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Anjel Pána s pápežom Františkom: 

Poznajme a slávme deň svojho krstu

 

„Drahí bratia a sestry, 

dobrý deň! 

 

V túto nedeľu po 

Zjavení Pána slávime 

Ježišov krst a s vďakou si 

pripomíname náš krst. 

V tomto kontexte som 

dnes ráno pokrstil 26 

novorodencov. Modlime 

sa za nich! 

Evanjelium nám 

predstavuje Ježiša vo vodách rieky Jordán, 

v strede úchvatného Božieho zjavenia. Sv. 

Lukáš píše: «Keď bol pokrstený aj Ježiš 

a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil 

na neho Duch Svätý v telesnej podobe 

ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty 

si môj milovaný Syn, v tebe mám 

zaľúbenie“» (Lk 3,21-22). Takýmto 

spôsobom bol Ježiš zasvätený a zjavený 

Otcom ako Mesiáš –   

spasiteľ a vysloboditeľ. 

V tejto udalosti, dosvedčenej všetkými 

štyrmi evanjeliami, sa udial prechod od 

krstu Jána Krstiteľa, založeného na symbole 

vody, k Ježišovmu krstu «Duchom Svätým a          

ohňom» (Lk 3,16).  

Duch Svätý je totiž v kresťanskom krste 

hlavným aktérom: on je tým, kto odstraňuje 

dedičný hriech a prinavracia pokrstenému 

krásu božej milosti.  

Je tým, kto nás vyslobodzuje z moci 

temnôt, čiže hriechu, a dáva nám prejsť 

do kráľovstva svetla, čiže lásky, pravdy 

a pokoja. 

Toto je kráľovstvo svetla. Pomyslime, k akej 

dôstojnosti nás krst pozdvihuje! «Akú veľkú 

lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími 

Ročník: 8.         Číslo:  1 
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deťmi a nimi aj sme!» (1 Jn 3,1), volá apoštol 

Ján. Táto úžasná skutočnosť, že sme Božími 

deťmi, so sebou nesie aj zodpovednosť 

nasledovať Ježiša, poslušného Služobníka, 

a prebrať na seba samých jeho črty: miernosť, 

poníženosť a láskavosť. A toto nie je ľahké, 

zvlášť ak je okolo nás toľko netolerantnosti, 

povýšenectva a tvrdosti. Ale so silou, ktorú 

dostávame od Svätého Ducha sa to dá! 

Duch Svätý ktorého sme prijali po prvý raz 

v deň nášho krstu, otvára naše srdce Pravde, 

celej Pravde.   

Duch nás podnecuje kráčať životom 

náročnou, ale radostnou cestou lásky 

a solidarity voči našim bratom. Duch nám 

udeľuje dobrotivosť Božieho odpustenia 

a preniká nás nepremožiteľnou silou Otcovho 

milosrdenstva.  

Nezabudnime, že Duch Svätý je živo 

a oživujúco prítomný v tom, kto ho prijme, 

modlí sa v nás a napĺňa nás duchovnou 

radosťou. 

 

Dnes, na sviatok Ježišovho krstu, myslime na 

deň nášho krstu. Všetci sme boli pokrstení, 

poďakujme za tento dar. A opýtam sa vás: kto 

z vás pozná deň svojho krstu? Určite nie všetci. 

Preto vás pozývam ísť si vyhľadať ten dátum, 

opýtať sa napríklad vašich rodičov, starých 

rodičov či krstných rodičov, alebo zájsť na 

faru. Je veľmi dôležité ho poznať, pretože je to 

dátum na oslavu: je to dátum nášho 

znovuzrodenia ako Božích detí. A preto je tu 

domáca úloha na tento týždeň: ísť si zistiť 

dátum svojho krstu. Oslavovať tento deň 

znamená nanovo potvrdzovať našu príslušnosť 

ku Kristovi, s usilovnosťou žiť ako 

kresťania, členovia Cirkvi a nového ľudstva, 

v ktorom sú všetci bratmi. 

