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Homília pápeža Františka pri otvorení Eucharistického kongresu 9.7.2015
" Chlieb, ktorý sa láme pre život sveta "

Prišli

sme sem, aby

sme slávili živú prítomnosť
Boha medzi nami. Pred
niekoľkými hodinami sme
vyšli z našich domovov a
komunít, aby sme mohli byť
spolu ako svätý Boží ľud.
Kríž a obraz misie nám v
pamäti
vyvolávajú
spomienky
na
všetky
komunity, ktoré sa zrodili v
Ježišovom mene na tomto
území a ktorých sme
dedičmi. V evanjeliu, ktoré sme práve
počuli, bola opísaná situácia dosť
podobná tej, ktorú teraz prežívame. Tak
ako tých štyritisíc ľudí, aj my túžime
počúvať Ježišovo slovo a prijať jeho život.
Oni včera a my dnes, spoločne s
Majstrom, Chlebom života.
Som pohnutý, keď vidím veľa matiek s
deťmi na pleciach. Ako to robia aj mnohé
z vás. Nesú na sebe život, budúcnosť
svojho ľudu. Nesú dôvody svojej radosti a
nádeje. Nesú požehnanie zeme v podobe

ovocia. Nesú prácu vykonanú svojimi
rukami.
Rukami,
ktoré
utvárali
prítomnosť a budú vytvárať výhľady do
budúcnosti. Na svojich pleciach však nesú
aj sklamania, smútok a horkosť,
nespravodlivosť, ktorá ako sa zdá, nemá
konca,
a
jazvy
po
nenaplnenej
spravodlivosti. Nesú na sebe radosti a
bolesti svojej zeme. Vy v sebe nesiete
pamäť vášho ľudu. Pretože národy majú
svoju pamäť, pamäť, ktorá sa odovzdáva z
generácie na generáciu, národy majú
pamäť napredujúc na ceste.
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Nejeden raz zakusujeme námahu tejto
cesty. A nemálo krát nám chýbajú sily, aby
sme nádej udržali živú. Koľkokrát
prežívame situácie, ktoré chcú uspať našu
pamäť a tak sa oslabuje nádej a postupne
strácajú motívy k radosti. Tak sa nás
začína zmocňovať smútok, ktorý sa stáva
individualistickým,
spôsobuje
stratu
pamäti, že sme milovaným ľudom,
vyvoleným ľudom. Táto strata spôsobuje
rozklad, spôsobuje, že sa uzatvárame pred
druhými,
osobitne
pred
najchudobnejšími.
Môže sa nám stať to, čo sa stalo
apoštolom, keď videli to množstvo ľudí,
čo tam boli. Požiadali Ježiša, aby ich
rozpustil, aby ich poslal domov, pretože
nebolo možné dať sa najesť všetkým týmto
ľuďom. Zoči-voči toľkým situáciám hladu
vo svete môžeme povedať: „Prepáčte,
nesedia nám účty, nevychádza nám to.“ Je
nemožné čeliť týmto situáciám, a tak nám
beznádej ovládne naše srdce.
V srdci plnom beznádeje sa ľahko
stane, že priestor zaberie logika, ktorá sa
snaží presadiť v celom dnešnom svete.
Logika, ktorá chce premeniť všetko na
predmet výmeny, všetko na predmet
konzumu, o všetkom sa dá zjednávať.
Logika, ktorá chce nechať miesto iba
niekoľkým a vyhodí všetkých ostatných,
ktorí
neprodukujú,
ktorí
nie
sú
považovaní za schopných a hodných,
pretože na pohľad „nám neprispievajú k
našim účtom“. A Ježiš nám opätovne
hovorí: „Nie je nutné vylúčiť ich, nie je
nevyhnutné, aby odišli, vy im dajte jesť“.
Je to pozvanie, ktoré dnes silno
zaznieva aj nám: „Nie je nutné niekoho
vylúčiť, nie je nutné, aby niekto odišiel,
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dosť bolo odhadzovania, vy sami im dajte
jesť“. Ježiš to opakovane hovorí nám tu na
námestí. Ježišova vízia neakceptuje logiku,
pohľad, ktorý vždy prestriháva niť toho, kto
je slabý, kto je núdzny. Prijímajúc výzvu,
on sám nám dáva príklad a ukazuje nám
cestu. Je to akt vyjadrený v troch slovách:
berie do rúk trochu chleba a zopár rýb,
požehnáva ich, rozdeľuje a dáva ich
učeníkom, aby ich rozdelili medzi
ostatných. Toto je cesta zázraku. Celkom
iste tu nejde o mágiu, ani o modloslužbu.
Ježiš cez tieto tri skutky dokáže premeniť
logiku
odhadzovania
na
logiku
spoločenstva, na logiku komunity. Chcel by
som teraz krátko vysvetliť každý z týchto
troch skutkov.
Berie. Východiskovým bodom je, že
veľmi vážne berie život svojich blízkych.
Pozrie sa im do očí a pochopí ich život, ich
pocity. V tých pohľadoch vidí to, čo rezonuje
a to, čo prestalo rezonovať v pamäti a srdci
jeho ľudu. Uvažuje nad tým a vyhodnocuje.
Vyhodnocuje všetko to, čo dobré môžu
ponúknuť, všetko dobro na ktorom sa ako
na základe môže stavať. Ale nehovorí o
predmetoch, alebo o kultúrnych hodnotách,
či o myšlienkach, ale hovorí o ľuďoch.
Najopravdivejšie bohatstvo spoločnosti sa
meria životom jej ľudí, meria sa jej starými
ľuďmi, schopnými odovzdávať svoju
múdrosť a pamäť národa mladším. Ježiš
nespochybňuje
dôstojnosť
nikoho,
s
ospravedlnením, že nemá čo dať, alebo o čo
sa podeliť. Berie všetko ako príde.
(koniec 1. časti)
Prevzaté z TK KBS
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Drahí zasvätení a zasvätené!
Píšem vám ako
Petrov
nástupca,
ktorému Pán Ježiš
zveril
úlohu
utvrdzovať
svojich
bratov vo viere (Lk
22, 32), a píšem vám
ako
váš
brat,
zasvätený Bohu ako
vy.
Spoločne ďakujeme
Otcovi, ktorý nás
povolal, aby sme
nasledovali Ježiša v
plnom stotožnení sa s
jeho evanjeliom a v
službách Cirkvi, a vlial do našich sŕdc
Ducha Svätého, ktorý nám dáva radosť a
umožňuje nám vydávať vo svete svedectvo o
jeho láske a milosrdenstve. Vzhľadom na to,
čo mnohí z vás vnímajú, a vzhľadom na to,
čo vníma Kongregácia pre zasvätený život a
spoločnosti apoštolského života, berúc do
úvahy 50. výročie dogmatickej konštitúcie
Lumen gentium o Cirkvi, ktorá v 6. kapitole

