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Príhovor Svätého Otca Františka na generálnej audiencii 3. júna 2015:  

„Skloňme sa pred chudobnými rodinami, školami ľudskosti“ 

 Počas stredajších 
stretnutí sme sa 
zamýšľali nad rodinou 
a budeme pokračovať v 
tejto téme, v uvažovaní 
o rodine. A odo dneška 
sa naše katechézy 
začnú zamýšľať nad 
zraniteľnosťou rodiny 
v životných 
podmienkach, ktoré 
pre ňu predstavujú 
skúšku. Rodina má 
mnoho ťažkostí, 
ktorými je skúšaná. 
Dnes začneme s 
jednou z nich. 
 Jedna z týchto 
skúšok je chudoba. Pomyslime na mnohé 
rodiny, ktoré obývajú predmestia 
veľkomiest, ale aj vidiecke oblasti... Koľká 
bieda, koľký úpadok! A potom, aby sa 
situácia ešte zhoršila, na niektorých 
miestach prepuká aj vojna. Vojna je vždy 
strašná vec. Táto navyše osobitne zasahuje 
civilné obyvateľstvo, rodiny. Naozaj, vojna 
je „matkou každej chudoby“, vojna 
spôsobuje chudobu rodiny, je veľkým 
koristníkom životov, duší i najdrahších a 
najposvätnejších citov. 
 Napriek tomu všetkému je mnoho 
chudobných rodín, ktoré sa s dôstojnosťou 
usilujú žiť ich každodenný život a často sa 
otvorene spoliehajú na Božie požehnanie. 
Táto lekcia však nemá byť na 

ospravedlnenie našej ľahostajnosti, iba ak 
by ešte zväčšila pocit nášho zahanbenia za 
to, že jestvuje toľká chudoba! Je takmer 
zázrak, že aj v chudobe sa rodina naďalej 
formuje a dokonca udržiava – ako to len 
dokáže – osobitnú ľudskosť svojich 
zväzkov. Tento fakt popudzuje plánovačov 
blahobytu, ktorí považujú city, plodenie a 
rodinné zväzky za druhoradý faktor kvality 
života. Nerozumejú ničomu! Práve naopak, 
musíme sa skloniť pred týmito rodinami, 
ktoré sú opravdivou školou ľudskosti, ktorá 
zachraňuje spoločnosť pred barbarstvom. 
 Čo nám vlastne ostane, ak pristaneme 
na vydieračstvo cisára a mamony, násilia a 
peňazí, a zriekneme sa aj rodinnej lásky? 
Nová občianska etika sa dostaví iba vtedy, 
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keď zodpovední verejní predstavitelia 
nanovo usporiadajú tento spoločenský 
zväzok, počnúc bojom s hanebnou špirálou 
medzi rodinou a chudobou, ktorá nás vedie 
do priepasti. 
 Dnešná ekonomika sa často zameriava 
na užívanie si individuálneho blahobytu, no 
vo veľkom praktizuje využívanie rodinných 
zväzkov. Toto je vážne protirečenie! 
Nesmierna práca rodiny nie je ocenená na 
váhe, samozrejme! Naozaj, ekonomika a 
politika sú v tejto súvislosti skúpe na 
uznanie. A jednako, vnútorná formácia 
osoby a sociálne prúdenie citov majú práve 
tam svoj oporný bod. Ak ho odstrániš, 
všetko sa zrúti. 
 Nie je to iba otázka chleba. Hovorme o 
práci, hovorme o vzdelávaní, hovorme o 
zdravotnej starostlivosti. Je dôležité dobre 
pochopiť toto všetko. Zostávame vždy veľmi 
pohnutí, keď vidíme obrazy podvýživených 
a chorých detí, ktoré sa nám naskytajú v 
toľkých častiach sveta. Rovnako nás veľmi 
dojíma rozžiarený pohľad detí ukrátených o 
všetko, ktoré sa učia v školách postavených 
z ničoho, keď s hrdosťou ukazujú svoju 
ceruzku a zošit. A s akou láskou hľadia na 
svojho učiteľa či učiteľku! Vskutku, deti 
vedia, že človek nežije iba z chleba! Aj 
rodinná láska; keď je bieda v tejto oblasti, 
trpia deti, pretože chcú lásku, rodinné 
spojivá. 
 My kresťania by sme mali byť vždy 
čoraz bližšími k rodinám, ktoré sú skúšané 
chudobou. Pomyslite si len, všetci poznáte 
niekoho: otec je bez práce, mama bez práce, 
a rodina trpí, spojivá sa oslabujú. Je to 
nepekné. A vskutku, sociálna bieda 
zasahuje rodinu a neraz ju ničí. Nedostatok 
či strata práce, alebo jej silná 
nezaručiteľnosť sa ťažko odrážajú na 
rodinnom živote a spôsobujú skúšku 
vzťahov. Životné podmienky v 
najbiednejších štvrtiach s ťažkosťami v 
oblasti bývania a dopravy, ako aj redukcia 
spoločenských, zdravotníckych a školských 
služieb, spôsobujú ďalšie ťažkosti. K týmto 
materiálnym faktorom sa pridáva ujma 
spôsobovaná rodine pseudovzormi 