Nech nám Panna Mária, prvá učeníčka 

svojho Syna Ježiša, pomáha žiť s radosťou 

a apoštolským zápalom náš krst, denne 

prijímajúc dar Ducha Svätého, ktorý nás robí 

Božími deťmi.“ 
Vatikán 10.01.2016

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 

Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 
a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 

Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!
A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“ 

(Ef 6, 10 - 24)
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Prvá bilingválna sekcia v okrese 
Humenné 

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána 

Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že 

školskom roku 2015/2016 ponúka uchádzačom 

o štúdium v prijímacom konaní okrem 

štvorročnej formy  jednu triedu anglickej 

bilingválnej sekcie. Prvý rok bude prebiehať 

intenzívna jazyková príprava. Od druhého 

ročníka sa budú v anglickom jazyku vyučovať 

predmety geografia, fyzika, katolícke 

náboženstvo, tvorba projektov, telesná 

výchova a umenie a kultúra. Taktiež 

predpokladáme, že v budúcnosti sa rozšíri 

počet predmetovvyučovaných v anglickom 

jazyku. Ponúkaný odbor 7902J74 gymnázium 

– bilingválne štúdium (anglické) je postavený 

na 17-ročných skúsenostiach vyučovania 

cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na 

princípoch kresťanskej viery. Na študijný 

odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií 

prijatí uchádzači z ôsmeho a deviateho 

ročníka. V blízkosti školy je možnosť 

internátneho ubytovania a celodenného 

stravovania (cca.3min.). Prihlášky sa 

podávajú do 28. februára. 

PaedDr. Emil Jaroš 
         zastupujúci riaditeľ 

 
Prijímacie konanie – dôležité termíny 
 
31.01.2016  Zverejnenie kritérií prijímacieho 
konania pre odbor 7902 J 74 
28.02.2016  Odoslanie prihlášok na štúdium na 
SŠ pre odbor 7902 J 
12.03.2016  Príprava na prijímacie skúšky (SJL, 
MAT, ANJ) 
31.03.2016  Zverejnenie kritérií prijímacieho 
konania pre odbor 7902 J 
12.04.2016  Termín PS pre odbor 7902 J 74 
13.04.2016  Zverejnenie výsledkov PS pre odbor 
7902 J 
20.04.2016  Odoslanie prihlášok na štúdium na 
SŠ pre odbor 7902 J 
30.04.2016  Rozhodnutie o prijatí žiakov bez 
PS pre odbor 7902 J 00 
 
09.05.2016  1. termín PS pre odbor 7902 J 
00 
12.05.2016  2. termín PS pre odbor 7902 J 
00 
13.05.2016  Zverejnenie výsledkov PS pre odbor 
7902 J 00 
 
Vysvetlivky:   
študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne 
štúdium 
študijný odbor 7902 J 00 gymnázium  
PS – prijímacie skúšky 
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Najbližšie bude 

KARNEVALOVÉ 
STRETKO 

pre deti do 13 rokov, 

vytvoríš si vlastnú masku, 

zahráš sa, zabavíš a zažiješ 

kopec srandy v sobotu 

30. januára  2016 

 o 15:00 hod na fare

Svedectvá dobrovoľníkov 

Pôsobiacich v eRku 

ako animátor 
“Boh ťa vedie, dôveruj.” 

Tento citát je veľmi stručný ale 

vystihuje podstatu. Lebo  vždy keď sa 

 pripravujem na eRko stretká tak sám 

 neviem ako to bude a s čím novým ma ako 

 deti prekvapia :D Ak si poviem tento citát 

a už je lepšie. Tento citát mi   pomáha 

veľmi veľa či už na eRko stretkách alebo 

v osobnom živote.  

 

 

 

Na eRku môžem spoznávať stále nové 

tváre,  stále nové detská ktoré vyčerpajú 

fyzicky ale duchovne  naplnia. 

