Sme tu pre vás

22/2010

Ročník: 7.

Číslo: 15

Homília pápeža Františka pri otvorení Eucharistického kongresu 9.7. 2015
"Chlieb, ktorý sa láme pre život sveta"
Požehnáva
Ježiš ich berie do
rúk,
a
dobrorečí
Otcovi, ktorý je na
nebesiach. Vie, že tieto
dary sú Božím darom.
Preto
k
nim
nepristupuje ako „k
hocakej veci“, keďže
celý život, celý tento
život
je
ovocím
milosrdnej lásky. On si
to uvedomuje. Ide za
jednoduché zdanie a v
geste dobrorečenia, vo
chválach, prosí Otca o
dar
jeho
Ducha
Svätého. Požehnávanie
so sebou prináša tento dvojitý pohľad, na
jednej strane poďakovanie a na druhej moc
premieňať. Znamená to, že život je vždy
darom, a keď je tento dar vložený do Božích
rúk, získava silu znásobovať sa.
Dáva
U Ježiša niet ničoho, čo by vzal do rúk, že by
to nebolo zároveň aj požehnaním; a niet
požehnania, ktoré by nebolo dávaním.
Požehnanie je vždy aj poslaním, má cieľ deliť
sa, podeliť sa s tým, čo bolo prijaté, pretože iba
v dávaní, v delení sa nachádzame ako ľudské
osoby prameň radosti a zakusujeme spásu. Je
to dávanie, ktoré chce obnoviť pamäť, že sme

svätým ľudom, ľudom pozvaným priniesť
radosť spásy. Ruky, ktoré Ježiš zdvíha, aby
dobrorečil Bohu, sú tie isté, ktoré rozdávajú
chlieb hladnému zástupu. A môžeme si teraz
predstaviť, ako si z ruky do ruky podávali
chlieb a ryby, pokiaľ sa nedostali až k tým
najvzdialenejším. Ježiš dokáže vytvoriť medzi
nimi jednotný pohyb: každý sa delil s tým, čo
prijal, a tak to premieňal na dar pre ďalších.
Tak sa stalo, že sa všetci nasýtili a dokonca aj
zvýšilo: pozbierali to do siedmich košov.
Pamäť, ktorá je pevne uchopená, požehnaná
pamäť, obetovaná pamäť vždy zasycuje ľud.
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Eucharistia je tým „chlebom, ktorý sa láme
pre život sveta“, ako uvádza motto 5.
eucharistického kongresu, ktorý dnes otvárame a
ktorého dejiskom bude Tarija. Práve sviatosť
prijímania (sviatosť spoločenstva) nám pomáha
vyjsť z individualizmu, aby sme spoločne žili
nasledovanie a dáva nám istotu, že to čo vlastníme
a to čím sme, ak je to prijaté, požehnané a
obetované, sa prostredníctvom Božej moci, mocou
jeho lásky stáva chlebom života pre druhých.
Cirkev slávi Eucharistiu, slávi pamiatku Pána,
Pánovo utrpenie, pretože Cirkev je komunitou,
ktorá je pamätlivá. Preto vo vernosti poslaniu
Pána vždy a znova opakuje: «Toto robte na moju
pamiatku» (Lk 22,19). Aktualizuje, robí reálnym, z
generácie na generáciu, v najrôznejších kútoch
našej zeme, tajomstvo Chleba života. Sprítomňuje
ho a ponúka nám ho.
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Ježiš chce, aby sme boli účastní na jeho živote
a aby sa prostredníctvom nás rozmnožoval v našej
spoločnosti. Nie sme izolovanými, oddelenými
osobami, ale sme ľudom pamäte, ktorá sa
aktualizuje a neustále rozdáva.
Život, ktorý vytvára pamäť potrebuje iných,
vzťahy, stretnutie, reálnu solidaritu, ktorá bude
schopná vstúpiť do logiky prijatia, požehnávania a
dávania, do logiky lásky. Mária, ako mnohé z vás,
niesla v sebe pamäť svojho ľudu, život svojho Syna a
na sebe samej zakúsila Božiu veľkosť, ohlasujúc s
radosťou, že On «nasycuje hladných dobrými
vecami» (por. Lk 1,53), nech je ona dnes našim
príkladom, aby sme vložili svoju dôveru v dobrotu
Pána, ktorý koná veľké diela s malými vecami,
prostredníctvom pokory svojich služobníkov. Nech
sa tak stane.
(2. časť)
Prevzaté z TK KBS
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Drahí zasvätení a zasvätené!
Okrem toho Rok
zasväteného života
nás pozýva zanietene
prežívať prítomnosť.
Vďačnosť
za
minulosť nás pobáda,
aby sme pozorne
počúvali, čo dnes
Duch hovorí Cirkvi, a
mohli
tak
čoraz
hlbšie uskutočňovať
konštitutívne prvky
nášho zasväteného
života.
Od začiatkov prvého mníšstva až po
súčasné „nové spoločenstvá“ každá forma
zasväteného
života
vznikla
vďaka
povolaniu Ducha Svätého nasledovať
Krista, ako nás učí evanjelium (porov.
Perfectae caritatis 2). Pre zakladateľov a
zakladateľky absolútnou regulou bolo
evanjelium, každá iná regula chcela byť
iba prejavom evanjelia a prostriedkom,
ktorým ho možno žiť v plnosti.

