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Príhovor Svätého Otca Františka na generálnej audiencii 20. mája 2015:  

„Ako vychovávať deti? Len s láskou, nehou a trpezlivosťou!“ 

Dnes vás, drahí bratia a sestry, keďže som 
medzi vami zazrel toľké rodiny, chcem privítať 
takto: Dobrý deň všetkým rodinám! 
Pokračujeme v zamysleniach o rodine, a dnes o 
jednej jej podstatnej charakteristike, 
a síce, o jej prirodzenom povolaní 
vychovávať deti, aby rástli v 
zodpovednosti za seba aj za iných. 
To, čo sme počuli od apoštola Pavla v 
úvode je nádherné! «Vy, deti, 
poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo 
to je milé Pánovi. A vy, otcovia, 
nedráždite svoje deti, aby 
nezmalomyseľneli». To je múdre 
pravidlo: dieťa je vychovávané k 
tomu, aby počúvalo rodičov a bolo 
poslušné voči nim ako tým, ktorí sa 
usilujú nedirigovať ho nevhodným 
spôsobom, pre ktorý by deti mohli 
zmalomyseľnieť. Deti majú rásť krok 
za krokom, bez toho, aby strácali 
odvahu. 

Ak v rodine ako rodičia poviete deťom: 
«Vystúpime po týchto schodoch» a vezmete 
ich za ruku a krok za krokom ich vediete k 
výstupu, veci pôjdu dobrým smerom. Ale ak 
poviete: «Choď hore!» - «Nemôžem!» - 
«Choď!», toto sa nazýva dráždením detí, 
vyžadovaním vecí, ktoré ešte nie sú schopné 
uskutočniť. A preto je vzťah detí a rodičov 
určitou múdrosťou, musí vychádzať z 
múdrosti, z veľkej rovnováhy. Deti, 
poslúchajte rodičov, lebo to sa páči Bohu. A 
vy, rodičia, neroztrpčujte deti vyžadujúc od 
nich veci, ktoré nemôžu urobiť. Rozumieme 

tomu? Takto sa postupuje, aby deti rástli v 
zodpovednosti za seba a za druhých. 

Zdalo by sa, že je to prirodzené 
konštatovanie, a predsa, ani v našich časoch 

nechýbajú ťažkosti. Je zložité vychovávať pre 
rodičov, ktorí svoje deti vídajú iba večer, keď 
sa vracajú domov unavení z práce. Tí, čo 
majú to šťastie, že majú prácu! A ešte ťažšie 
je to pre rozvedených rodičov, ktorí sú 
zaťažení touto ich situáciou. Je pre nich 
náročné vychovávať, mali ťažkosti, rozišli sa 
a dieťa je mnohokrát ako rukojemník, otec 
mu rozpráva zle o mame a mama o otcovi, a 
takto sa narobí veľa zla. Poviem vám, 
rozvedeným manželstvám: Nikdy, nikdy 
nestavajte vaše dieťa do pozície rukojemníka! 
Vy ste sa rozišli pre mnohé ťažkosti a dôvody. 
Život vám priniesol túto skúšku, ale deti nech 
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nenesú bremeno tohto rozdelenia, nech deti 
nie sú používané ako rukojemníci proti 
manželke, manželovi, nech rastú tak, že budú 
počuť, že mama rozpráva dobre o otcovi, aj 
keď nie sú spolu, a že otec rozpráva dobre o 
mame. Pre rozvedené manželstvá je to veľmi 
dôležité a aj veľmi ťažké, ale dokážete to. 

„Kritickí“ intelektuáli každého druhu 
umlčali rodičov tisícimi spôsobmi, aby 
uchránili mladé generácie pred ujmami – 
ozajstnými i domnelými – plynúcimi z 
rodinnej výchovy. Rodina bola obvinená, 
medzi iným, z autoritárstva, protežovania, 
konformizmu, z potláčania citov plodiaceho 
konflikty. 

Týmto činom došlo k rozštiepeniu 
medzi rodinou a spoločnosťou, medzi 
rodinou a školou, výchovné spojenectvo sa 
dnes narušilo, a tak sa výchovný súlad medzi 
rodinou a školou dostal do krízy, keďže bola 
podkopaná vzájomná dôvera. 

