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Generálna audiencia pápeža Františka: 

„Cesta do Mexika bola skúsenosť premeny“ 

 

      „Drahí bratia a sestry! 
 

Apoštolská cesta, ktorú 

som v uplynulých dňoch ukončil 
v Mexiku bola skúsenosťou 
premeny. Ako to? Lebo Pán 
nám ukázal svetlo svojej slávy 
skrze telo svojej Cirkvi, svojho 
svätého ľudu, ktorý žije v tej 
zemi. Telo toľkokrát zranené, 
národ toľkokrát utláčaný, 
opovrhnutý, tupený vo svojej 
dôstojnosti. Vskutku, rôzne 
stretnutia prežité v Mexiku boli 
plné svetla: svetla viery, ktorá 
premieňa tváre a osvetľuje 
cestu.    

Duchovným „ťažiskom“ púte 
bola svätyňa Matky 
z Guadalupe. Zostať v tichu 
pred obrazom Matky bolo to, čo 
som najviac chcel. A ďakujem 
Bohu, že mi to umožnil. 
Kontemploval som a nechal som 
spočinúť na sebe pohľad Tej, ktorá vo svojich 
očiach nesie odtlačky pohľadov všetkých 
svojich detí a zahrňuje bolesti spôsobené 
násilím, únosmi, vraždami, zneužívaním 
toľkých chudobných 

ľudí, toľkých žien.  

Guadalupe je najnavštevovanejšou 
mariánskou svätyňou na svete. Z celej Ameriky 
sa idú modliť tam, kde sa Panna (nazývaná 
tiež) Morenita zjavila indiánovi sv. Juanovi 
Diegovi, a začala evanjelizáciu kontinentu 
a svojej novej civilizácie, ovocie stretnutia 
medzi odlišnými kultúrami. 

Ročník: 8.         Číslo:  4 
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A to je naozaj dedičstvo, ktoré dal Pán 
Mexiku: opatrovať bohatstvo rozmanitosti 
a zároveň prejavovať harmóniu spoločnej viery, 
viery rýdzej a silnej, sprevádzanej veľkou dávkou 
životaschopnosti a ľudskosti. Ako moji 
predchodcovia, tak aj ja som išiel utvrdiť mexický 
ľud vo viere, ale zároveň som bol v nej utvrdený; 
nabral som tohto daru plnými hrsťami, aby bol 
na úžitok univerzálnej Cirkvi.               

Jasný príklad toho, o čom hovorím bol daný 
rodinami: mexické rodiny ma prijali s radosťou 
ako Kristovho posla, pastiera Cirkvi; ale na 
oplátku mi dali jasné a silné svedectvá, svedectvá 
žitej viery, viery, ktorá premieňa život, a to na 
poučenie všetkých kresťanských rodín na svete. 
A to isté sa dá povedať aj o mladých, 
o zasvätených osobách, o kňazoch, o pracujúcich, 
o väzňoch. 

 
 
 

Preto vzdávam vďaky Pánovi a Panne 
Márie Guadalupskej za dar tejto púte. Okrem 
toho, ďakujem mexickému prezidentovi 
a ďalším civilným autoritám za vrúcne prijatie; 
mocne ďakujem svojim bratom v biskupskej 
službe, a všetkým tým, ktorí spolupracovali 
rôznym spôsobom. 

Špeciálnu chválu vzdajme Najsvätejšej Trojici 
za to, že chcela, aby sa pri tejto príležitosti udialo 
na Kube stretnutie medzi pápežom a patriarchom 
Moskvy i celej Rusi, drahým bratom Kirillom; 
stretnutie, po ktorom túžili dokonca moji 
predchodcovia. Aj táto udalosť je prorockým 
svetlom Vzkriesenia, ktoré dnes svet potrebuje 
viac než inokedy predtým. Nech nás Svätá Matka 
Božia naďalej sprevádza na ceste jednoty. 
Modlime sa ku Kazanskej Madone, ktorej ikonu 
mi daroval patriarcha Kirill.“ 

Vatikán 21. 02. 2016 

 

 

 
 
 

 
 
KĽÚČE K PEVNEJŠIEMU MANŽELSTVU 
 
 

Postarší manželský pár oslavoval už 50. 
výročie svadby. Nemali žiadne tajomstvá, až 
na jednu škatuľu od topánok, ktorú 
manželka stále ukrývala pod posteľou. 
Súhlasila, aby sa jej manžel pozrel do vnútra. 
Keď sa tam pozrel, našiel v nej dve 
háčkované bábiky a 25 000 libier v 
hotovosti. 