Ich ideálom bol Kristus, úplné
stotožnenie sa s ním, aby bolo možné
povedať so svätým Pavlom: „Pre mňa žiť je
Kristus“ (Flp 1, 21); sľuby mali zmysel,
pretože ich prostredníctvom mohli túto svoju
zanietenú lásku uskutočniť.
V Roku zasväteného života sme povolaní
odpovedať na otázku, či a ako sa necháme
osloviť evanjeliom; či je evanjelium skutočne
„príručkou“ pre náš každodenný život a pre
rozhodnutia, ktoré máme urobiť. Evanjelium
je náročné a žiada, aby sme ho žili
radikálne a úprimne. Nestačí ho len čítať
(aj keď čítanie a štúdium sú veľmi
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dôležité), nestačí ho len meditovať
(radostne to robíme každý deň). Ježiš od
nás žiada, aby sme ho uskutočňovali, aby sme
jeho slová žili.
Musíme sa tiež spýtať, či je Ježiš skutočne
našou prvou a jedinou láskou, ako sme si to
stanovili, keď sme skladali naše rehoľné sľuby.
Iba vtedy, ak je Ježiš skutočne našou prvou a
jedinou láskou, môžeme a musíme milovať v
pravde a milosrdenstve každého človeka,
ktorého stretneme na svojej ceste, pretože od
Ježiša sa naučíme, čo je to láska a ako milovať:
budeme totiž vedieť milovať, pretože budeme
mať jeho srdce.
Naši zakladatelia a zakladateľky cítili v sebe
súcit a milosrdenstvo, ktoré cítil Ježiš, keď
videl zástupy ako roztratené ovce bez pastiera.
Ako Ježiš, ktorý, vedený a pobádaný týmto
súcitom, vedel osloviť svojím slovom, uzdravil
chorých, daroval chlieb, aby druhých nasýtil,
obetoval svoj vlastný život, podobne aj naši
zakladatelia sa dali do služieb ľudstva, ku
ktorému ich Duch Svätý posielal v tých
najrozmanitejších
formách:
modlitba,
ohlasovanie
evanjelia,
katechéza,
vyučovanie,
služba
chudobným,
chorým...
Fantázia
lásky
nepoznala
ohraničenia a vedela vytvoriť nespočetné cesty,
aby bolo možné zaniesť vanutie evanjelia do
kultúr a do najodlišnejších spoločenských
prostredí.
Rok zasväteného života nás pobáda
zamyslieť sa nad vernosťou poslaniu, ktoré nám
bolo zverené. Zodpovedajú naše služby, diela,
prítomnosti tomu, čo Duch žiadal od
zakladateľov a zakladateliek? Sú vhodné na to,
aby dosiahli svoje ciele v súčasnej spoločnosti a
Cirkvi? Existuje niečo, čo musíme zmeniť?
Máme to isté zanietenie pre náš ľud? Sme mu
skutočne nablízku do takej miery, že máme