Príznakov je mnoho. Napríklad, v 
škole sa podlomili vzťahy medzi rodičmi a 
učiteľmi. Z druhej strany, rozmnožili sa 
takzvaní «špecialisti», ktorí obsadili úlohu 
rodičov aj v najintímnejších aspektoch 
výchovy. O citovom živote, o osobnosti a jej 
rozvoji, o právach a povinnostiach, títo 
«experti» vedia všetko: ciele, motivácie, 
techniky. A rodičia majú iba počúvať, podučiť 
sa a prispôsobiť. No rodičia sa nesmú sami 
vyčleniť z výchovy svojich detí. 

Je zrejmé, že takáto koncepcia nie je 
správna, nie je harmonická, nie je dialogická, 
a namiesto toho aby napomáhala spolupráci 
medzi rodinou a ostatnými aktérmi výchovy, 
školami, ale aj telovýchovnými a mnohými 
ďalšími výchovnými ustanovizňami, stavia 
ich proti sebe. 

Ako sme došli do tohto bodu? Niet 
pochýb o tom, že rodičia, či lepšie povedané, 
určité výchovné modely z minulosti mali 
svoje limity, to nepochybne. Ale je rovnako 
pravda, že existujú chyby, ktoré sú oprávnení 
robiť jedine rodičia, pretože ich môžu 
kompenzovať takým spôsobom, ktorý je 
nemožný pre kohokoľvek iného. Z druhej 
strany, dobre vieme, že život sa stal skúpym 
na čas pre rozhovor, pre zamyslenie sa a 
výmenu pohľadov. Mnohí rodičia sú doslova 
obeťami «únosu» z dôvodu práce – otec a 
mama musia pracovať – a sú zavalení inými 

starosťami, vystavení novým požiadavkám 
svojich detí a komplexnosti terajšieho života 
– ktorá je taká, musíme ju akceptovať ako 
takú – a sú akoby paralyzovaní strachom z 
toho, že by mohli pochybiť. Problém však 
nespočíva iba v rozprávaní sa. Práve naopak, 
nejaký povrchný «dialogizmus» nevedie k 
ozajstnému stretnutiu myslí a sŕdc. Spytujme 
sa predovšetkým, či sa usilujeme pochopiť, 
«kde» v skutočnosti sú naše deti na ich 
ceste? Kde vskutku je ich duša, vieme to? A 
najmä: chceme to vedieť? Sme presvedčení, 
že oni v skutočnosti neočakávajú iné? 

Kresťanské spoločenstvá sú povolané, 
aby ponúkli podporu výchovnému poslaniu 
rodín, a robia tak najmä vo svetle Božieho 
slova. Apoštol Pavol pripomína vzájomnosť 
povinností rodičov a detí: «Vy, deti, 
poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je 
milé Pánovi. A vy, otcovia, nedráždite svoje 
deti, aby nezmalomyseľneli» (Kol 3,20-21). 
Základom toho všetkého je láska, tá, ktorú 
nám daruje Boh, a ktorej nechýba rešpekt, 
ktorá «nie je sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé... všetko znáša, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko vydrží» (1 Kor 13,5-7). Aj 
v najlepších rodinách je potrebné znášať sa 
navzájom a to si vyžaduje veľkú trpezlivosť. 
Veľkú trpezlivosť pre znášanie sa navzájom. 
Ale taký je život! Život sa netvorí v 
laboratóriu, ale v realite. Sám Ježiš prešiel 
rodinnou výchovou. 

Aj v tomto prípade milosť Kristovej 
lásky privádza k naplneniu to, čo je vpísané 
do ľudskej prirodzenosti. Koľko máme 
obdivuhodných príkladov kresťanských 
rodičov plných ľudskej múdrosti!  
 Moje žičenie je, aby Pán dával 
kresťanským rodinám vieru, slobodu a 
potrebnú odvahu pre ich poslanie. Keď sa 
rodinná výchova opäť s hrdosťou zhostí 
svojej hlavnej roly, mnoho vecí sa pre 
neistých rodičov i sklamané deti zmení k 
lepšiemu. Je čas, aby sa otcovia a matky 
vrátili zo svojho exilu – pretože sa sami 
vyhostili z výchovy svojich detí – aby sa z 
toho exilu vrátili a znovu naplno zaujali svoju 
výchovnú úlohu. Máme nádej, že Pán nám 
udelí túto milosť nevyčleňovať sa sami z 
výchovy detí. A toto môže dosiahnuť jedine 
láska, nežnosť a trpezlivosť. Ďakujem. 