Rok zasväteného života. Začal 30.
novembra 2014, v Prvú adventnú nedeľu,
hovorí o rehoľnom živote, a majúc na zreteli
aj dekrét Perfectae caritatis o obnove
rehoľného života, rozhodol som sa vyhlásiť
a skončí 2. februára 2016, na sviatok
Obetovania Pána. Po tom, čo som si vypočul
návrhy Kongregácie pre zasvätený život
a spoločnosti apoštolského života, určil som
pre tento rok tie isté tri ciele, ktoré svätý
3
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Ján Pavol II. predložil Cirkvi na začiatku
tretieho milénia, inšpirujúc sa tým, čo
naznačil v exhortácii Vita consecrata:
„Nemáte len spomínať a rozprávať o slávnej
minulosti, ale aj budovať nové veľké dejiny!
Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie
Duch, aby znovu s vami konal veľké diela“
(110).
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zbytočné nostalgie. Máme sa predovšetkým
znovu vrátiť k cestám, ktorými prešli minulé
generácie, a objaviť v nich inšpirujúcu iskru,
ideály, projekty, hodnoty, ktoré boli ich
hybnou silou, počnúc zakladateľmi a
zakladateľkami, ako aj prvými komunitami.
Týmto spôsobom si členovia inštitútu
môžu uvedomiť, ako sa charizma prežívala v
minulosti, akú tvorivú silu zo seba vydala,
akým ťažkostiam musela čeliť a ako ich
dokázala prekonať. Možno pritom objavia aj
nezrovnalosti, ktoré súvisia s ľudskou
slabosťou, a možno že sa niekedy aj
pozabudlo na niektoré základné aspekty
charizmy. Zo všetkého sa možno poučiť a
každá vec sa môže stať výzvou ku konverzii.
Hovoriť a vyrozprávať svoje dejiny
znamená vzdať chválu Bohu a ďakovať mu za
všetky jeho dary. Bohu sme osobitne vďační
za posledných 50 rokov, ktoré nasledovali po
Druhom vatikánskom koncile, ktorý bol pre
celú Cirkev opravdivým vanutím Ducha
Svätého. Vďaka nemu zasvätený život prešiel
plodnou cestou obnovy, ktorá bola – so
svojimi jasnými i temnými stránkami –
časom milosti, poznačená prítomnosťou
Svätého Ducha.
Nech sa tento Rok zasväteného života
stane tiež príležitosťou pokorne a súčasne s
veľkou dôverou v Boha Lásku (porov. 1 Jn 4,
8) vyznať svoju krehkosť a prežívať ju ako
skúsenosť s milosrdnou láskou nášho Pána;
nech sa stane príležitosťou silne „kričať“
svetu a radostne dosvedčovať svätosť a
vitalitu veľkej časti tých, ktorí boli povolaní
nasledovať Krista formou zasväteného života.