A vysvetľuje mužovi: 
"Moja matka mi povedala, že 

tajomstvo k šťastnému manželstvu je 
- nikdy sa nehádať. Namiesto toho, 

keď budem nahnevaná mám 
štrikovať bábiky". 

 
Jej muž bol potešený - hnevala sa na 

neho za celých 50 rokov len dvakrát!  
Ale ešte sa spýta: 

"Zlatko, to vysvetľuje tie bábiky, 
ale čo tých 25 000 libier?". 

Ona sa usmeje a odpovie:  
"To sú peniaze za predané 

bábiky". 

 
 

 
 
Pamätaj:  

"Láska je trpezlivá, láska je 
dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, 
nevystatuje sa, nie je nehanebná,  

nie je sebecká, nerozčuľuje sa,  
nemyslí na zlé..."  

(Kor 13, 4-5) 
 
 

Spracoval o. Martin Snak 
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Najbližšie STRETKO 
pre deti do 13 rokov, 

bude 5. marca  2016 

v sobotu, zahráš sa, 

zabavíš a zažiješ 

 kopec srandy. 

Potrebné doniesť  

si prezuvky. 

Príď čakáme ťa. 

Pozývame na špeciálne  
„Veľkonočné tvorivé“ 

dielne – pre 
 mládež od 13r. a rodičov 

ktoré bude v piatok 
11.03.2016  
po večernej  

Liturgii VPD  
(19:30 hod.) 

Príďte čakáme Vás.

Vnútorné princípy eRkárov: 
 
Vnútorné princípy 
3.  Rád čítam, študujem 
Stále je čo študovať, čítať si, pripravovať sa 
na stretká – vždy je čo nové spoznávať 
a nikdy nebudem vedieť všetko, nikdy 
nebudem najmúdrejší. Rád si prečítam aj 
niektorú knihu, čo čítajú moje deti, prípadne 
si pozriem film, čo ich baví, zaujímam sa 
o to, čo zaujíma ich. Zapnem “rozum na plný 
plyn…“ 
 
4. Delím sa so skúsenosťami 
Všetko, čo si naštudujem, prežijem, naučím 
sa, si môžem zapisovať a robím si vlastne 

 „vonkajšiu pamäť“, ktorá môže poslúžiť 
mne samému, keď nebudem mať 
inšpiráciu a zároveň sa takto 

lepšie môžem deliť s ostatnými, 
odovzdávať skúsenosti ďalej, tým, 

ktorí prichádzajú po mne a tým 
pomáhať rozvoju práce s deťmi. 

 
5. Chodím na stretká 
Nikto nie je múdry sám a nikto nie je stvorený na to, 
aby bol sám. Pre prácu s deťmi na stretkách to platí 
na 100%. Moja aktívna účasť na rozličných 
stretnutiach s ostatnými, ktorí tiež robia s deťmi 
prinesie ale aj dodá energiu, silu, nadšenie ako aj 
podporu a pomoc. 
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Tejto modlitbe môžeme 

najvýstižnejšie prisúdiť 

prívlastok veľkopôstna 

modlitba, lebo práve ona 

najvýraznejšie vystihuje 

podstatu liturgických 

pôstnych úkonov. Tradícia 

ju pripisuje jednému z 

veľkých učiteľov 

duchovného života - sv. 

Efrémovi Sýrskemu. Sv. 

Efrém pochádzal z nábožnej 

rodiny z Mezopotámie. Keď 

dospel a dal sa pokrstiť odišiel do púšte, kde sa 

učil duchovnému životu pokáním. Tu strávil 

niekoľko rokov. Keď sa vrátil chodil po kraji a 

priviedol mnoho duší (aj heretikov) k 

obráteniu. Keď sa sv. Efrém dozvedel o veľkom 

kazateľovi sv. Bazilovi Veľkom, vybral sa za 

ním do Kapadócie, aby sa s ním mohol osobne 

stretnúť. Tam ho sv. Bazil vysvätil za diakona. 