Skrátka  stretká mi dávajú veľa veľmi 

pociťujem Božiu prítomnosť veď  aj vo sv. 

písme čítame:  

„Kto prijme jedno takéto dieťa v 

mojom mene, mňa  prijíma.“ 

Veľmi ma fascinuje tato práca s deťmi, 

ale ono by to nebolo bez mojich  kolegov, 

ktorý ma prijímajú aj vďaka mojim chybám, 

za čo im veľmi pekne Ďakujem. Proste 

robím to čo ma fascinuje a za túto 

prácu som veľmi vďačný Bohu. 
 

Animátor Peter (19) 
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Liturgický program 
na týždeň od 18.01. do 24.01.2016 

Pondelok 
18.01. 

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý 
Cyril, alexandrijskí arcibiskupi 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vasiľ, Andrej (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Milan (panychída) 

Utorok 
19.01. 

Náš prepodobný otec  
Makarios Egyptský 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna (panychída) 

Príprava s prvoprijimajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 

* Ivan (36 rokov) 

Streda 
20.01. 

Náš prepodobný a bohonositeľský 
otec Eutymios Veľký 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján 

Sv. liturgia slovenská 
† Paulína, Štefan, Jaroslav 

Štvrtok 
21.01. 

Náš prepodobný otec Maxim 
Vyznávač 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján, Pavol, Helena (panychída) 

Piatok 
22.01. 

Svätý apoštol Timotej.  
Svätý prepodobný mučeník 

Anastáz Perzský 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján  

Sv. liturgia slovenská 
† Mária 

Sobota 
23.01. 

Svätý hieromučeník Klement, 
ankyrský biskup 

Svätý mučeník Agatangel 

 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Júlia 

 
Veľká Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj, Mária, Ján 

Nedeľa 
24.01. 

NEDEĽA 
O MÁRNOTRATNOM 

SYNOVI 
– predpôstne obdobie 

 
Naša prepodobná matka 

Xénia Rímska 
 
 
Zbierka: GTF PU 
+ Cirkevné školy 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 
 

15:00 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Emília, Adriána,  

Martin s rod.  
Sv. liturgia cirkevnoslovanská  

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Štefan, Milada, Martin, Marcel, 
Mariana, Eva, Jakub 

 

Ekumenická bohoslužba 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Veronika, Lenka, Róbert, 

Róbert, Mária, Jaroslav 
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 Liturgický program 
na týždeň od 25.01. do 31.01.2016 

 

Pondelok 

25.01. 
Náš otec svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 

18:00 

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

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Peter, Anna, Zuzana, Andrej 

Utorok 

26.01. 
Náš prepodobný otec Xenofont, 
jeho manželka Mária a synovia 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vasiľ, Mária 

Príprava s prvoprijimajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 
* Mária (28 rokov) 

Streda 

27.01. 

Prenesenie úctyhodných 
pozostatkov nášho otca  

sv. Jána Zlatoústeho 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Peter (panychída) 

Štvrtok 

28.01. 
Náš prepodobný otec 

Efrém Sýrsky 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† František, Vasiľ, Michal, Vasiľ 

 
Veľká Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Štefan (panychída) 

Piatok 

29.01. 

Traja sv. svätitelia,  
veľkí veľkňazi  

Bazil Veľký,  
Gregor Teológ  
Ján Zlatoústy 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
* Mária s rod., Daniela s rod., 

 Jozef s rod. 
 

Sv. liturgia slovenská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
† Jozef (ročná, panychída) 

Sobota 

30.01. 
Zádušná sobota 

 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Zádušná (panychída) 

 
Veľká Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján, Anna  

Nedeľa 

31.01. 

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA  
– predpôstne obdobie 

 
Svätí divotvorcovia a 

nezištníci Kýros a Ján 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* o. Emil s rod.  

