Tomášovej nedeli
Pondelok
13.4.

6:30
17:30
18:00

Hieromučeník Artemón a spol.

6:30
Utorok
14.4.

Martin Vyznávač, rímsky pápež

Streda
15.4.

Apoštoli Aristarch, Pudent a
Trofim

Štvrtok
16.4.

Mučenice a panny Agapa, Irena a
Chionia

Piatok
17.4.

Prepodobní otcovia Simeon z
Perzie a Akakios, meliténsky
biskup

Sobota
18.4.

17:00
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
19:00
6:30
18:00

6:30
17:00
18:00

Prepodobný otec Ján, učeník
svätého Gregora Dekapolitu

7:30
Nedeľa
19.4.

9:00

NEDEĽA
MYRONOSIČIEK

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)
† Jozef, Anna (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Justína s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Renáta
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ (panychída)
† Juliana, Jozef
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária, Štefan s rod., Jozef s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Bibiána 3 r.
† Alexius
Biblická škola
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Helena, Mária
* Rado 33 r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Andrej, Mária, Ján, Františka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Alexander, Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Róbert 44r., Katarína 40r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Slávka, Hanka, Ľuboš, Mária,
Milan, Milan
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jana
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Liturgický program
na týždeň po Nedeli myronosičiek
Pondelok
20.4.

6:30
17:30
18:00

Prepodobný Teodor Trichinas

6:30
Utorok
21.4.

Hieromučeník Január a spoloč.
Mučeník Teodor z Pergy

17:00
18:00
6:30

Streda
22.4.

Prepodobný Teodor Sykeónsky

17:00
18:00

Štvrtok
23.4.

SVÄTÝ A SLÁVNY
VEĽKOMUČENÍK,
TRIUMFÁTOR A
DIVOTVORCA JURAJ

6:30
7:30
16:30
18:00

odporúčaný sviatok, myrovanie

6:30

Piatok
24.4.

Mučeník Sáva Stratilat

18:00

Sobota
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista
Marek

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

Nedeľa
26.4.

9:00

NEDEĽA
O PORAZENOM

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Michal, Anna, Michal, Helena
(panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
* Eva 30r.
* Daniela 40r.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter 76r.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
† Boris (panychída)
† Marián (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter s rod.
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária (panychída)
Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj, Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Tadeáš
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír,
Ivan, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Ján, Mária, Andrej, Ján
a ost.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ľuboslava 50r., Saška
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Peter (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Karol s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Jozef, Antónia, Ester, Sára,
Magdaléna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Veronika
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SVÄTÝ A SLÁVNY VEĽKOMUČENÍK

TRIUMFÁTOR A DIVOTVORCA
RRímsky cisár Dioklecián sa rozhodol začať veľké
prenasledovanie kresťanov, aby ich úplne vykorenili
a ich meno zahladili. V tom čase bol vo vojsku vojak
z Kapadócie menom Georgij, alebo i Juraj,
vychovaný kresťanskými rodičmi v Kristovej viere.
Jeho otec zomrel a matka, ktorá sa zberala k svojim
príbuzným do Palestíny, ho vypravila do cisárovej
služby.
Keď sa Juraj dozvedel, aké nebezpečenstvo
hrozí kresťanom, považujúc to za najlepšiu
príležitosť spasiť svoju dušu, predal všetko, čo mal
a rozdal biednym. Na tretí deň, keď malo začať
prenasledovanie kresťanov, vošiel Juraj do senátu:
„Prečo cisár ty a ctený senát, aj vy, Rimania, ktorí ste
vo všetkých iných veciach spravodlivý, tak
nespravodlivo konáte s kresťanmi, ktorých chcete
prinútiť dokonca do diablovej služby? Nemýľte sa,
vaši bohovia to sú diabli a skutočný Boh je iba Ježiš
Kristus, ktorý s Otcom a Svätým Duchom stvoril
svet, udržuje ho a riadi ho. Preto neprenasledujte a
neprelievajte krv tých, ktorí slúžia tomuto
pravdivému Bohu, čiže kresťanov.“
Cisár sa opýtal Juraja, kto ho urobil takým
smelým. Juraj odpovedal: „Pravda!“ Cisár sa ho pýtal
ďalej: „Aká pravda?“ Juraj odpovedal: „Ježiš Kristus,
ktorého vy prenasledujete, a ktorého som sluhom a
postavil som sa tu, aby som mu bol svedkom!“ Po
týchto slovách v senáte zmätok. Cisár prikázal utíšiť
sa a povedal Jurajovi: „Pre tvoju odvahu a múdrosť
som ťa vysoko povýšil, milujem ťa ako syna a dávam