I. Ciele Roka zasväteného života
1. Prvý cieľ: s vďačnosťou sa pozerať na
minulosť. Každý náš inštitút pochádza z
bohatých charizmatických dejín. Pri ich
vzniku vidno, že pôsobil Boh, ktorý vo svojom
Duchu povoláva niektorých ľudí, aby zbližša
nasledovali Krista, premenili evanjelium na
osobitnú formu života, očami viery čítali
znamenia doby, tvorivo odpovedali na
potreby Cirkvi. Skúsenosť začiatkov čoraz
viac rástla a rozvíjala sa, zapojac aj iných
členov v nových zemepisných oblastiach a
vytvoriac nové spôsoby, nové iniciatívy a
prejavy apoštolskej lásky, ktorými možno
charizmu prenášať do života. Je to ako
semeno, ktoré sa stane stromom so svojimi
košatými vetvami.
V tomto Roku zasväteného života bude
dobré, ak si každá charizmatická rodina
pripomenie svoje začiatky a svoj historický
rozvoj a bude ďakovať Bohu, že ponúkol
Cirkvi také veľké množstvo darov, vďaka
ktorým je krásna a pripravená konať každé
dobré dielo (porov. Lumen gentium 12).
Aby sme mohli našu totožnosť udržiavať
stále živou, posilniť jednotu rodiny a zmysel
spolupatričnosti jej členov, nevyhnutne treba
hovoriť o našich dejinách. To neznamená, že
sa máme venovať archeológii alebo pestovať

Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program
na týždeň po 8. nedeli po ZSD

Pondelok
20.7.

Utorok
21.7.

Streda
22.7.

SVÄTÝ A SLÁVNY
PROROK ELIÁŠ

16:30
Odporúčaný sviatok 18:00

Naši prepodobní otcovia
Simeon, blázon pre Krista, a
Ján, jeho spoluaskéta. Svätý
prorok Ezechiel

6:30
18:00
6:30

Svätá myronosička a apoštolom
rovná Mária Magdaléna

Štvrtok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a
spoločníci

Piatok
24.7.

Svätá veľkomučenica Kristína
Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri
svätom krste nazvaní Roman a
Dávid

Sobota
25.7.

6:30
7:30

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30

Zosnutie svätej Anny,
matky presvätej
Bohorodičky

17:00
18:00

NEDEĽA 9. TÝŽDŇA
PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa
26.7.

7:30
9:00

Svätý hieromučeník Hermolaos a 11:00
spoločníci
Svätá prepodobná mučenica
17:00
Paraskeva

18:00

Zbierka pre potreby farnosti
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Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dana
Sv. liturgia slovenská - farská
Sv. liturgia slovenská
† Peter, Andrej, Helena, Helena,
Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Tichý úmysel
Sv. liturgia slovenská
† Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Dušan, Simona a Patrik
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Helena
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Alexej, Anna, Vasiľ, Fedor
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
(panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav
Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.
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Liturgický program
na týždeň po 9. nedeli po ZSD
Pondelok
27.7.