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* sr. Simeona, Sofia, Antónia 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena s rod. (65 rokov) 
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Mons. Ján Babjak SJ  
navštívil  irackých 

kresťanov v  Humennom 
 

Prešovský arcibiskup a metropolita 

Mons. Ján Babjak SJ navštívil v stredu  

23. decembra irackých kresťanov, ktorí sú 

zatiaľ ubytovaní v záchytnom tábore 

v Humennom. Stretnutie s nimi plánoval 

vladyka Ján už skôr, ale zrealizovať sa mohlo 

až teraz.   

Mons. Ján Babjak SJ týmito slovami 

vyjadril svoje pocity po stretnutí:   „Cítil som 

milú povinnosť, ale je to pre mňa ešte skôr 

veľká česť, navštíviť ako biskup, ako hlava 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, týchto 

nám tak blízkych východných kresťanov, 

ktorí sú chaldejskými katolíkmi a sýrsko-

katolíkmi.“  

„Každému som podal ruku a pozdravil 

ich, deťom odovzdal malé darčeky k 

Vianociam. Zaželal som im požehnané 

prežitie vianočných sviatkov. Povedal som 

im, že aj Svätá rodina bola utečenecká 

rodina, keď musela utiecť do Egypta. 

Podstatné však na prvom mieste nie je ani 

to, kde človek žije, ale to, aby do svojho srdca 

prijal Ježiša Krista, aby mal Ježiš miesto 

 v našom živote. Poprial som 

im, aby sa tu na Slovensku cítili 

ako doma. Sú to nádherní, krásni 

ľudia, pokorní a vďační, je medzi 

nimi veľa detí a mladých ľudí. 

Veľmi chceli pobozkať biskupský 

prsteň, niektorí aj panagiu – 

medailón s ikonou Presvätej 

Bohorodičky, ktorý nosí východný 

biskup. Nie som na to zvyknutý, 

ale z ich strany to bolo veľmi 

úprimné. Pýtal som sa ich, čo by 

som mohol, čo by mohla pre nich 

urobiť Gréckokatolícka cirkev. Sme 

pripravení pomôcť im aj 

prostredníctvom služby nášho 

kňaza. Aj keď po odchode z tohto tábora budú 

pravdepodobne na západnom Slovensku, 

povedal som im, že aj tam máme aj my 

gréckokatolíci svoje farnosti. Teraz majú medzi 

sebou svojho kňaza, ktorý k nim na niekoľko 

dní pricestoval z Ríma a bude pre nich sláviť 

svätú liturgiu. Preto som im povedal, aby 

využili jeho prítomnosť a vyspovedali sa vo 

svojom rodnom jazyku, aby keď skončí ich 

karanténa, mohli v našom chráme 

v Humennom na Dubníku, ktorý je blízko, 

sláviť bohoslužby a prijímať Eucharistiu. Na 

začiatku nášho stretnutia sme sa spolu 

pomodlili Otčenáš v aramejčine. V závere som 

im udelil archijerejské požehnanie.“  

Vladyka Ján vyjadril svoju radosť z toho, že 

ich mohol navštíviť, stretnúť sa s nimi 

a prejaviť im záujem Cirkvi o nich, zdieľajúc 

s nimi ich starosti, ale aj radosti a nádeje. Viera 

a ich účasť na živote Cirkvi je pre týchto 

chaldejských katolíkov a sýrsko-katolíkov 

veľmi dôležitou, integrálnou, ba základnou 

súčasťou ich života. Práve Cirkev im preto 

môže obzvlášť pomôcť v ich integrácii v novom 

prostredí, aby čo najlepšie prekonali to, že 

museli opustiť svoju krajinu. 