Po prežití mnohých rokov v službe Pánu Bohu 

zomrel v roku 373.1 Medzi jeho mnohými 

poučnými slovami sa nám zachovala aj táto 

modlitba:       

"Pane a Vládca môjho života, zažeň 

odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, 

lakomstva a prázdnych rečí. 

Udeľ mne, svojmu nehodnému 

služobníkovi ducha čistoty, pokory, 

trpezlivosti a lásky. 

Áno Pane a Vládca, daj aby som 

poznal svoje hriechy a neodsudzoval 

svojho brata, lebo ty si zvelebený na 

veky vekov. Amen." 

Táto modlitba sa číta dvakrát 

na konci každej veľkopôstnej 

bohoslužby týchto dní. Pri 

prvom čítaní modlitby nasleduje 

za každou jej prosbou hlboká 

poklona. Potom sa všetci 

dvanásťkrát poklonia a hovoria: 

"Bože buď milostivý mne 

hriešnemu..." Potom sa celá 

modlitba opakuje z jednou 

hlbokou poklonou na konci.   

Táto krátka a prostá 

modlitba zaberá vo veľkopôstnej 

bohoslužbe preto také významné 

miesto, lebo jedinečným spôsobom vymenúva 

všetky negatívne a pozitívne prvky pokánia a 

vyznačuje takpovediac "zoznam" nášho 

individuálneho veľkopôstneho úsilia.  

Hlboké poklony sa nevzťahujú len na 

modlitbu sv. Efréma Sýrskeho, ale predstavujú 

jednu z výrazných charakteristík celej 

veľkopôstnej bohoslužby. Tu sa ich zmysel 

odhaľuje predsa len najlepšie. V dlhom a 

namáhavom úsilí o duchovnú obnovu cirkev 

neoddeľuje dušu od tela. Kresťanská askéza je nie 

bojom proti telu ale o telo. Z toho dôvodu celý 

človek - duša i telo - pristupuje k pokániu. Telo sa 

zúčastňuje na modlitbe duše práve tak, ako sa 

duša modlí prostredníctvom tela a v tele. Takto 

sú zemné poklony - psychotelesný - znak pokánia 

a pokory, podriadenosti a poslušnosti.  

Počas prvých štyroch dní Veľkého pôstu sa na 

večernej bohoslužbe - Veľkom povečerí - spieva 

kajúci kánon, ktorého autorom je sv. Andrej, 

arcibiskup z ostrova Kréty. Tu je tento kánon 

rozdelený na štyri časti. Vo štvrtok po 4. nedeli 

Veľkého pôstu sa spieva celý na utierni, spolu s 

tropármi sv. Márie Egyptskej.  
Spracoval o. Martin Snak 



Sme  tu  pre   Vás 4/2016 

 

5 

 

 

Liturgický program 
na týždeň od 29.02. do 06.03.2016 

Pondelok 
29.02. 

Prepodobný otec Kassián 
6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 
† Peter (panychída) 

Utorok 
01.03. 

 
Svätá prepodobná mučenica 

Eudokia 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna 

Príprava s prvoprijimajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 

† Igor, Mária, Alexander, Ferdinand 

Streda 
02.03. 

 
Svätý hieromučeník Teodot, 

kerynejský biskup 
 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

* Helena s rod. 
Veľkopôstny moleben 

Liturgia VOPRED POSV. DAROV 
† Štefan, Ján, Mária, Andrej, Ján 

Štvrtok 
03.03. 

Svätí mučeníci Eutropios a jeho 
spoločníci Kleonik a Bazilisk 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vasiľ, Anna, Ján, Fedor  

Sv. liturgia slovenská 
bohuznámy 

Prvý 
Piatok 
04.03. 

 
 

Náš prepodobný otec 
Gerasim od Jordána 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
* SSR a NSI 

Pobožnosť krížovej cesty 
Liturgia VOPRED POSV. DAROV 

† Michal (panychída) 

Sobota 
05.03. 

 

Štvrtá zádušná sobota 
 

Svätý mučeník Konón 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† zádušná+hramoty 

Veľká Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
† zádušná+hramoty 

Nedeľa 
06.03. 