podiel na jeho radostiach a bolestiach,
chápeme skutočne jeho potreby a môžeme mu
ponúknuť svoj príspevok ako našu odpoveď?
„Tá istá veľkodušnosť a obetavosť, ktoré
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pobádali 3 zakladateľov,“ žiadal už svätý Ján
Pavol II., „majú pobádať aj vás, ktorí ste ich
duchovnými deťmi, udržiavať vaše charizmy živé.
Tieto totiž vďaka tomu istému Duchu, ktorý ich
vzbudil, sú čoraz bohatšie a prispôsobujú sa
okolnostiam bez toho, aby stratili svoju rýdzu
črtu, a môžu sa dať do služieb Cirkvi a priviesť k
plnosti príchod Božieho kráľovstva.“
Keď si spomíname na naše začiatky, tak do
popredia sa dostáva aj ďalšia zložka projektu
zasväteného života. Zakladatelia a zakladateľky
boli očarení jednotou Dvanástich okolo Ježiša,
ich hlbokým spoločenstvom, ktoré bolo
charakteristickou črtou prvej komunity v
Jeruzaleme. Keď založili vlastnú komunitu,
každý z nich sa usiloval reprodukovať tieto
evanjeliové vzory, byť jedným srdcom a
jednou mysľou, tešiť sa z prítomnosti
Pána (porov. Perfectae caritatis 15).
Žiť prítomnosť zanietene znamená, stať sa
„odborníkmi hlbokého spoločenstva“, teda
„svedkami
a
tvorcami
toho
‚projektu
spoločenstva‘, ktoré je na vrchole dejín človeka
podľa Boha“.
V konfliktnej spoločnosti, v ktorej je ťažké
spolunažívanie rôznych odlišných kultúr, v ktorej
vidno násilie na najslabších a nerovnoprávnosť,
sme povolaní ponúknuť konkrétny vzor
komunity, v ktorej (tým, že uznáme dôstojnosť
každého človeka a možnosti deliť sa s darom,
ktorého je každý nositeľom) možno žiť bratskými
vzťahmi.
Buďte teda mužmi a ženami hlbokého
spoločenstva, buďte odvážne prítomní tam, kde
existujú
odlišnosti
a
napätia.
Buďte
dôveryhodnými
znameniami
prítomnosti
Svätého Ducha, ktorý vlieva do sŕdc zanietenie,
aby sa všetci stali jedno (porov. Jn 17, 21). Žite
mystikou stretnutia: ide o „schopnosť vnímať,
načúvať iným ľuďom; schopnosť spoločne hľadať
cestu, hľadať spôsob...“; nechajte sa osvietiť
vzťahom lásky, ktorý pulzuje medzi
Božskými Osobami (porov. 1 Jn 4, 8), ako
vzorom každého medziľudského vzťahu.
Sv. otec František
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Liturgický program
na týždeň po 10. nedeli po ZSD
Pondelok
3.8.