JURAJ

ti radu, nevystavuj svoj mladý život nebezpečenstvu,
ale pokloň sa naším bohom a ja ti dám ešte väčšie
pocty.“ Juraj na to povedal: „Ó, cisár, keby si poznal
skutočného Boha, ten by ti dal viac, ako mi ty
sľubuješ a ako teraz máš, čiže všetka pozemské a
dočasné dobrá. Boh prisľúbil večné dobrá, od
ktorých ma žiadna tvoja hrozba neodstraší.“
Cisár mu nedovolil dokončiť slová, prikázal ho
zviazať a zamknúť do temnice, kde mu položili na
hruď veľký kameň. Na druhý deň ho cisár prikázal
priviesť. Keď ho videl pýtal sa ho: „Už si si to
rozmyslel?“ Svätý odpovedal: „Či som ja dieťa, aby
som sa pre také malé muky zriekol svojho Boha.
Skôr ty, cisár, ktorý ma vydávaš na muky, sa zmučíš,
než ja zmučený pristanem na tvoju zlú radu.“
Rozhnevaný cisár prikázal na dosky pribiť rôzne
ostré železá. Nad ne postavil koleso, na ktoré
priviazali Juraja a točili ho. Svätý mučeník v tých
mukách nahlas oslavoval svojho Spasiteľa, potom sa
modlil po tichu a nakoniec zamĺkol, akoby zomrel.
Cisár, ktorý si myslel, že už zomrel, odišiel priniesť
obetu svojim bohom. Z neba zostúpil anjel, odviazal
Juraja. Keď ho zdravého postavil na nohy, povedal
mu: „Neboj sa, Pán Boh je s tebou!“ Priviedli Juraja
pred cisára. Ten, keď ho uzrel, dlho nechcel veriť, že
je to on. Keď to videli stotníci Anatol a Protol, uverili
v Krista a volali: „Jeden je Boh kresťanský!“
Rozhnevaný cisár ich hneď prikázal strhnúť a sťať.
Vtedy uverila v Krista aj cisárovná Alexandra,
manželka Diokleciána. Keď sa začala zastávať
7
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kresťanov, odviedli ju na bok, aby cisár nepočul jej
reč. Cisár prikázal Juraja zakopať do nehaseného
vápna a tri dni ho tam nechať. Sluhovia vykonali čo
im bolo prikázané a odišli. Na tretí deň, keď prišli z
vápna vytiahnuť kosti, našli svätého mučeníka pod
vápnom živého a zdravého. Priviedli ho pred cisára a
ten s údivom zvolal: „Povedz mi, čo sú to za čary, že
nemôžeš zomrieť?!“ Svätý odpovedal: „Cisár, čarami
nazývaš divy môjho Boha, ktoré ťa majú priviesť k
tomu, aby si sa mu poklonil, no beda ti, pretože ťa
diabol oslepil.“ Cisár prikázal dať mu na nohy čižmy,
ktoré mali v podošvách nabité ostré železá, a odviesť
ho do veže a zamknúť ho tam. Juraj vydržal aj tieto
muky. Preto cisár prikázal biť ho bičmi a korbáčmi
tak dlho, kým mu telo od kostí nebude odpadávať na
zem. Cisár sa na to pozeral a utvrdzoval sa, že to
skutočne musia byť čary, preto prikázal zavolať
čarodejníka, aby ich zrušil.
Zavolali slávneho čarodejníka Atanáza, ktorému
cisár povedal: „Odovzdávam ti tohto človeka. Alebo
ho pohni k tomu, aby sa poklonil našim bohom,
alebo ho zabi, aby už dlhšie nežil!“ V prítomnosti
cisára dal Atanáz sv. Jurajovi piť jed. Hovoril, že od
neho hneď spadne z nôh a zomrie. Keď videl, že jed
mu neurobil nič zlé, dal druhý, silnejší. A keď mu ani
ten nič neurobil, dal mu vypiť aj tretí, najjedovatejší.
Všetky tri sv. Juraj vypil a bol živý a zdravý a všetci
prítomný sa divili. Cisár sa ho opýtal: „Povedz mi,
odkiaľ poznáš také veľké čary?“ On odpovedal: „To
nie sú čary, ale Božia sila, lebo tak sľúbil náš Kristus
hovoriac: ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im.“
Cisár, keď to počul, opýtal sa čarodejníka: „Čo ty
povieš na to?“ Ten povedal: „Ak ešte vzkriesi
mŕtveho, čo žiaden z našich bohov neurobil, tak
pravda bude jeho. Neďaleko odtiaľ leží mŕtvy,
ktorého som za živa poznal, nech ho oživí.“ Cisár s
tým súhlasil. Prikázal rozviazať sv. Juraja a priniesť
mŕtveho. Mučeník sa začal modliť nad mŕtvym. Keď