 

Nedeľa 4. týždňa 
Veľkého pôstu – 

Prepodobný otec Ján, 
autor spisu Rebrík 

 
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci 

z Amoria 
 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Daniela 

Sv. liturgia Bazila V. cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia Bazila V. slovenská 
* Gustík 

Pôstna večiereň s poklonami 
Sv. liturgia slovenská 

* František (40r.) s rod. 
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 Liturgický program 
na týždeň od 07.03. do 13.03.2016 

 

Pondelok 

07.03. 

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v 
Chersone: Bazil, Efrém, 
Kapitón, Eugen, Aiterios 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Júlia 

Sv. liturgia slovenská 
† Vladimír (panychída) 

Utorok 

08.03. 

Náš prepodobný otec a 
vyznávač Teofylakt, 

nikomédijský biskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

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

Príprava s prvoprijimajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 

† Ivan 

Streda 

09.03. 

Štyridsiati svätí 
mučeníci zo Sebastey 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 
 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Taras (panychída) 
Veľkopôstny moleben 

Liturgia VOPRED POSV. DAROV  
† Zuzana, Andrej (panychída) 

Štvrtok 

10.03. 
Svätý mučeník Kodrat a 

spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef, Terézia, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária, Mária, Ján 

Piatok 

11.03. 

 
Náš otec svätý Sofronios, 
jeruzalemský patriarcha 

 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
† Anna, Andrej 

Pobožnosť krížovej cesty 
Sv. liturgia VOPRED POSV. DAROV  

† Michal 

Sobota 

12.03. 

Náš prep. otec a vyz. Teofan 
Sigrianský. Náš otec sv. Gregor 

Dialogos, rímsky pápež 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef 

Veľká Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján 

Nedeľa 

13.03. 

 

Nedeľa 5. týždňa 
Veľkého pôstu – 

Prepodobná 
Mária Egyptská 

 
Prenesenie pozost. nášho 

otca sv. Nikefora, 
konštantínopolského 

patriarchu 
 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Samuel, Antónia, Kristína, Timotej, 

Anna, Ester, Sára 
Sv. liturgia sv. Bazila V. cirkevnosl. 

* za veriacich 
Sv. liturgia Bazila V. slovenská 

* Mária (80 r.) 
Pôstna večiereň s poklonami 

Sv. liturgia slovenská 
* Andrej, Irena s rod. 
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V roku 320 bol v meste 

Sebasta v Arménsku 12. pluk 
veľkého rímskeho vojska, známi 
pod menom „Hromonosný“. Na 
modlitbu vojakov, tohto z veľkej 
časti z kresťanov zloženého 
pluku, spustil jedného času Pán 
Boh na Rimanov, obkľúčených 
nepriateľom a trápených veľkým 
smädom, zo začiatku chladný 
dážď a potom takú strašnú 
búrku, že nepriateľ prestrašený 
hromami a bleskami sa 
rozutekal na všetky strany. V 
čase, keď Licínius začal 
prenasledovanie kresťanov, bol 
veliteľom toho pluku Lyziáš a 
námestníkom v Arménsku 
Agrikola. Keď bol prečítaný 
príkaz cisára, aby každý vojak, 
ktorý je kresťan sa zriekol svojej 
viery a slúžil pohanským bohom, vystúpilo z radov 
pluku štyridsať mužov. Pred všetkými sa priznali, 
že sú kresťanmi a hoci by ich aj mučili, od svojej 
viery neodstúpia. Títo štyridsiati bili samí mladí, 
cenní a pre svoju vynikajúcu chrabrosť i samému 
cisárovi známi ľudia. Lyziáš, bojaci sa straty, ktorá 
hrozila smrťou toľkých udatných vojakov, ich začal 
odhovárať od ich úmyslov. Láskavo im hovoril, aby 
pamätali na svoju mladosť, no svoju užitočnosť a 
silu a osobitne na to, že im, ako vojakom, sa 
nepatrí zomierať smrťou zlých ľudí. Potom im 
sľuboval peniaze, bohatstvo, hodnosti a najvyššie 
miesta v armáde, len aby sa zriekli kresťanskej 
viery. No títo kresťanskí hrdinovia mu odpovedali:  

„To, čo nám tu sľubuješ, nie je ničím v 

porovnaní s dobrami, ktoré nás čakajú, ak 

vytrváme vo viere v nášho Boha,  

Ježiša Krista.  