Svätý veľkomučeník a
uzdravovateľ Panteleimón

Utorok
28.7.

Svätí apoštoli a diakoni
Prochor, Nikanor, Timón a
Parmenas

Streda
29.7.

18:00

Piatok
31.7.

Začína sa Uspensky pôst –
tzv. Spasivka
Vynesenie úctyhodného
a životodarného kríža
Siedmy svätí makabejský
mučeníci, ich matka Solomona
a starec Eleazar

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal

18:00

6:30
18:00

Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej,
Jakub
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ladislav, Michal
Sv. liturgia slovenská
* Eva

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek, Lucia, Matej, Tomáš

17:00
18:00

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

7:30

Sv. liturgia slovenská
* Zita s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Oľga
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* Marián s rod.

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA
9:00
PO PÄŤDESIATNICI
Prenesenie
11:00
pozostatkov svätého
prvomučeníka Štefana 17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Helena
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

18:00

Svätý mučeník Kallinik

Predsviatok Vynesenia
úctyhodného a životodarného
Pánovho Kríža; svätý a
spravodlivý Eudokim

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Marta

6:30

Svätí apoštoli Silas, Silván a
spoločníci

Nedeľa
2.8.

17:30
18:00
6:30

Štvrtok
30.7.

Sobota
1.8.

6:30
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1 - 2 Kr 1, 18), ktoré sa v starších vydaniach

(Elias,

označovali ako Tretia a Štvrtá kniha kráľov.

Elijachu) patrí medzi veľké osobnosti

Prorok pochádzal z mestečka Tesbe v

izraelského obdobia kráľov. Jeho slová a

galaádskom kraji, medzi riekami Jarmuk a

osudy nie sú zaradené do prorockých kníh,

Jabok. Žil v 9. stor. pr. Kr. v období

ale do Prvej a Druhej knihy kráľov (1 Kr 17,
7
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Ku koncu bezdažďového obdobia prišiel

panovania izraelských kráľov Achaba a

Eliáš ku kráľovi Achabovi a požiadal ho,

Ochoziáša.
Achab sa stal izraelským kráľom

aby povolal na vrch Karmel 450 Bálových a

v

r. 874 pr. Kr. Vzal si za ženu Jezabel, dcéru

400

Aštartiných

týrskeho kráľa Etbála. Jezabel uctievala

prorokov.

pohanských bohov Bála a Aštartu. Achab jej

izraelského ľudu. Stretnutie sa uskutočnilo

to nielen dovolil, ale postavil Bálovi chrám

pravdepodobne na juhovýchodnom okraji

s oltárom v Samarii a živil 450 Bálových

pohoria. Tam Eliáš kázal Bálovým kňazom

kňazov - "prorokov". Tiež nezasiahol, keď

pripraviť býčka na obetovanie, ale oheň

dala Jezabel pozabíjať prorokov Jahweho -

nepodkladať. Nech vzývajú svoje božstvo,

Izraelského Boha.

aby zapálilo obetu. Keď na krik Bálových

Malo

obetníkov

Preto prišiel k Achabovi prorok

(čiže
tiež

oheň

pohanských)

prísť

čo

najviac

neprichádzal, Eliáš

Eliáš a oznámil mu Boží trest za

postavil oltár, naň pripravil druhého

modloslužbu:

veľkého

býčka na obetu a všetko dal poriadne

sucha. Často sa hovorí, že v dôsledku

poliať vodou. Potom vzýval Jahweho,

Eliášovho proroctva nepršalo tri roky. V

aby ukázal mimoriadnym spôsobom,

skutočnosti bolo bez dažďa iba niečo vyše

že on je pravý Boh. Vtedy "spadol

roka: koniec jedného roku, celý druhý rok a

Pánov oheň (pravdepodobne blesk) a

začiatok tretieho. Prorok sa na Boží pokyn v

strávil obetu, drevo, kamene i vodu,

prvom období sucha zdržiaval pri potoku

ktorou bola obeta poliata". Keď to

Kerit (Karit), ktorý priteká z východnej

ľudia

strany do Jordána. Jedlo (chlieb a mäso)

Jahweho. Pri tejto príležitosti dal Eliáš

mu prinášali krkavce, vodu pil z potoka.