šírenými masmédiami, založenými na 
konzumizme a na kulte vonkajšieho výzoru, 
ktoré zasahujú najchudobnejšie 
spoločenské vrstvy a umocňujú rozpad 
rodinných zväzkov. Starajme sa o rodiny, 
starajme sa o lásku, avšak bieda privádza na 
rodinu skúšku. 
 Cirkev je matka a nesmie zabúdať na 
túto drámu svojich detí. Aj ona musí byť 
chudobná, aby sa stala plodnou a 
odpovedala na túto biedu. Chudobná Cirkev 
je Cirkev, ktorá uskutočňuje dobrovoľnú 
jednoduchosť vo svojom živote – vo svojej 
náuke, v životnom štýle svojich členov – 
aby zborila každý múr rozdelenia, a najmä 
ten voči chudobným. Chce to modlitbu a 
skutky. Prosme intenzívne Pána, aby nás 
zburcoval k tomu, aby sa z našich 
kresťanských rodín stali protagonisti tejto 
revolúcie rodinnej blízkosti, ktorú teraz tak 
veľmi potrebujeme! Z nej, z tejto rodinnej 
blízkosti je od počiatku utváraná Cirkev. A 
nezabúdajme, že súd núdznych, maličkých 
a chudobných predchádza Boží súd (Mt 25, 
31-46). Nezabúdajme na to a urobme 
všetko, čo môžeme, aby sme pomáhali 
rodinám prejsť skúškami chudoby a biedy, 
ktoré zasahujú city a rodinné väzby. 
 Chcel by som ešte raz prečítať text zo 
Svätého písma, ktorý sme si vypočuli na 
začiatku a každý z nás nech myslí na rodiny 
prežívajúce skúšku, skúšané biedou a 
chudobou. Biblia takto hovorí: «Synu, 
chudobným neukracuj živobytie, ani 
neodvracaj oči od chudobného» (Sir 4,1). 
Zamyslime sa nad každým slovom! 
«Neopovrhuj nikým, kto hladuje, ani 
nedráždi chudobného v jeho biede! Srdce 
biedneho nesužuj a neodkladaj s darom 
núdznemu! Prosbu usúženého neodmietaj, 
ani neodvracaj tvár od bedára! Od bedára 
neodvracaj svoje oči mrzuto, ani nedovoľ, 
aby ťa prosebníci preklínali za chrbtom» 
(porov. Sir 4, 2-5). Pretože toto bude tým, 
čo urobí Pán - hovorí sa v evanjeliu -, ak 
nebudeme takto konať. Ďakujem. 
 

 Prevzaté z TK KBS 
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      Katechéza k Roku rodiny: 

Božie Slovo verzus média (2. 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) 

 

Je potrebné zdôrazniť, že tak ako 
každý z nás potrebuje pre svoje telo 
potrebné živiny aj duša potrebuje pravý 
pokrm, ktorého základnou esenciou musí 
byť Božie slovo. Ak si denne nájdeme 

aspoň toľko času na modlitbu, čítanie, 
štúdium, rozjímanie a uvažovanie 
s Božím slovom, koľko venujeme 
médiám, nemusíme sa báť, že nám médiá  
uškodia.  Božie  slovo   ako   inšpirácia 
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nášho vnútorného hlasu nám dá tie 
správne indície pre rozhodnutie prijať, 
alebo neprijať ten ktorý film, reláciu, či 
reality show. 

Návod na to nám ponúka sv. apoštol 
Pavol v liste Filipanom, kde sa píše: 
„Myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je 
cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne 
čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo 
je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste 
sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! 
A Boh pokoja bude s vami“ (Flp 4, 8 – 9). 
A v liste Títovi nám dokonca určuje, kde  
začať: „Veď zjavila sa Božia milosť na 
spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, 
aby sme sa zriekli bezbožnosti a 
svetských žiadostí a žili v tomto veku 
triezvo, spravodlivo a nábožne“ (Tit 2, 
11).  