 Prevzaté z TK KBS 
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          Katechéza k Roku rodiny: 

 Božie Slovo verzus média (1. časť) 

 

 Potom zavolal k sebe zástup aj 

učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za 

mnou, nech zaprie sám seba, vezme 

svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si 

chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 

stratí svoj život pre mňa a pre 

evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží 

človeku, keby aj celý svet získal, a svojej 

duši by uškodil?! Lebo za čo vymení 

človek svoju dušu?! Kto sa bude hanbiť 

za mňa a za moje slová pred týmto 

cudzoložným a hriešnym pokolením, za 

toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď 

príde v sláve svojho Otca so svätými 

anjelmi.“  (Mk 8, 34-38) 

   

Božie slovo sa nás v tejto stati snaží 

nabádať k správnym rozhodnutiam 

a poukazuje na márnosť svetských hodnôt, 

ktoré sú na škodu pre dušu človeka. Hľadanie 

správnej cesty, správnych hodnôt i postojov je 

a ostane údelom každého človeka. Človek je 

tvor od prirodzenosti nespokojný, vždy nanovo 

hľadajúci a nachádzajúci. Žijeme v kozmicky 

rýchlej dobe, ktorá na nás dennodenne chrlí 

množstvo informácií. Musíme spomaliť, 

zastaviť a zamyslieť sa. Doba, v ktorej žijeme, 

je veľmi hlučná. Sme prehlušení mnohými 

„vysokými tónmi“ konzumizmu, egoizmu, 

bezcitnosti a mnohokrát aj hyenizmu 

páchanom rukami človeka na samom človeku. 

Skúste pozorovať ľudí, za čím všetkým sa 

zháňajú, koľko energie míňajú na márnosti 

tohto sveta.  

Tí, ktorí sa nechali vtiahnuť do takéhoto 

priestoru sa cítia uvedomelo a „in“, či „online“. 

Tí ostatní krútia hlavou nad nezmyselnosťou 

a mnohokrát gýčovosťou mediálnych obrazov. 

Stále sa však nič nedeje. Naša kritika je bez 

vonkajšej mohúcnosti niečo konkrétne urobiť. 

Mediálne nezmysly plynú ďalej a vplývajú na 

nás ľahko, tichučko a priam bezbolestne. 

Vkrádajú sa do nášho hodnotového systému 

a vytvárajú nám v ňom zmätok. Ako je to 

možné? 

V dnešnom pretechnizovanom svete, keď 

sa médiá predbiehajú kto skôr prinesie 

informácie o najnovšej udalosti, technológii, 

sa zabúda na „klasické“ hodnoty zdravého 
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človečenstva. Slovo etika, morálka, pravda, 

poctivosť, spravodlivosť, solidarita, spoločné 

dobro sa stali hodnotami iba v egoistickej 

sebareflexii. Zmysel pre živé spoločenstvo sa 

vytráca a nahrádza ho virtuálne spoločenstvo, 

ktoré má zaiste svoje klady, ale má aj zápory, 

ktoré nahlodávajú sociálne vzťahy. Rozpad 

týchto vzťahov má za následok uzatváranie sa 

človeka do seba, hľadanie svojich osobných 

výhod, čo je opakom toho, k čomu je človek 

povolaný, a to je tvoriť spoločenstvo s Bohom 

a bratmi a sestrami. Veď skrze Božiu dobrotu 

dnes môžeme mať podiel na používaní 

takýchto výdobytkov techniky. Pretože Boh 

tvorí iba dobré veci, ktoré dáva človeku do 

užívania. Ale platí tiež, že Boh aj zlo môže 

použiť na dobro, no recipročne, diabol aj dobré 

veci môže použiť na zlo, ktoré rafinovane 

predostrie človeku, samozrejme, ak mu to 

človek dovolí. 

Je veľmi dôležité pre človeka pre jeho telo 

a dušu akú potravu prijíma. Každý z nás má 

určite skúsenosť s pokazeným jedlom. Aj keď 

sme ho s pôžitkom zjedli, tým, že bolo 

pokazené veľmi nám to znepríjemnilo život 

a ublížilo nám. Podobne je to však aj 

s pokrmom pre naše duše. Aj keď sa tešíme na 

mnohé pokrmy pre dušu, nepoznáme však ich 

kvalitatívnu hodnotu a po prijatí nám možno 

nie vždy okamžite, ale raz určite otrávia 

duševný život a naša duša ostane prázdnou. 