pozabíjať všetkých Bálových prorokov. Po

Keď potok vyschol, Boh ho poslal k istej

tomto očistení Izraela od modloslužby

vdove do Sarepty (Sarefta) pri Sidone, aby

prišiel výdatný dážď.

v podobe

videli,

verejne

vyznali

vieru

v

ho živila. Keďže však žena mala iba trocha

Kráľovná Jezabela sa dozvedela o

múky a oleja, Boh urobil zázrak. Na

osude svojich chránencov a prisahala

Eliášovo slovo neubúdalo ani z múky

Eliášovi pomstu. Prorok utekal pred ňou až

ani z oleja až do čias, kým neprišiel

na Sinajský polostrov, na vrch Horeb, kde

úrodný dážď. Vdova mala syna, ktorý v

kedysi Mojžiš prijal Božie poverenie a kde

čase Eliášovho pobytu ťažko ochorel a

dostal aj Desatoro.

zomrel. Boh

urobil

ďalší

Cestou

zázrak

Boh

posilnil

prostredníctvom svojho služobníka. Na

proroka

Eliášovu modlitbu chlapec ožil.

kráčal "štyridsať dní a štyridsať nocí k
8

pokrmom,

v

skormúteného
sile

ktorého
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Božiemu vrchu Horeb". Tam sa uchýlil do

sa ľúbila a chcel ju od Nabota kúpiť alebo

jaskyne, kde sa v trpkej modlitbe sťažoval

zameniť za vinicu na inom mieste. Ale

Bohu na svoj osud, ktorý ho postihol za

Nabot sa nechcel zrieknuť otcovského

horlivosť v Božej službe. Odpoveďou na

dedičstva. Kráľ mal možnosť násilím si

Eliášovu modlitbu bolo osobitné Božie

prisvojiť žiadaný pozemok, ale nechcel

zjavenie.

zachádzať tak ďaleko. Iba sa veľmi namrzel,

Prišiel prudký

vietor,

takže

po

nechcel

ani

jesť.

Keď

ňom zemetrasenie a po ňom oheň. Ale v

sa Jezabel dozvedela o príčine kráľovej

žiadnom z týchto búrlivých živlov nebol

nespokojnosti, poslala

Pán. Až jemný vánok prezradil prorokovi

predstaveným

Božiu blízkosť. Vtedy Boh kázal Eliášovi,

Nabot.

aby sa vrátil skade prišiel. Má pomazať

pomocou falošných svedkov obvinili

Hazaela za aramejského kráľa a vojvodcu

Nabota, že sa rúhal Bohu a kráľovi a

Jehua za kráľa Izraela. Má tiež

aby ho dali ukameňovať. Keď jej

ustanoviť za proroka a svojho nástupcu

oznámili, že sa tak stalo, povedala svojmu

Elizeja. Eliáš šiel splniť Boží rozkaz.

mužovi, že môže spokojne zaujať vytúženú

V

list

mesta,

kde

ich

žiadala,

liste

býval
aby

vinicu, lebo jej majiteľ je mŕtvy.

Cestou našiel Elizea, ako práve oral

Vtedy prišiel Eliáš do Samárie, aby

na otcovej roli. Eliáš naňho hodil svoj
plášť. Bolo to povolanie za proroka,

oznámil

Achabovi

ktoré Elizeus bez výhovoriek a odkladania

mieste, kde psy lízali Nabotovu krv,

prijal. O jeho osudoch sa možno bližšie

budú lízať aj tvoju... A psy budú žrať

dozvedieť v jeho životopise, zaradenom na

Jezabelu

deň jeho sviatku 14. júna. Pomazanie

Proroctvo sa splnilo, ale až o tri roky, lebo

Hazaela a Jehua nevykonal však Eliáš

kráľ Achab robil po prorokových výčitkách

osobne, ale prostredníctvom Elizea (2 Kr 8,

pokánie.
Prísny

7n) a jeho žiaka (2 Kr 9, 1n).