Je dôležité naučiť sa v rodine 
vyhľadávať kvalitné a hodnotné filmy a 
relácie, ktoré budú podporovať kultúru 
života, pravú kultúru založenú na 

kresťanských hodnotách. Ponuka 
televíznych kanálov, filmov, časopisov, 
kníh, internetových stránok je dnes taká 
široká a obrovská, že orientácia v nich je 
veľmi náročná. V tejto súvislosti je 
potrebné podotknúť fakt, že rodina 
v takomto ohrození nemôže ostať sama. 
Jedno z možných riešení je spoločenstvo, 
kde je možné zdieľať, povzbudzovať sa, 
usmerňovať sa, komunikovať o týchto 
problémoch. Jednoducho neostať sám. 
Rodiny potrebujú žiť spoločenstvo nielen 
vo vnútri, ale aj navonok v rámci 
spoločenstva rodín, kde je priestor 
na riešenie problémov aj v tejto oblasti 
života, života s médiami v rodinách. Lebo 
dnes nám svet ponúka široké možnosti 
realizácie a to nielen v oblasti médií, 
dôležité je však mať pri tom všetkom na 
pamäti Božie slovo z 1 Kor 10, 23: 
„Slobodno všetko. Ale nie všetko osoží. 
Slobodno všetko. Ale nie všetko buduje.“ 
alebo 1 Kor 6, 12: „Všetko smiem. Ale nie 
všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa 
ničím nedám zotročiť.“  

                               Gabriel Paľa 
 

– – – – – – – – – – – – – – – 

CENTRUM PRE RODINU SIGORD 

12.7. – 18.7.2015 - Pozývame Vás prežiť 

týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde, v 

spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu 

prázdninového týždňa 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 a iné aktivity. 
 

02.08.-08.08.2015 - Druhý prázdninový 

týždeň pre rodiny s deťmi. 

– – – – – – – – – – – – 
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                            Liturgický program 
     na týždeň po 2. nedeli po ZSD 

Pondelok 
8.6. 

 Prenesenie pozostatkov svätého 
veľkomučeníka Teodora Tiróna 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Atanáz, Anastázia, Michal, Júlia, 

Ivan, Júlia (panychída) 
Akatist požehnania rodín 

Sv. liturgia slovenská 
*  Marek 40 r.  s rod. 

Utorok 
9.6. 

Cyril, alexandrijský arcibiskup 
6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
*  Ľubica, Róbert, Ľubica, Róbert 

Sv. liturgia slovenská 
*  Radoslav 40 r. 

Streda 
10.6. 

Hieromučeník Timotej, pruský 
biskup 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 

18:00 

Moleben k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ivona (panychída) 

Moleben k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu 

Sv. liturgia slovenská  

† Anna, Júlia 

Štvrtok 
11.6. 

Apoštoli Bartolomej a Barnabáš 

6:30 
 

17:00 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Emil 

Večiereň sviatku 
Sv. liturgia slovenská  

*  Oľga 32 r. 
Prednáška p. Vašečku 

Piatok 
12.6. 

NAJSLADŠIEHO PÁNA 
JEŽIŠA KRISTA, 

MILUJÚCEHO ĽUDÍ 
odporúčaný sviatok 

myrovanie 
voľnica 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

Utiereň sviatku 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

*  Peter, Natália 
 Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

† Juraj, Anna 
 

Sobota 
13.6. 

Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka 

 

6:30 
 

15:00 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Helena, Anna, Ján 

Sobáš 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Anton 

Nedeľa 
14.6. 

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ivana 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Jana, Anton, Tobiáš, Ján 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária s rod. 
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                Liturgický program 
      na týždeň po 3. nedeli po ZSD 

Pondelok 
15.6. 

Prorok Amos 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vladimír 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Štefan (panychída) 

Utorok 
16.6. 

  Tychón Divotvorca, amatuntský 
biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
*  Anna 78 r.  

Sv. liturgia slovenská 
† Alexius 

Streda 
17.6. 

Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael 

6:00 
 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Moleben k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Juraj, Filoména (panychída) 
Moleben k Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu 
Sv. liturgia slovenská  

† Jozef 

Štvrtok 
18.6. 

Mučeník Leontios 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Helena, Juraj, Mária, Ján  

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská  

*  Maroš 24 r.  

Piatok 
19.6. 

Apoštol Júda, podľa tela Pánov 
brat  

6:00 
 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Moleben k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vasiľ (panychída) 

Moleben k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu 

Sv. liturgia slovenská 
† Andrej, Anna 

Sobota 
20.6. 