 
Prebraté z www.grkatpo.sk 

http://www.grkatpo.sk/


Sme  tu  pre   Vás 1/2016 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviatok 

"Troch 

Svätiteľov"  

patrí  

v byzantskom 

obrade 

 k najnovším 

sviatkom. Veriaci ľud si týchto svätcov hlboko 

uctieval už za ich života. V 11. stor., za vlády 

cisára Alexeja Komnena, vznikol v Carihrade 

spor o to, ktorý z týchto svätcov je 

pred Bohom najväčší. Vtedy sa biskupovi 

Jánovi z mesta Euchataiti, zjavilli svätí, najprv 

jednotlivo, a potom spoločne, mu povedali: 

"Pred Bohom sme si rovní. Hlásali sme 

mier a usilovali o jednotu kresťanstva. A 

teraz si prajeme pokoj medzi kresťanmi. Na 

dôkaz našej rovnosti pred Bohom nám 

ustanovíš v jeden deň spoločný sviatok.  My 

na svojich ctiteľov budeme pamätať v 

príhovore pri Božom tróne."  

Tak bol ustanovený v roku 1084 v 

Carihrade tento sviatok. 

  

Gregor Bohoslovec, 

konštantínopolský arcibiskup 

Narodil sa okolo roku 330 v kappadóckom 

meste Nazián. Jeho otec, pôvodom pohan, sa 

ešte pred Gregorovým narodením obrátil ku 

kresťanstvu, neskoršie sa stal v Naziáne 

biskupom. Za svoju náboženskú výchovu 

vďačí Gregor predovšetkým svojej matke 

Nonne. Čoskoro sa rozhodol pre panenský 

stav. Študoval rétoriku. Najprv v Cézarei 

Kapadockej, kde sa zoznamil so sv. Bazilom a 

potom v Cézarei palestínskej. Ďalej cestoval 

loďou do Alexandrie za ďalšími štúdiami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neďaleko Cypru ich zastihla búrka. Gregor v 

smrteľnej úzkosti učinil sľub, že ak sa 

zachráni, zasvätí celý svoj život Bohu. Loď 

sa nepotopila, šťastne zakotvila v Alexandrii. Tam 

Gregor spoznal sv. Atanáza, učil sa u Tespesia. Z 

Alexandrie odišiel do Atén, kde začalo jeho 

skutočné priateľstvo s Bazilom.  

Spoločne bývali, spoločne jedli, spoločne sa 

učili. Za nejaký čas predstihli svojich učiteľov. 

Podľa slov sv. Gregora, poznali len dve cesty: jedná 

z nich viedla do chrámu a druhá do školy.  

Keď sv. Bazil odišiel do Egypta, zostal Gregor v 

Aténach, kde prijal miesto učiteľa. Tu ho zastihla 

správa o povýšení jeho otca na naziánsky biskupský 

stolec.  

Aby mu mohol pomáhať, vrátil sa Gregor roku 

359 do Naziánu, kde ho otec pokrstil. Čoskoro v 

Gregorovi zavládla túžba po mníšskom živote. 

Odišiel k sv. Bazilovi do pontskej púšte. Jeho pobyt 

tam netrval dlho. Roku 361 ho otec zavolal, aby mu 

pomohol spravovať biskupstvo. Po návrate do 

Naziánu ho otec proti jeho vôli vysvätil na kňaza. 

Aktívny život ho však neuspokojoval, preto sa znovu 

utiahol do samoty.  

Nová etapa v Gregorovom živote nastala vtedy, 

keď sa sv. Bazil stal v roku 370 cézarejským 

arcibiskupom, a tým metropolitom celej 

Kappadócie. Ariánsky cisár Valens chcel obmedziť 

Bazilov vplyv. Preto rozdelil Kappádociu na dve 

metropoly. Bazil chcel oslabiť tento zásah, preto 

vytvoril niekoľko nových biskupstiev. Nalehal na 

Gregora, aby prevzal vedenie sasimského 

biskupstva. Kaď odmietol, Bazil prišiel do Naziánu 

roku 372 a Gregora proti jeho vôli vysvätil na 

biskupa. Ten neskôr odišiel da Sasimy. Bol 

sklamaný, pretože kraj bol nehostinný, bez lesov a 

vody, mesto bolo v horách, plné obchodníkov a 

cudzích ľudí.  
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 Po smrti rodičov (roku 374) odišiel do 

monastiera sv. Tekly v isaurskej Leleucii, kde  

začal žiť v tichosti a rozjímaní, tak ako si to vždy 

predstavoval. Tam ho zastihla aj správa o smrti 

sv. Bazila. 