Eliáš

Z biblického rozprávania vidno, že

aj

na

Boží

trest: "Na

Jezraelskom

Boží

trest

poli..."

predpovedal

Achabovmu

nástupcovi

Izraelský kráľ Achab nebol taký zlý, ako by

Ochoziášovi za to, že sa dal pýtať

sa dalo usudzovať z jeho skutkov. Jeho

pohanského boha Belzebuba, či sa

zloduchom bola intrigánska žena Jezabel.

uzdraví z ťažkej choroby. Prorok mu

On jej iba slabošsky ustupoval a nechal ju

oznámil, že za tento prejav modloslužby

konať vo svojom mene. Tak to bolo aj v

zomrie.
Koniec Eliášovho života je zahalený

prípade Jezraelca Nabota. Tento muž mal

tajomstvom,

vinicu vedľa kráľovského pozemku. Kráľovi
9

ktoré
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Násilné

rozličným spôsobom. Je to druhý prípad v

epizódy

z

Eliášovho

Starom zákone, keď sa hovorí o dajakom

účinkovania ho robia jednou z typických

človekovi, že nezomrel, ale "Boh ho vzal". V

tvrdých

prvom prípade to bol spravodlivý praotec

bojovali o zachovanie úcty k jedinému

Henoch, ktorý "chodieval s Bohom a

Bohu.

nebolo ho viac, lebo Boh ho vzal" (Gn

oslavuje Eliáš

5, 24).

ktorého slovo horelo sťa fakľa. Bol

starozákonných
V

Knihe

postáv,

Sirachovho

ako

ktoré

syna

ohnivý

sa

prorok,

Druhý prípad bol prorok Eliáš, ktorého

slávny zázrakmi... Je určený pre budúce

Boh "vzal vo víchrici do neba" (por. 2

ťažké časy, aby zmiernil Boží hnev, obrátil

Kr 2, 1. 11). Prorok predvídal tento

srdcia otcov k synom a obnovil Jakubove

mimoriadny

kmene. (Por. Sir 48,

odchod zo sveta a

1-11)

Je

pripomienka

nechcel mať pri
ňom
Preto

Malachiášovho

svedkov.
sa

to

proroctva:

chcel

"Hľa,

odlúčiť od svojho

ja vám pošlem

žiaka Elizea. Ale

Eliáša, prv ako

ten tiež vedel, čo

príde

sa má stať, a preto

hrozný

za nič na svete

Pánov..." (Mal 3,

nechcel

opustiť

23n)

svojho

učiteľa.

veľký

a

deň

Na Eliáša sa
odvolávajú

Vedeli to dokonca

aj

Udalosť

viaceré spisy Nového zákona. Ján Krstiteľ

podrobnejšie opisuje druhá kapitola Druhej

vystupoval "s Eliášovým duchom a

knihy kráľov. Nepomohlo ani to, že sa

mocou" ako Kristov predchodca (por. Lk

Elizeus stále pridŕžal Eliáša. Ako sa idúcky

1, 17; podobne Mt 17, 10-12 a Mk 9, 9-13).

zhovárali, odrazu ich oddelil "ohnivý voz

Pri Ježišovom premenení na hore Tábor je

a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo

spolu s Ježišom aj Eliáš (Mk 9, 2-8; Mt 17,

víchrici do neba" (2 Kr 2,11). Elizeovi

1-8; Lk 9, 28-36). Na Eliášov príklad sa

ostal iba Eliášov plášť ako znak prorockého

odvoláva apoštol Jakub, keď vo svojom liste

poslania, ktoré naňho prešlo od jeho

prízvukuje naliehavú modlitbu (por. Jak

majstra.

5,17n).

aj

viacerí

"prorockí

synovia".

Spracoval o. Martin Snak
10
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DOKRESLI A VYFARBI

VTIPY:
Pacient v sanitke sa s vypätím síl pýta

- Viete prečo má slon červené oči???

zdravotnej sestry:

- Aby ste ho nevideli na čerešni.

- Sestrička, neviete, či som ten vodičák urobil?

- A videli ste už niekedy slona na
čerešni???
- No vidíte, ako dobre je zamaskovaný.

Idú dve chrumky po ceste a jednu zrazí
auto. A druhá jej hovorí: - Čo sa mrvíš?

Malá Janka si pobalí kufrík, obúva sa a v tom sa
jej mamička pýta: - Kam, slečna, kam?
Janka na to: - Nahnevala si ma, mamina, tak sa
vraciam späť k bocianovi...
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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: matosnak@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. Martin Snak

12