Utorok
4.8.

Naši prepodobní otcovia Izák,
Dalmat a Faust
Obdobie „Uspenského
pôstu“

6:30
18:00

6:30
Siedmi svätí mladíci z Efezu

18:00
6:30

Streda
5.8.

Predsviatok Premenenia nášho
Pána Ježiša Krista
Svätý mučeník Eusignios

Štvrtok
6.8.

SVÄTÉ PREMENENIE
NÁŠHO PÁNA, BOHA
A SPASITEĽA JEŽIŠA
KRISTA

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

16:30
odporúčaný sviatok 18:00
myrovanie

Piatok
7.8.

Svätý prepodobný mučeník
Domécius

6:30
18:00
6:30

Sobota
8.8.

Svätý Emilián Vyznávač,
kyzický biskup

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
9.8.

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA
PO PÄŤDESIATNICI 9:00
Svätý apoštol Matej
Zbierka Katechizácia a kat. školy

11:00
17:00
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Helena
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Anna,
† Andrej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena
Sv. liturgia slovenská
† Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Helena
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária, Mária, Júlia
Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Gabriela
Sv. liturgia slovenská (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
* Božena
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ružencová sv. liturgia
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Rozália (s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila s rod.
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Liturgický program
na týždeň po 11. nedeli po ZSD
Pondelok
10.8.

Utorok
11.8.
Streda
12.8.
Štvrtok
13.8.

Piatok
14.8.

Sobota
15.8.

6:30

Svätý mučeník a archidiakon
Vavrinec
Obdobie „Uspenského
pôstu“

17:30
18:00
6:30

Svätý mučeník Euplos

18:00
6:30
Svätí mučeníci Fótios a Anikét

18:00
6:30

Odovzdanie sviatku Premenenia
nášho Pána Ježiša Krista

18:00
6:30

Predsviatok Zosnutia presvätej
Bohorodičky

17:00
18:00

Svätý prorok Micheáš

ZOSNUTIE NAŠEJ
PRESVÄTEJ VLÁDKYNE,
BOHORODIČKY MÁRIE,
VŽDY PANNY

7:30
9:00
11:00
17:00

prikázaný sviatok (chrámový) 18:00

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA
PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa
16.8.

7:30
9:00

Prenesenie Rukou
neutvoreného obrazu nášho 11:00
Pána, Ježiša Krista, z Edessy
do Konštantínopola
17:00
Svätý mučeník Diomédes
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† z rod. Polákovej
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Helena, Helena, Darina
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Eva, Mikuláš, Ján
(s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Lumír, Viktória, Roman
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† o. Michal, Daniel rod. Ivanková
Sv. liturgia slovenská
† Juraj (s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† o. Michal, Daniel, r. Ivanková
Sv. liturgia slovenská
† Milan, Ľubov, Michal
(s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Demeter
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária, Michal, Mária,
Viera
Sv. liturgia slov.
* Lýdia (70 rokov)
Sv. liturgia starosl.-farská
Sv. liturgia slovenská
* Darina (50 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena
Sv. liturgia slovenská
* Martina s rod (40 rokov)
Sv. liturgia
cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jakub, Zuzana, Helena, Jana,
Samuel, Matúš
Večiereň sviatku
Sv. liturgia slovenská
* Rehoľná sestra Jeremia
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Tropár, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili
Bohorodičke, aby sa za nás ustavične
modlila. Stala sa našou pevnou nádejou.
Darca života ju uviedol do večnej
blaženosti, lebo v jej panenskom lone
prijal telo.

Tropár, 1. hlas
Pri pôrode si panenstvo zachovala,
Bohorodička, pri smrti svet si neopustila.
Odišla si do večnej blaženosti, lebo si
Matka Života
a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše
duše.

Uprostred
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Máriinho
života
z pozemského
na
nebeský liturgickým názvom USPENIE,
(Успениe) – zosnutie. Vzdávanie úcty
uspenskej Bohorodičky sa začalo hneď po
Efezskom koncile (r. 431). Tým sa
odlišuje od západnej tradície, ktorá slávi