Keď prišiel do Carihradu, našiel tu 

neutíšené pomery. Pravoverní boli v menšine, 

nemali ani vlastný chrám. Preto im zriadil 

kaplnku, ktorú nazval "Anastasis" 

(vzkriesenie). Tu predniesol svoje známe 

teologické prednášky o Najsvätejšej Trojici. 

Čoskoro začali chodiť ku Gregorovi 

heretici, pohania a židia. Zriekali sa 

svojich omylov. Biskup ich privádzal do 

Cirkvi. Čoskoro heretici začali strojiť proti 

Gregorovi úklady. Ohovárali ho, napadali jeho 

poslucháčov, snažili sa proti nemu pobúriť ľud, 

dokonca mu chceli siahnuť na život. Svätec však 

vytrval, nikdy neklesal na duchu. 

Keď Gregor onemocnel chcel opustiť 

carihradskú katedru, ale ľud ho zadržal slovami: 

"Spoločne s tebou odíde aj Trojica." A tak 

zostal až do II. všeobecného koncilu v Carihrade 

(r. 381), kde mala byť riešená otázka nástupcu 

posledného carihradského biskupa. Na koncile 

bol Gregor potvrdený vo funkcii a po smrti 

biskupa Melécia sa stal aj predsedom snemu. 

Gregor sa r 383 usadil na majetku v Ariante, 

ktorý zdedil po rodičoch.  

Jeho jedinou rozkošou bola záhradná, 

studnička a tmavý les. Tam napísal väčšinu 

svojich básni a listov.  

Svoj život ukončil r. 389. S poctami bol 

pochovaný v Naziáne. Jeho pozostatky boli 

prenesené do Carihradu, odkiaľ sa ich časť 

dostala do Ríma, kde sú uložené v 

Bazilike sv. Petra. 

 

Svät ý  B azi l  Veľk ý,  

a rc ibis ku p 

k a pa dóc ke j  Cé za rey  

V staroveku vynikala vysokou 

vzdelanosťou obyvateľstva 

predovšetkým Kapadócia, 

východná časť Malej Ázie, 

dnešného Turecka. V jej hlavnom 

meste Cézarea bývali aj Bazil a Emmélia, manželia 

svätého života. Pochádzali z popredných rodov s 

bohatou kresťanskou tradíciou a mali desať detí.  

Dcéra Makrína sa rozhodla po nečakanej 

smrti snúbenca pre mníšsky život a uctievame ju 

ako svätú, ďalšie štyri dcéry sa vydali. Spomedzi 

piatich synov jeden zomrel krátko po narodení, 

Naukratios bol prísnym askétom a je vyhlásený 

za svätého, ďalší traja synovia sa stali biskupmi a 

aj ich považujeme za svätých: Bazil dostal 

prívlastok Veľký a bol biskupom v Cézarei, Peter 

v Sebastei a Gregor v Nysse. 

Budúci svätec študoval najprv v rodnej 

Cézarei, potom u slávneho sofistu Libania 

v Konštantínopole a napokon u viacerých 

vychýrených učiteľov v Aténach. Tam sa spoznal 

s budúcim cisárom Juliánom a tam sa zrodilo 

jeho hlboké priateľstvo so svätým Gregorom 

Teológom. 

Okolo roku 356 sa vrátil do Cézarey a pôsobil 

ako učiteľ rétoriky. V tom čase sa objavili u Bazila 

sklony k namyslenosti, no jeho sestra Makrína ho 

„priviedla k rozumu“, a dokonca v ňom 

prebudila túžbu po živote zasvätenom Bohu. 