skončil modlitbu, zahrmelo nebo a všetci sa veľmi
prestrašili. Mŕtvy sa pozbieral a pred všetkými sa
zdravý a živý postavil. Keď to videli ľudia nahlas
volali: „Veľký a silný je kresťanský Boh!“ Čarodejník
Atanáz padol k nohám sv. Juraja a uveril v Ježiša
Krista. Keď ľudia utíchli, prehovoril k nim cisár,
tvrdiac im, že Juraj a čarodejník boli spolu
dohovorení a sú zvodcami. Potom rozkázal sťať hlavu
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čarodejníkovi a Juraja odviesť do väznice. Tam svätý
mučeník uzdravoval mnohých chorých, ktorí k nemu
prichádzali a verili v Ježiša Krista.
V senáte hovorili cisárovi: „Juraj nám robí veľa
problémov. Celé mesto sa tlačí pred väznicou, kde
robí divy a učí ich veriť v Krista.“ Cisár ho prikázal
na druhý deň priviesť pred súd. V noci predtým sa
Jurajovi vo sne zjavil Ježiš Kristus, posilňoval ho a
dával mu nevädnúci veniec večného života. Ráno,
keď sa postavil pred cisára, počul od neho tieto
slová: „Budem ťa mať za svojho syna a budeš po mne
prvý v mojej ríši, iba sa pokloň našim bohom.“ Sv.
Juraj povedal iba: „Poďme do chrámu!“ Cisár hneď
vstal a prikázal rýchlo zvolať celé mesto, lebo si
myslel, že sv. Juraj si to rozmyslel Prijme jeho
ponuku. V pohanskom chráme sa sv. Juraj postavil
pred bôžika, urobil znak svätého kríža a povedal
balvanu: „Si ty boh, čo žiada odo mňa obety a úctu,
alebo nie?!“ Diabol, ktorý sedel na balvane
odpovedal: „Ja nie som Boh, Je iba jeden Boh, ten,
ktorého ty vyznávaš a ohlasuješ.“ „A akú tu máš
prácu?“, vyzvedal sa sv. Juraj. Na tieto slová sa bôžik
zrútil. S ním sa zrútili aj všetky ďalšie balvany, ktoré
sa tu nachádzali a porozbíjali sa na kusy. Rozhnevaní
služobníci balvanov sa s krikom vrhli na sv. Juraja:
„Zahubme, zabime tohto čarodejníka!“ Cisárova žena
Alexandra, aby ho ochránila, sa pretlačila cez dav až
k nemu a oslavujúc Ježiša padla mu k nohám.
Dioklecián, keď videl, že jeho manželka je
kresťankou, ešte viac sa rozhneval a vysal príkaz, aby
sv. Juraja a Alexandru sťali. Keď ich viedli na
popravisko, cisárovná Alexandra prosila, aby jej
dovolili odpočinúť si. Sadnúc si pri modlitbe
odovzdala Bohu dušu. Sv. Juraj sa pomodlil nad jej
telom a išiel ďalej. Keď prišiel na označené miesto,
ochotne dal svoj krk pod katov meč a prijal večnú
náhradu z rúk svojho Spasiteľa.
Toto všetko sa dialo v roku 296. Sv. Juraj je
zvyčajne na obrazoch zobrazený ako mladý vojak,
ktorý sedí na koni a kopijou zabíja hada, ktorý sa
plazí pod nohami koňa. Je to znak kresťanskej
smelosti a odvahy, ktorá nebojuje iba s pozemskými
nepriateľmi a víťazí nad nimi. No osobitne víťazí nad
hriechom a otcom hriechu, čiže diablom.
Preložené z knihy Žiťje uhodnikov
Dobrjanskij, preložil o. Mgr. Jozef Matejovský
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Pozvánka na spomienkové stretnutie pri príležitosti 65. výročia
likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, Konferencia vyšších rehoľných
predstavených na Slovensku a Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove vás pozývajú na
spomienkové stretnutie pri príležitosti 65. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
ktoré sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2015 o 16.00 hodine v Divadle Jonáša Záborského v
Prešove (nová scéna).
Na podujatí bude premiéra dokumentárneho filmu PASCHA, ktorý mapuje násilnú
likvidáciu, ale i vzkriesenie našej Gréckokatolíckej cirkvi. Vo foyeri divadla bude inštalovaná výstava
fotografií Michala Fuliera Súď ma a skúšaj, ktorá zasa vypovedá o násilnom rušení ženských reholí
v 50. rokoch 20. storočia.