Sme kŕmení množstvom informácií, 

ktorých pravdivosť, hodnotu a potrebu vôbec 

nepoznáme, ba ani nemáme čas to posúdiť, 

nakoľko sú tu už nové informácie. O tejto 

potrebnosti hovorí veľmi inšpiratívny príbeh 

z dávnych dôb, z čias Sokrata, ktorý je veľmi 

aktuálny aj dnes. Ten príbeh hovorí, že 

jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi 

rozčúlený človek: „Počul si už, Sokrates, čo 

urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď 

povedať.“ 

„Moment,“ prerušil ho mudrc. „Preosial si 

to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?“ 

„Cez tri sitá?“ prekvapene sa opýtal ten 

človek. 

„Áno, áno, cez tri sitá. Prvým sitom je 

pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš 

povedať, je naozaj pravda?“ 

„Nie, len som to počul a...“ 

„Tak teda si to zaiste preosial cez druhé 

sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš 

povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to 

pravda, aspoň dobré?“ 

Ten druhý váhavo odpovedal: „Vôbec nie, 

práve naopak...“ 

„Aha!“ prerušil ho Sokrates. „Tak použime 

ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi chceš 

povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!“ 

„Potrebné to veru nie je...“ 

„Teda,“ usmial sa mudrc, „keď to nie je ani 

pravdivé, ani dobré, ani potrebné, radšej 

na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani 

mňa!“ 

Takýto by mal byť aj postoj nás k médiám, 

mali by sme sa pýtať sami seba a skúmať 

potrebnosť rôznych seriálov, filmov, relácií, 

reality show, a pod. Lebo sami sme dnes 

svedkami kritiky pôsobenia médií na naše deti, 

mládež a dokonca aj na dospelých a na jednej 

strane sledujeme rôzne mediálne braky, reality 

show, sfilmované vraždy na objednávku, a tým 

podporujeme kultúru smrti, na druhej strane 

sme ľahostajní vo výchovnom pôsobení práve 

proti tejto „chorobe“ spoločnosti. V tejto 

súvislosti sa ponúka známy citát z Božieho 

slova: „Lebo ako budete súdiť vy, tak budú 

súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, 

takou sa nameria aj vám“ (Mt 7, 2).  

Gabriel Paľa 
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          Liturgický program 
na týždeň po Nedeli Päťdesiatnice 

Pondelok 
25.5. 

 Pondelok Svätého 
Ducha 

 

odporúčaný sviatok 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 

18:00 
 

Utiereň sviatku 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Štefan, Michal, Mária, Michal 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

*  Zuzana, Sofia 

Utorok 
26.5. 

Apoštol Karpos 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Iveta, Renáta, Štefan, Mária, Ján 
Moleben k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
† Mária (panychída) 

Streda 
27.5. 

Hieromučeník Terapont 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Mária, Peter 

Akatist k P.B. 1.časť 
Sv. liturgia slovenská  

† Ivan, Mária, Andrej 

Štvrtok 
28.5. 

Prepodobný otec Nikita 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Viliam, Terézia, Mikuláš, Kornélia 

Akatist k P.B. 2.časť 
Sv. liturgia slovenská  

† Anna (panychída) 

Piatok 
29.5. 

Prepodobná mučenica Teodózia 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Jozef (panychída) 
Moleben k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
*  Branislav 

Sobota 
30.5. 

 Prepodobný otec Izák 

 

6:30 
 

15.00 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Anton 
Sobáš 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Andrej, Terézia, Ján, 
Tomáš 

Nedeľa 
31.5. 

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Janka, Paťka, Jakubko 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Gabriela, Ivana, Mariana 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Paľo s rod. 
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Liturgický program 
na týždeň po Nedeli Všetkých svätých 

Pondelok 
1.6. 

Mučeník Justín Filozof a spol. 
 

Začiatok pôstu pred sviatkom 
sv. Petra a Pavla 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján (panychída) 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Jozef, Peter, Júlia, Michal, 
Helena, Ján 

† Ján 

Utorok 
2.6. 

  Nikefor Vyznávač 
6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Zuzana, František, Juraj, 

František (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 
† Mária, Ján, Mária 

Streda 
3.6. 