To, čím nám hrozíš, nás nevystraší. Ty 

máš moc len nad našimi nami, no moc nad 

našimi dušami patrí Bohu. Okrem večného 

ohňa sa nebojíme ničoho. Pretože 

neodstúpime od nášho  

 

 

 

 

 

 

 

Spasiteľa, Ježiša Krista, 

sme pripravení na všetky 

muky a smrť.“ 

Takáto smelá reč nahnevala 

tak veliteľa pluku, ako aj 

námestníka. Prikázali odvážnych 

vyznávačov byť kameňmi po 

ústach, bičovať ich po nahom tele 

a ich boky trhať železnými hákmi. 

Potom ich v reťaziach hodili do 

temnice. Pritom im povedali, že 

to je ešte len začiatok ešte väčších 

múk, ak nezanechajú svoj vzdor. 

No toto nevystrašilo tých 

smelých mužov, ktorí sa vo 

väznici posmeľovali a 

povzbudzovali k vytrvalosti. 

Hovorili: „Prekonali sme 

toľko námah v službe 

cisárovi pre dobro vlasti. Vari by sme nemali 

urobiť teraz, v službe Bohu, pre svoju spásu?“  

      Po niekoľkých dňoch im bolo určené opäť sa 

dostaviť pred námestníka. Keď išli k nemu, Kyrion, 

najsmelší spomedzi svätých, povedal ostatným: „Máme 

troch nepriateľov, diabla, námestníka a plukovníka. No 

správnejšie je povedať, že máme len jedného, ktorému 

tamtí dvaja slúžia ako nástroja. Či má ten jeden 

nepriateľ premôcť štyridsiatich Kristových vojakov? 

Nie, iba naša zbabelosť ho môže urobiť víťazom nad 

nami.“ Námestník sa ich pýtal, ako sa každý z nich volá. 

Jeden po druhom neodpovedali nič viac, iba: „Ja som 

kresťan!“ Všetky prosby a hrozby, všetky úsilia, aby ich 

pohli k odpadu od pravej viery, boli aj teraz daromné. 

Keď to videl námestník, unesený hnevom vymyslel 

pomalý a súčasne aj strašný spôsob múk.  

Bolo to v zime a tá býva v Arménsku veľmi tuhá. 

Prostredie, kde sa toto dialo, bolo z troch strán 

obklopené horami, iba zo severnej strany hora nebola. 

Z tejto strany vždy vial studený vietor. Medzi horami 

bolo jazero, ktoré sa volalo podľa neďalekého mesta 

Sebasta Sebastské. Teraz bolo zamrznuté.  
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Agrikola prikázal týchto štyridsiatich vojakov 

vyzliecť do naha, až do krvi zbičovať a pokaličených 

postaviť na zamrznuté jazero. Pre väčšie pokušenie 

prikázal na brehu jazera postaviť pec (kúpele) a 

rozpáliť ju, či niektorí z tých vojakov, ubitých 

chladom nepribehne k peci a tým sa nezriekne svojej 

viery. Všetci štyridsiati vojaci sa radi ponáhľali na 

tieto zákerne vymyslené muky. Rozpálení láskou k 

svojmu Spasiteľovi vystavili údy nahého tela tuhému 

mrazu a spaľujúcemu severnému vetru. Stojac na 

ľade, keď od zimy drkotali zubami, keď krv v nich 

tuhla, žily sa krčili, keď mráz s vetrom prenikal až 

ku kostiam a prenikal všetky vnútornosti, oni ešte aj 

vtedy chválili Boha. 