Bazil preto vycestoval do Egypta, aby sa zoznámil 

s poprednými učiteľmi duchovnosti, akými boli 

Pachómios Veľký a Makarios Egyptský.  

V Jeruzaleme prijal svätý krst (v tom čase sa 

bežne odkladal na obdobie dospelosti), v 

Antiochii bol vysvätený na diakona a veľa sa 

venoval vysvetľovaniu Svätého písma. Po 

krátkom čase sa vrátil do Cézarey, kde ho 

miestny arcibiskup Eusebios vysvätil na kňaza. 

Jeho úspechy však vyvolali hierarchovu 

žiarlivosť, preto sa Bazil utiahol na rodinný 

pozemok Annisoi a venoval sa 

vlastnému duchovnému rastu. 

Zhromaždil okolo seba viacerých 

mužov, okrem iného aj svojho 

priateľa Gregora Teológa, a napísal 

pravidlá spoločného mníšskeho 

života, ktorými sa veľká časť 

východných mníchov riadi 

dodnes.  

Po istom čase arcibiskup 

Eusebios oľutoval svoje správanie 
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 a požiadal Bazila, aby sa vrátil a pomohol mu 

v zápase proti arianizmu (mylné učenie, podľa 

ktorého Syn nie je rovný Otcovi), čo sa naozaj 

stalo. Keď v roku 370 odišiel Eusebios do 

večnosti, synoda zvolila za nového cézarejského 

arcibiskupa práve jeho.  

V tomto úrade pôsobil s veľkou horlivosťou až 

do svojej telesnej smrti - 1. januára 379. Pohrebu 

sa zúčastnili nielen kresťania, ale dokonca aj celé 

zástupy Židov a pohanov. 

 

Svät ý  Já n  

Z latoús ty,  

k onš ta ntíno po ls ký  

a rc ibis ku p  

Sv. Ján Zlatoústy sa 

narodil v Antiochii medzi r. 

340-350. Jeho rodičia boli 

pravdepodobne kresťania.  

Otec bol zrejme 

rímskeho pôvodu a bol 

vyšším vojenským dôstojníkom. Zomrel však 

krátko po narodení Jána. Ján mal jednu staršiu 

sestru, zdá sa však, že aj tá zomrela ešte v 

detskom veku. Matka Antusa bola gréckeho 

pôvodu. Keď ovdovela, mala asi dvadsať rokov, 

no viac sa nevydala, všetky sily chcela venovať 

výchove syna. Chlapec bol veľmi bystrý, vynikal 

rozhodnosťou a jasnosťou úsudkov. Získal veľmi 

dobré vzdelanie v literatúre a rečníctve. Potom 

chcel pokračovať v právnických štúdiách. No 

pohľad na úskoky v súdnictve ho znechutil. Na 

radu svojho priateľa Bazila sa radšej zahĺbil do 

čítania Sv. Písma. V roku 368 bol pokrstený, 

keďže v tých časoch bolo celkom bežné, že sa 

nechávali ľudia krstiť až ako dospelí. 

V roku 372 sa Ján odobral do hôr, aby tam v 

spoločnosti mníchov a pustovníkov mohol žiť 

jedine pre Boha. Takto žil šesť rokov. Veľa čítal 

Sv. Písmo a písal. Po šiestich rokoch sa vrátil do 

Antiochie, aby mohol byť apoštolsky činný.  

V roku 386 bol vysvätený za kňaza. Nazvali 

ho Zlatoústym, keďže veľmi brilantne a 

zapálene hovorieval o Božích pravdách. 

Dňa 28. februára bol vysvätený za biskupa a 

 ustanovený za carihradského patriarchu, aj 

napriek svojmu nesúhlasu.  Ján aj ako patriarcha 

Carihradu žil veľmi prísnym životom. Drahý 

nábytok po svojom predchodcovi predal, 

peniaze rozdal chudobným, vyhýbal sa 

spoločnosti a zábavám, nikdy 

neusporadúval hostiny.  