Mučeník Lucilián a spol. 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

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

Ján, Štefan 
Večiereň sviatku s litijou 

Sv. liturgia slovenská  

† Michal (panychída) 
*  Eva, Veronika, Lenka 

Štvrtok 
4.6. 

 SVIATOK NAJSVÄTEJŠEJ 
EUCHARISTIE 

odporúčaný sviatok 
myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:00 

Utiereň sviatku 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

*  Božena, Lenka, Karinka 
  

SV. OMŠA NA NÁMESTÍ 
 

Piatok 
5.6. 

Hieromučeník Dorotej 
 

prvý piatok v mesiaci  

6:30 
 

17:45 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
*  členovia a členky SSR a NSJ  
Eucharistická pobožnosť 

Sv. liturgia slovenská 
*  rod. Tkáčova 

Sobota 
6.6. 

Prepodobný otec Bessarión 
Divotvorca 

 
FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE 

6:30 
 

14:00 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Zuzana, Ján, Anna, Ján 

Sobáš so sv. lit. 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Peter, Mária, Michal, Anna, 

Michal 

Nedeľa 
7.6. 

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Adam 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Martin, Martin 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
* Justína, Olina s rod. 
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S V Ä T Á    P  Ä  Ť  D  E  S I A T  N  I C  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P O N D E L O K   S V Ä T É H O  D U C H A

   PPPäťdesiatnica má svoje korene v Starom 

zákone. Židovský národ slávil tri významné 

sviatky: Veľkú noc, Päťdesiatnicu a Sviatok 

stánkov. Päťdesiatnica bola v Starom zákone 

sviatkom poďakovania za úrodu. Neskôr bola 

v tento deň aj spomienka na udelenie tabulí 

zákona Mojžišovi na hore Sinaj, ktoré dal 

Boh práve na päťdesiaty deň po východe 

z Egypta. 

 Hlavným motívom pre novozákonnú 

cirkev bolo to, že slávil sviatok zoslania 

Svätého Ducha v päťdesiaty deň po Pasche. 

Sviatok Päťdesiatnice bol pre prvotnú Cirkev 

takou veľkou, radostnou a vážnou udalosťou, 

že bol tento sviatok postavený na úroveň 

sviatkov Paschy a Narodenia Ježiša Krista. 

V treťom storočí je sviatok Päťdesiatnice už 

všeobecne známym sviatkom. Z bohoslužby 

tohto dňa prešla napr. do denných modlitieb 

modlitba Kráľu nebeský. Bohoslužobné texty 

tohto sviatku zostavil sv. Ján z Damasku i sv. 

Kozma Majumskij. 

 Pred svätou liturgiou sa spieva 

modlitba Kráľu nebeský, ktorú na kolenách 

pred oltárom prednáša kňaz a potom dvakrát 

veriaci ju opakujú. Na večierni je hneď 

niekoľko zvláštností. Veľká ekténia má 

osobitné prosby k danému sviatku. Na troch 

miestach večierne sa prednášajú tri modlitby 

na kolenách – po prokimene, po suhubej 

ekténii a po hymne Ráč nás Pane... Modlitby 

sú pravdepodobne dielom sv. Bazila Veľkého, 

ktorému sa pripisuje aj nariadenie, aby sa 

tieto modlitby prednášali na kolenách. 

 Pondelok po Svätej Päťdesiatnici sa 

nazýva Pondelok Svätého Ducha. V deň 
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Päťdesiatnice je pripomenutie si samotnej 

udalosti Zoslania Svätého Ducha, pondelok je 

zasvätený osobitnej úcte Sv. Ducha ako tretej 

božskej osoby. V niektorých liturgických 

knihách je pondelok po Päťdesiatnici 

nazvaný aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Je 

to vplyv nariadení s záverov Zamojskej 

a Ľvovskej synody. 

 V pondelok po nedeli Päťdesiatnice, 

pamätá Gréckokatolícka cirkev na Svätého 

Ducha. 

Vnútorný život Boha, najmä jeho personálna 

trojjedinosť, sú neprístupné prirodzenému 

poznaniu človeka. Svätý Duch vo Svätom 

Písme zastupuje zjavujúcu sa Božiu silu. 

Avšak jeho pôsobenie necháva jeho vlastnú 

osobu, viac ako osoby Otca a Syna, 

v skrytosti. Tak dochádza k tomu, že práve 

Svätý Duch, ktorý skrze svoje pôsobenie je 

nám najbližšie, sa zjavuje najmenej „tvárou“ 

podobnou tej našej, ako je tomu u Otca 

a Syna, a  ukazuje sa iba v množstve 

neosobných symbolov svojej pôsobnosti. 