Tri dni a tri noci znášali na pekúcom mraze a 

neľútostnom severnom vetre muky, ktoré 

pravdepodobne boli skôr väčšie, ako menšie, ktoré 

museli znášať iní mučeníci pálení ohňom. No 

predlžovanie múk zväčšovalo ich odhodlanosť, 

posilňovalo ich stálosť. Iba o jednu vec naliehavo 

prosili, jednohlasne vzývajúc Pána Boha: „Štyridsať 

nás, Pane, vyšlo na tieto muky, daj nám všetkým, do 

jedného, obdržať veniec mučeníctva. Toto číslo nech 

ostane plné a ani jeden z nás nech nesklame. Toto 

číslo si zaslúži úctu, lebo ty sám, Kriste Pane, si ho 

posvätil štyridsaťdňovým pôstom a skrze neho 

prišiel na svet Boží zákon. Aj prorok Eliáš, keď sa 

postil štyridsať dní, bol uznaný za hodného vidieť 

Boha.“  

Vojaci, ktorí stáli na stráži, a ktorí ich spočiatku 

nahovárali, aby sa nedali mučiť, ale aby sa radšej 

zriekli Krista, keď videli, že všetko je daromné, tretej 

noci si išli odpočinúť. Iba jeden, ktorý udržiaval 

oheň v peci, trpezlivo čakal, aký to bude mať koniec. 

Uprostred noci zazrel nad mučeníkmi nezvyčajné 

svetlo a v ňom tridsaťdeväť drahocenných vencov, 

ktoré sa vznášali vo vzduchu nad mučeníkmi. Začal 

sa čudovať hovoriac si: „Štyridsiati sú mučení, ale 

kde je veniec pre štyridsiateho?“ 

 Kým sa čudoval, zbadal, ako jeden zo 

štyridsiatich mučeníkov, ktorého opustila odvaha a 

trpezlivosť, opúšťa jazero i priateľov a utieka do 

rozohriatej pece, aby sa tu ohrial. Preto aj stratil 

veniec večnej slávy u Pána Boha.  

No stratil iba veniec, on stratil aj život. Lebo po 

tak veľkom mraze tak rýchlo sa rozohrievajúc padol 

mŕtvy pri peci. Keď to videl ten vojak, stojaci na 

stráži, veľmi sa čudoval, že tamtí žijú uprostred 

ľadu, ale ten v teple zomiera. Nakoniec pochopil, že 

ten pre nádej na krátky život stratil veniec večnej 

slávy a predsa pri živote neostal. Takto rozrušený 

nebeským zjavením a osvietení milosťou Božou zobudil 

svojich priateľov. Všetko im rozpovedal, a potom sa 

pred nimi zobliekol do naha a pobehol medzi 

mučeníkov na jazero na hlas vyznávajúc: „Aj ja som 

kresťanom!“ Veniec pripravený vojakovi, ktorý zomrel 

pri peci, bol teraz daný tomuto novému Kristovmu 

vyznávačovi. Mučeníci, zarmútení zlyhaním jedného z 

nich, sa teraz nesmierne radovali a oslavovali Pána 

Boha, že tento nový bojovník Kristovej viery znova 

doplnil ich počet. Že ten, ktorý ešte včera bol ich 

prenasledovateľom sa dnes stal vyznávačom Kristovej 

náuky. Nebol k tomu pozvaný ľuďmi, no Božou 

milosťou zhora. Uveril v Pána Ježiša Krista a prijal 

svätý krst vierou, krst nie vodou, ale svojou krvou.  

Keď nastal deň, dozvedel sa mučiteľ Agrikola o 

všetkom, čo sa stalo na jazera, a že všetci štyridsiati 

vojaci ešte žijú. Preto prikázal priviesť ich na breh a 

tam im polámať kosti. Takto zabitých mali dať na voz a 

potom spáliť. Takto pretrpiac najprv muky mrazu mali 

teraz okúsiť aj muky ohňa. Všetci už boli mŕtvi, okrem 

najmladšieho a najsilnejšieho z nich menom Meliton, 

ktorý ešte aj po lámaní kosti bol pri živote. Mučitelia ho 

nepoložili na voz k ostatným, no chceli mu ešte dať čas 

či si to nerozmyslí a nevráti sa k pohanstvu. Ale jeho 

matka, ktorá bola pri tom všetkom prítomná, hanila ich 

falošné milosrdenstvo. Táto hrdinská žena bola 

kresťankou z prostého a úbohého stavu, ale bola bohatá 

na vieru. Pristúpila k svojmu synovi, zobrala ho na ruky 

a položila k ostatným mučeníkom na voz hovoriac: 

„Milovaný syn môj, dokonči muky spolu so svojimi 

priateľmi. Tvoje muky budú krátke, no radosť za to 

bude dlhá, večná. Nezanechávaj svojich priateľov, aby 

si sa neukázal pred Pánom neskôr ako oni.“ Keď 

hovorila tieto slová, nepreliala ani jednu slzu. Akoby 

druhá makabejská matka sprevádzala svojho syna až na 

miesto, kde ho spolu s ostatnými mučeníkmi spálili. 