Usiloval sa pozdvihnúť úroveň kňazov – tak 

duchovnú, ako aj vzdelanostnú. Napomínal aj 

cisárovnú Eudoxiu, ktorá bola pyšná, lakomá 

a utláčala ľud. Biskupi, poplatní cisárovnej, sa 

zhromaždil, zosadili Jána z hodnosti 

carihradského patriarchu a požiadali cisára, 

aby Jána vypovedal do vyhnanstva. Ľud sa 

proti tomu búril, avšak slabý cisár sa nevedel 

postaviť proti cisárovnej a jej spoločnosti. Ján 

sa radšej sám vydal do rúk cisárovi, aby 

zabránil krviprelievaniu. Ľudia sa však 

zhromaždili a tiahli k cisárskemu palácu. 

Vtedy sa zľakla aj Eudoxia a Jána prepustili. V 

roku 403 ho však znovu dala uväzniť a roku 

404 ho odvliekli – už ako starca – do vyhnanstva 

do mesta Kukusus v Arménsku. Bol to pustý kraj. 

Zovšadiaľ však k Jánovi prichádzali ľudia, aby mu 

prejavili svoju úctu a aby z jeho úst počuli výklad 

Božieho slova. Zvesti chodili stále o ňom aj do 

Carihradu. Počas cesty mu nedopriali ani oddych, 

za každého počasia musel pochodovať. 13. 

septembra prišli do malej osady.  

Tam si chcel Ján aspoň na chvíľu odpočinúť. 

Cítil, že sa blíži koniec. Odložil svoje šaty, obliekol 

sa iba do bieleho ako na svadbu a rozdal všetko, čo 

ešte mal. Noc strávil pri hrobe mučeníka sv. 

Baziliska, ktorý tam bol pochovaný. Ten sa mu 

zjavil a povedal mu, že na druhý deň budú už spolu 

v nebeskej sláve.  

Skutočne, 14. septembra, sotva nastúpil na 

pochod, spadol na zem. Odniesli ho do svätyne sv. 

Baziliska, kde svoj život aj dokončil, opakujúc svoj 

obľúbený vzdych: „Buď chvála Pánovi za 

všetko. Amen.“ Ján zanechal po sebe 

najobsiahlejšie výklady Svätého Písma, homílie a 

listy. Roku 1568 dostal titul doktor Eucharistie. Je 

patrónom kazateľov. 
Spracoval o. Martin Snak
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VTIPY:  
 
Hádajú sa dvaja poľovníci, kto z nich má 
lepšieho psa. 
– Môj pes nájde moju stopu aj na druhý 
deň. Čo na to hovoríš? 
– Čo by som hovoril, okúp sa. 
 

 
Na rodičovskom združení sa pýta matka 

učiteľa: 

– Nezlepšil sa môj syn v poslednom čase? 

– Áno, čoraz lepšie falšuje váš podpis. 

- Ferko, poznáš abecedu?  

-  Áno, teta, až do dvanásť... 

  
 
 
– Janko, prečo piješ tak veľa vody? 
– Zjedol som jablko. 
– No a? 
– Zabudol som si ho umyť.-     
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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: krst nahlási jeden z rodičov aspoň týždeň vopred, prípravu 
(náuku) odporúčame ešte pred pôrodom. Ak bývate min. 3 mesiace mimo našu 
farnosť, zabezpečte si písomné dovolenie kňaza, kde bývate ku krstu. 
  - ak žiadate SOBÁŠ: 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 3 
mesiace vopred; 
2) ak niektorá z iniciačných sviatostí 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. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s požadovanými 
náležitosťami.  
  

LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímajú kňazi iba v cerkvi (v čase okolo bohoslužieb). 
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). 
 

Zaopatrovanie pre nemocnicu a sociálne zariadenia:    0907 323 733. 
 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek 
finančným darom. IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

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 