augusta slávime posledný

veľký mariánsky sviatok v cirkevnom
roku. Pred naším zrakom znova oživuje
udalosť ukončenia pozemskej púte a jej
slávny vstup do nebeskej slávy. Východná
tradícia pomenovala túto premenu
7
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sviatok od 7. stor, pod názvom
Nanebovzatie Panny Márie.
Je pozoruhodné, že až v našich časoch
dozrel čas pre definitívne vyjadrenie
Cirkvi – dogmu o viere, ktorá tu bola
prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia
XII. v roku 1950 vyhlásila:
„Je Bohom zjavenou pravdou, že
nepoškvrnená vždy panenská Matka
Božia, Mária, po skončení svojho
pozemského života bola vzatá s telom
i dušou do nebeskej slávy“. (DS 3903)
Týmto vyhlásením Cirkev učí, že Boh
osobitným spôsobom vyplnil svoje
prisľúbenia na Márii a pre jej plnosť
nadprirodzenej svätosti ju hneď po
skončení pozemskej púte vzal k sebe do
neba. Na ľudsky zvedavú otázku, či Mária
prirodzene zomrela, alebo nie, text
priamo neodpovedá. Ako je známe, práve
univ. prof. ThDr. Mikuláš Russnák, gen.
vikár prešovskej diecézy (1878 – 1954),
podal pri príprave tejto dogmy znamenitú
prácu Svätej stolici.
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tajomstvom jej uspenia. Veď pri smrti ide
z hľadiska večnosti o rozhodujúci okamih
života každého človeka. Uspenie bolo pre
Bohorodičku rebríkom do neba. A to je
dôvod našej úprimnej radosti i nádeje na
budúci život.
„Tvoju smrť oslavujú nebeské
mocnosti: Prestoly, kniežactvá i panstvá.
Sily, cherubíni i strašní serafíni. Aj ľudia
na zemi sa radujú. Blahoželajú ti k sláve,
ktorou ťa Boh obdaril. Pred tebou spolu
s anjelmi a archanjelmi padajú na zem
králi a všetci spolu ti spievajú: „Raduj
sa!“
Text tretej slohy z Večierne nám
hovorí o tom, že nielen veriaci ľud
oslavuje uspenie na zemi, ale ešte viac
obyvatelia neba, čiže anjeli. Oni sú už
v definitívnom stave večnosti a
lepšie ako my chápu aj Máriin
príchod do neba. Takto všetky rozumné
bytosti na zemi i v nebi spolu sa vrúcne
radujú nad slávou, ktorou Boh Otec
obdaril svoju Prečistú Nevestu.
„Ctihodný zbor múdrych apoštolov
sa zázračne zhromaždil, aby slávne
odprevadil do hrobu tvoje presväté telo,
od všetkých oslavovaná Bohorodička.
S nimi ti spievajú zástupy anjelov
a oslavovali tvoj príchod do neba. I my
v živej viere velebíme tvoje zosnutie.„
(text Sedalenu z utierene sviatku).
Historické okolnosti uspenia ako
miesto, čas, prítomné osoby atď. sú
nejasné. Východiskom pre ich poznanie
nie sú evanjelia, ale starobylé podanie.
Podľa neho riadením Božím sa stretol
zbor apoštolov v Jeruzaleme, aby nábožne
odprevadil svoju kráľovnú do hrobu.
Takto zobrazuje uspenie aj ikonografia.
Keď po krátkom čase chceli apoštoli
pozrieť ešte raz na Máriino telo, už tam
nebolo. Božou mocou bolo premenené na
telo oslávené, podobné, aké mal Ježiš
Kristus po vzkriesení a zaujalo svoje
miesto v nebi.
„Pri pôrode si panenstvo zachovala,
Bohorodička, pri smrti svet si neopustila.