Stalo sa to roku 320 za vlády Licínia a podľa jeho 

príkazu.  

Aby sa popol z týchto mučeníkov nedostal ku 

kresťanom, prikázal Agrikola vyrúbať v ľade jazera 

otvor a tam vysypať popol. No kresťanom sa 

potajomky, za veľké peniaze, podarilo kúpiť časť toho 

popola. Pán Boh robil veľké divy skrze tieto pozostatky 

a udeľoval skrze ne ľuďom aj mnohé milosti. Vtedajší 

kresťania ich mali vo veľkej úcte a v meste Cézarea 

postavili veľkolepú chrám na počesť svätých 

štyridsiatich mučeníkov mučených v Sebastskom 

jazere.   

Spracoval o. Martin Snak 
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„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ 

(Mt 9, 13) 

Skutky milosrdenstva na ceste  

svätým rokom 

 

Toto je pulzujúce srdce apoštolskej 

kerygmy, v ktorej Božie milosrdenstvo zaujíma 

centrálne a základné miesto. To je „nádhera 

spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v 

ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi“ 

(Evangelii gaudium, 36), prvé ohlasovanie, 

ktoré „treba vždy znovu rozličnými spôsobmi 

počúvať a stále nanovo ohlasovať počas 

katechézy, rozličnými formami, vo všetkých 

etapách a vo všetkých situáciách“ (tamže, 164). 

Milosrdenstvo teda „vyjadruje spôsob Božieho 

zaobchádzania s hriešnikom, ktorému ponúka 

poslednú možnosť, aby sa spamätal, obrátil a 

uveril“ (Misericordiae vultus, 21), a tak s ním 

znovu nadviazal vzťah. V ukrižovanom Ježišovi 

ide Boh tak ďaleko, že chce dosiahnuť i toho 

najvzdialenejšieho hriešnika práve tam, kde 

zblúdil a vzdialil sa od neho. A robí to s nádejou, 

že tým obmäkčí zatvrdnuté srdce svojej 

Nevesty. 

  

3. Skutky milosrdenstva 

Božie milosrdenstvo premieňa ľudské srdce, 

a umožňuje mu zakúsiť vernú lásku, čím ho robí 

schopným milosrdenstva. Ide o zakaždým 

novým zázrak v živote každého z nás, keď Božie 

milosrdenstvo zažiari a podnieti nás milovať 

svojho blížneho, oživením toho, čo cirkevná 

tradícia nazýva skutkami duchovného a 

telesného milosrdenstva. 

 

 

 

 

 

 

 Tie nám pripomínajú, že viera sa prejavuje 

v konkrétnych každodenných skutkoch, ktorých 

cieľom je pomôcť nášmu blížnemu na tele i na 

duchu: dať sa mu najesť, navštíviť ho, utešiť a 

poučiť. Podľa nich budeme súdení, a preto som 

si želal, aby „sa kresťanský ľud počas tohto  s 

vätého roku  zamýšľal nad telesnými a 

duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa 

prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme 

chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie 

prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím 

milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní“ 

(tamže, 15). V chudobnom sa totiž Kristovo telo 

„stáva znova viditeľným, ako telo zmučené, 

doráňané, bičované, vyhladnuté, na úteku... aby 

sme ho spoznali, dotýkali sa ho a starali sa oň“ 

(tamže).  

Ide o neslýchané a pohoršenie vyvolávajúce 

tajomstvo pretrvávania utrpenia nevinného 

Baránka v dejinách. Pred týmto horiacim krom 

nezištnej lásky si môžeme – rovnako ako Mojžiš 

– len „zobuť svoju obuv“ (porov. Ex 3, 5), najmä 
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 ak je chudobný naším bratom alebo sestrou v 

Kristovi, ktorí trpia pre svoju vieru. 