Turistický deň 2015
GMC Bárka Juskova Voľa aj tento rok organizuje archieparchiálny Turistický deň, na ktorý
vás, deti, mladých, ale aj rodiny našej farnosti srdečne pozývame. Turistický deň sa uskutoční v
piatok 1. mája 2015 na trase Veľký Šariš – zrúcanina Šarišského hradu – Šarišské
Michaľany (ihrisko).

Pozvánka na 6. Metropolitnú púť do Krakova
Srdečne pozývame všetkých kňazov, rehoľníkov a veriacich
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na tradičnú v poradí už 6.
Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do
Sanktuária Božieho milosrdenstva do poľského KrakovaLagievnik, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. mája 2015.
Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii v slovenskom jazyku o
10.00 hodine bude predsedať prešovský arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ a slávnostnú homíliu prednesie vladyka Milan Lach SJ,
pomocný biskup Prešovskej archieparchie.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a Púť rodín
Dávame vám do pozornosti Stretnutie prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom
naplánované na sobotu 27. júna 2015 spolu s Púťou rodín v Ľutine. Preto na toto stretnutie pozvite
nielen prvoprijímajúce deti, ale aj ich rodičov a celé rodiny.
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DOKRESLI

Vtipy:
Pýta sa synček mamky:
„Mama, vieš, koľko zubnej pasty je v
jednej tube?"
„Nemám ani tušenia Janko."
„Ale ja to viem! Od televízora až ku
gauču!"

Stretnú sa dve korytnačky a jedna z nich nemá
pancier. Tá druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
Ááále, ušla som z domu!

V obchode: „ Prosím si glóbus.“
„Nech sa páči.“
„A v inej farbe nemáte?“

Zhovárajú sa dve kravy: „Všimla si si,
ako Betka v poslednom čase veľmi
schudla?“
„To preto, lebo je poverčivá. Vzala si
do hlavy, že bude jesť len štvorlístky.“

„Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.“
„Nemožné, rekord je 10 sekúnd.“
„Ja viem, ale poznám skratku.“
11
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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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