Čo vyjadruje Liturgia?
Liturgická modlitba je staršia ako
dogmatické
vyhlásenie
a vyjadruje
prežívanú vieru veriacich. Ak načrieme do
obsahu liturgických slôh na uspenie, sme
až
prekvapení
ich
bohatstvom,
teologickou hĺbkou a jasnosťou.
„Ó, aký je to veľký div! Zdroj života
do hrobu sa dáva a hrob rebríkom do
neba sa stáva. Raduje sa, Getsemanská
záhrada, svätý príbytok Bohorodičky.
Volajme, veriaci spolu s Gabrielom:
„Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. On
skrze teba udelí svetu veľké milosti.“
Text prvej slohy na večierni nás
zbavuje chladného ľudského pohľadu na
Máriinu
smrť,
ktorú
predpokladá
a pozýva nás užasnúť vo viere nad
8
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Odišla si do večnej blaženosti, lebo si
Matka Života a svojimi modlitbami
zbavuješ smrti naše duše.“
(Tropár sviatku).
Tento text stavia do vzájomnej
súvislosti dva osobitné božie zásahy do
života Presvätej Bohorodičky. Sú to:
panenský pôrod Spasiteľa a jej
bezbolestný prechod zo zeme do
neba. Obidve udalosti sa vymykajú
prirodzenému poriadku, ako je to
u všetkých Adamových potomkoch. Sú
potvrdením výnimočného postavenia
Bohorodičky v dejinách spásy a pre nás
potešujúcou skutočnosťou, že Matka
Života svojimi modlitbami neprestáva
vykonávať svoje materské poslanie voči
nám – svojim deťom.
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Svätí
otcovia
a veľkí
učitelia
v homíliách a rečiach, ktoré mávali na
sviatok
Nanebovzatia
Bohorodičky,
hovorili o ňom ľudu ako o veci, ktorú
veriaci už poznajú a prijímajú. Bližšie ho
vysvetľovali a hlbšie zdôvodňovali jeho
zmysel a podstatu a najmä do jasnejšieho
svetla stavali, že sa týmto sviatkom
nepripomína iba to, že mŕtve telo
preblahoslavenej
Panny
Márie
nepodľahlo nijakému porušeniu, ale aj jej
víťazstvo nad smrťou a nebeské
oslávenie
podľa
príkladu
jej
jednorodeného Syna Ježiša Krista.
A tak keď svätý Ján Damascénsky,
ktorý je najslávnejším hlásateľom tejto
zdedenej pravdy, porovnával telesné
nanebovzatie požehnanej Božej Matky
s jej
ostatnými
darmi
a výsadami,
s veľkou výrečnosťou povedal: „Patrilo
sa, aby telo tej, ktorá si pri pôrode
zachovala neporušené panenstvo, bolo aj
po smrti uchované od akéhokoľvek
porušenia.
Patrilo sa, aby tá, ktorá nosila
Stvoriteľa v lone ako dieťa, bývala
v Božích príbytkoch.
Patrilo sa, aby nevesta, s ktorou sa
zasnúbil Otec, prebývala v nebeských
komnatách.
Patrilo sa, aby tá, ktorá sa dívala
na svojho Syna na kríži a nastavila hruď
meču bolesti, od ktorého bola uchránená
pri pôrode, hľadela na neho, aj keď sedí
pri Otcovi.
Patrilo sa, aby Božia Matka
vlastnila to, čo má jej Syn, a aby ju celé
stvorenie uctievalo ako Božiu Matku
a služobnicu.“

Aká je naša odpoveď?
O obľúbenosti tohto mariánskeho
sviatku azda ani netreba hovoriť.
Dokumentuje to aj množstvo uspenských
chrámov a kaplniek na našom území. Aj
náš farský chrám je zasvätený tejto
životnej udalosti presvätej Bohorodičky.
Dokonca naše najväčšie pútnické miesta
– Ľutina a Klokočov – majú toto
patrocínium. Prečo? Okrem historických
súvislostí je to preto, lebo pravda viery
o Máriinom zosnutí - uspenii odpovedá
na naše najhlbšie túžby po konečnom
stretnutí
s Bohom.
Nedovolí
nám
zabudnúť na to, že naša pravá vlasť je
v nebesiach. Prosme aj na tohtoročných
pútiach Presvätú Bohorodičku, aby sme
na to nikdy nezabudli. A prostredníctvom
jej mocného príhovoru, aby sme sa všetci
pravoverný kresťania dostali do nebeskej
vlasti.
Zdroj: www.zoe.sk