Hieromučeník Metod, patarský 
biskup 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Anna 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

†  Jozef, Alojz (panychída) 

Nedeľa 
21.6. 

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján 70 r. 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Matúš, Zuzana, Peter, Alexandra, 

Lenka, Lucia 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária s rod. 
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S V IA T O K  N Á Š H O  N A J S L A D Š I E H O  P Á N A,   

 

 

 
 

 

 
   

   

   

   

   

   

 B O H A  A  S P A S I T E Ľ A  J E Ž I Š A  K R I S T A,  

M I L U J Ú C E H O  Ľ U D Í 

   SSSviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí – 

ľudovo sviatok Božského srdca sa zrodil 

a rozvíjal v Západnej Cirkvi. Úcta Božského 

srdca dala podnet k vzniku mnohých 

pobožností a zavedeniu tohto sviatku do 

liturgického kalendára. Ozajstná úcta 

Božského srdca začala v 17.storočí vo 

Francúzsku, kde sa rehoľnici sv. Márie 

Margite Alcoque niekoľkokrát zjavil Ježiš 

Kristus, ukázal jej svoje láskou horiace srdce 

k ľudskému pokoleniu a vyzval ju, aby začala 

šíriť úctu jeho srdca. Táto úcta Božského 

srdca bola po skromných začiatkoch 

a prvotných ťažkostiach v roku 1856 pápežom 

Piom IX. rozšírená na celú Cirkev. Dňom 

Božského srdca sa stal piatok po druhej 

nedeli po Päťdesiatnici.  

 Pápež Pius XII. v roku 1956 z príležitosti 

storočnice sviatku, položil v encyklike 

dogmatický základ úcty opierajúc sa o Sväté 

Písmo, sv. Otcov a liturgické pramene.  

 Veľký šíriteľom tejto úcty k Božského 

Srdcu v Prešovskej a Mukačevskej eparchii 

bol v prvej polovici 20. stor. bl. Pavel P. 

Gojdič OSBM spolu s rádom baziliánov. 

Moleben k Božskému Srdcu sa stal medzi 

gréckokatolíckymi eriacimi veľmi obľúbenou 

pobožnosťou, ktorá sa zvykla spevať počas 

mesiaca júna. 

 

ThDr. Miroslav Iľko, PhD.  
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MY SA VZNÁŠAME NA HLADINE 
 

 

Mocný kráľ povedal raz starému kňazovi:  

„Hovoríš, že človek, ktorý sto rokov páchal zlo pred smrťou poprosí 

Boha o odpustenie, sa znova narodí v nebi. Ale ak niekto spácha iba 

jeden zločin a neoľutuje ho, skončí v pekle. Je to spravodlivé? Sto 

zločinov je ľahších ako jeden?“¨ 

Starý kňaz na to kráľovi povedal:  

„Keď vezmem takýto malý kamienok a položím ho na hladinu 

jazera, potopí sa, alebo ostane na hladine?“ 

„Potopí sa,“ povedal kráľ. 

„A keď zoberiem sto veľkých kameňov a vložím ich do člna a 

postrčím ho do stredu jazera, potopia sa, alebo ostanú na hladine?“ 

„Ostanú na hladine.“ 

„Tak teda sto kameňov s člnom je ľahších ako jeden kamienok?“ 

Kráľ nevedel, čo má na to povedať. A tak mu to starý kňaz vysvetlil: 

„Kráľ, tak je to aj s ľuďmi. Človek , aj keď mnoho zhreší, 

a s dôverou sa obráti na Boha, nespadne do pekla. Kým človek, 

ktorý sa prehreší čo len jeden raz a neprosí o Božie milosrdenstvo, 

bude zatratený.“ 
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DOKRESLI A VYFARBI  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy:  
Príde malá dážďovka domov a pýta sa 
svojej mamy:  
- Kde je ocko?  
A mama na to:  
- Vytiahli ho chytať ryby. 
 
 
 

 
Muž: Čo bude dnes na obed?  
Žena: Nič!  
Muž: Ani včera sme nič nemali!  
Žena: Ja viem, varila som na dva dni. 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na 

hlave. Pani učiteľka sa ho pýta:  

"Janko, prečo máš na hlave takú veľkú 

hrču?"  

Janko odpovie:  

"Lebo ma chcela uštipnúť osa, ale 

nestihla to.  

„Tak prečo máš tú hrču?“  

Lebo ju otec zabil lopatou..." 
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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 