 To v sebe ukrýva nebezpečenstvo, že sa 

Svätý Duch môže chápať iba ako duchovná 

moc Boha prípadne nanebovstúpeného 

Krista, a nie ako tretí osobný princíp Boha. 

 Osoba Svätého Ducha, odlišná od Otca 

a Syna, nachádza svoje prvé vyjadrenie 

v krstnej formulácii (Mt 28,19). Apoštolské 

vyznanie viery, ďalšie vyznania viery 

a rozhodnutia koncilov o Najsvätejšej Trojici, 

formálne definujú osobu Svätého Ducha. 

 Tretia Božská osoba od vekov vychádza 

od Otca a Syna ako jedného princípu. Svätý 

Duch pôsobí v Kristovi a v Cirkvi. Je zdrojom 

aktívnej lásky, posvätenia, milostí. 

 Prejavy Svätého Ducha siahajú od 

inšpirácie prorokov a biblického Božieho 

Slova až k naplneniu spásy vo vzkriesení. 

Obzvlášť pri narodení Ježiša Krista, pri 

oduševnení a vedení Cirkvi ako Kristovho 

tela, počas znovuzrodenia sa  Božieho 

príbuzenstva v krste, pri životodarnom 

zjednotení s Kristom v Eucharistii, vo 

sviatostiach birmovania a kňazstva, ako zdroj 

jednoty veriacich pri liturgickom kulte. To 

všetko sú prejavy osoby Svätého Ducha. 

Liturgické obdobie slávenia sviatku Zoslania 

Svätého Ducha sa končí v sobotu po Svätej 

Päťdesiatnici. 

 

Ján Sabol, Miroslav Iľko 

 

Modlitba „Kráľu nebeský“ v cirkevnoslovančine 
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P O D V O D 
 

Jeden majster dlhé roky pracoval vo veľkom stavebnom podniku. 

Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa svojej chuti. Mohol 

si vybrať miesto, ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadieť na 

výdavky. 

Hneď sa dal do práce, ale podľahol pokušeniu využiť slepú dôveru. 

Použil podradný materiál, zamestnal neodborníkov za nízku mzdu 

a takto ušetrené peniaze strkal do vlastného vrecka. 

Keď bola stavba hotová, pri malej slávnosti odovzdal majster 

riaditeľovi kľúč od vily. 

Riaditeľ mu ho s úsmevom vrátil, stisol mu ruku a povedal: "Túto 

vilu prijmite ako dar na znak úcty a vďačnosti." 

Dni, ktoré prežívaš sú tehlami tvojho budúceho domu...              
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   DOKRESLI A VYFARBI  

 
 

Vtipy:  
Pani učiteľka hovorí:  
- Kto my ako prví odpovie  na túto 
otázku môže ísť domov. 
Janko vyhodí tašku von z okna a pani 
učiteľka sa pýta: 
- Kto to bol?  
- Ja, dovidenia pani učiteľka. 
 
 

 
Ako postupuješ v angličtine?  
Pomaly. Je to mimoriadne ťažký jazyk. 
Nielen, že je zložený zo samých cudzích slov, 
ale ich treba aj správne vyslovovať! 
 
 
 
V škole sa pýta spolužiak:  

- Máš domácu?  

- Hej.  

- Tak nalej! 

Vzdychne si študent pred skúškou: 
- Ach, keby sme tak boli na Mesiaci. 
- A to už prečo?  
Pýta sa ho priateľ. 
- Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie. 
 
 

Učiteľ v škole hovorí matke žiaka:  

- Musím vám povedať, vážená pani, že 

váš syn je veľmi slabý v zemepise!  

-To nevadí, pán učiteľ. My aj tak 

nikam necestujeme. 

 
 
Preteky v zjazde. Ruský lyžiar prefrčí 
cieľovou čiarou v rekordnom čase na jednej 
lyži. Zbehnú sa k nemu všetci novinári a 
pýtajú sa: 
- Ako ste to dokázali? 
- Nuž, ruské lyže nemajú vo svete páru...
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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. K sobášom krstné 
listy musíme zasielať priamo na farský úrad, kde bude sobáš (nariadenie o. arcibiskupa Jána). 

 
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 (tlač 1ks = 0,225€) 

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 