Z apoštolskej konštitúcie pápeža
Pia XII.
Munificentissimus Deus
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Svätý Germán Carihradský bol
presvedčený, že telo Bohorodičky Panny
Márie ostalo neporušené a že jeho
nanebovzatie zodpovedá nielen jej
božskému materstvu, ale aj zvláštnej
svätosti
jej
panenského
tela: „Ty sa
zjavuješ, ako je
napísané,
‚v kráse‘. Tvoje
panenské telo
je celé sväté,
celé čisté, celé
Božím
príbytkom,
a preto sa ani
neskôr nemôže rozpadnúť na prach.
Premenilo sa, keďže bolo ľudské, pre
vznešený neporušiteľný život. Ale to isté
je živé a veľmi slávne, neporušené
a účastné na dokonalom živote.“
Iný veľmi starý spisovateľ tvrdí: „Teda
preslávna Matka Krista, nášho Boha
a Spasiteľa,
darcu
života
a nesmrteľnosti, dostáva život od toho
a v neporušiteľnom tele je naveky s tým,
ktorý ju vzkriesil z hrobu a vzal k sebe,
ako to vie iba on.“
Všetky tieto výroky a úvahy svätých
Otcov opierajú sa o Sväté písmo ako
o najhlbší základ. A ono nám takmer
stavia pred oči, ako veľmi úzko je
požehnaná Božia Matka spojená so
svojím Božským Synom a má stále účasť
na jeho osude.
No predovšetkým treba spomenúť, že
už od druhého storočia svätí Otcovia
predstavujú Pannu Máriu ako novú
Evu, podriadenú síce novému Adamovi
(Ježišovi Kristovi), ale aj veľmi úzko
s ním
spojenú
v zápase
proti

15/2015

pekelnému nepriateľovi. Tento zápas,
ako sa to oznamuje už v protoevanjeliu,
mal viesť k úplnému víťazstvu nad
hriechom a smrťou, čo sa v spisoch
Apoštola národov sv. Pavla vždy
neodlučne spája.
Preto ako bolo
slávne Kristovo
zmŕtvychvstanie
podstatnou
súčasťou
a konečným
znamením
tohto víťazstva,
tak sa malo aj
spoločenstvo
preblahoslavenej
Panny na zápase jej Syna uzavrieť
oslávením jej panenského tela. Veď tak to
hovorí aj Apoštol: „Keď si toto smrteľné
oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je
napísané: Smrť pohltilo víťazstvo.“ (1Kor
15, 54)
A tak vznešená Božia Matka jedným
a tým istým výrokom predurčenia od
večnosti tajomne spojená s Ježišom
Kristom, nepoškvrnená pri svojom počatí,
pri
svojom
božskom
materstve
neporušená
panna,
veľkodušná
spoločníčka božského Vykupiteľa, ktorý
vydobyl úplné víťazstvo nad hriechom
a jeho následkami, nakoniec dostala ako
korunu svojich výsad to, že bola
uchránená od porušenia v hrobe a ako už
jej Syn po víťazstve nad smrťou s telom
i dušou
bola
pozdvihnutá
do
najvyššej nebeskej slávy, kde sa
skveje ako Kráľovná po pravici
svojho Syna, nesmrteľného Kráľa
vekov.
Zdroj: stránka Bratislavskej eparchie
10

Sme tu pre Vás

15/2015

DOKRESLI A VYFARBI

VTIPY:
- Ako sa volal Japonec, čo vynašiel MP3
prehrávač?
- Ničí uši.

-Prečo sa ten pes vyhýba tomu námestiu?
-Lebo som mu povedal, že je tam blší trh.

Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí
okolo druhá a pýta sa:

- Pán doktor, priberám na určitých miestach.

- Aerobik, aerobik?

- Tak na tie miesta nechoďte!

- Nie: Biolit, biolit!
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:
WEB:

kancelária: 057/ 775 3628
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
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