Vo svetle tejto lásky, ktorá je silnejšia ako 

smrť (porov. Pies 8, 6), sa ako najchudobnejší 

javia tí, čo nechcú uznať, že takými sú. Považujú 

sa totiž za bohatých, ale v skutočnosti sú 

najchudobnejší z chudobných. Sú totiž otrokmi 

hriechu, ktorý ich vedie k tomu, že neužívajú 

bohatstvo a moc v službe Bohu a blížnym, ale na 

uhasenie hlbokého pocitu vo svojom srdci, že sú 

tiež iba úbohými žobrákmi. Čím väčšia je ich moc 

a bohatstvo, tým väčšia môže byť ich slepota a 

klam. Môžu dokonca dospieť k tomu, že nechcú 

vidieť chudobného Lazára, ktorý žobre pri ich 

dverách (porov. Lk 16, 20 – 21). Pritom Lazár je 

obrazom Krista, ktorý v chudobných 

žobre o naše obrátenie. On predstavuje 

príležitosť na obrátenie, ktorú nám Boh ponúka a 

ktorú možno nevidíme. Takúto slepotu často 

sprevádza pyšná ilúzia o vlastnej všemohúcnosti, 

v ktorej zlovestne zaznieva diabolské „budete ako 

Boh“ (Gn 3, 5), ktoré je koreňom každého 

hriechu. Takéto blúznenie môže nadobúdať aj 

spoločenskú a politickú formu, ako to ukazujú 

totalitné systémy dvadsiateho storočia a v našich 

dňoch ideológie unifikovaného myslenia 

a technovedy, ktoré by chceli urobiť Boha 

nepodstatným a človeka zredukovať na surový 

výskumný materiál. Možno ho tiež vidieť v 

hriešnych štruktúrach súvisiacich s modelom 

falošného rozvoja, ktorý sa zakladá na 

modloslužbe peňazí a vedie bohatých 

jednotlivcov i spoločenstvá k 

ľahostajnosti voči osudu 

chudobných, keď zatvárajú 

svoje dvere pred chudobnými 

a odmietajú, čo i len pohľad 

na nich. Pôstne obdobie 

tohto svätého roku je pre nás 

všetkých najvhodnejším 

časom nato, aby sme vďaka 

počúvaniu Božieho slova 

a konaniu skutkov 

milosrdenstva prekonali 

vlastné existenciálne 

odcudzenie. Ak sa v telesných 

skutkoch milosrdenstva dotýkame Kristovho tela 

v našich bratoch a sestrách, ktorí potrebujú byť 

nasýtení, oblečení, mať strechu nad hlavou a 

potrebujú, aby ich niekto navštívil, o to 

priamejšie sa v skutkoch duchovného 

milosrdenstva – pri poskytovaní rady, učení, 

napomínaní a modlitbe – dotýkame našej 

vlastnej hriešnosti.  

Telesné a duchovné skutky milosrdenstva 

nemožno nikdy oddeliť. Vďaka dotýkaniu sa tela 

ukrižovaného Ježiša v utrpení môžu byť hriešnici 

obdarovaní, keď uznajú, že sú tiež len 

chudobnými žobrákmi. Na tejto ceste majú aj 

„pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, o ktorých sa hovorí v 

chválospeve Magnifikat, možnosť byť objatí a 

nezištne milovaní ukrižovaným Pánom, ktorý za 

nich zomrel a vstal z mŕtvych. Len jeho láska je 

odpoveďou na smäd po nekonečnom šťastí a 

láske, o ktorom sa človek klamne domnieva, že 

ho možno naplniť pomocou bôžikov poznania, 

moci a vlastnenia. Napriek tomu stále trvá 

nebezpečenstvo, že pyšní, bohatí a mocní 

neustálym odmietaním otvoriť dvere svojich sŕdc 

Kristovi, ktorý na ne klope v chudobnom, 

napokon odsúdia sami seba a prepadnú sa do 

večnej priepasti samoty, ktorou je peklo. Ostré 

Abrahámove slová patria im i všetkým nám: 

„Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú“ 

(Lk 16, 29). Takéto pozorné počúvanie nás 

najlepšie pripraví na slávenie konečného 

víťazstva nad hriechom a smrťou už vzkrieseného 

Ženícha, ktorý chce v očakávaní svojho príchodu 

očistiť svoju Nevestu. 

Nepremárnime toto obdobie 

Pôstu, ktoré je tým najvhodnejším 

časom na obrátenie! O to prosme 

na materský príhovor Panny 

Márie, ktorá ako prvá uznala 

svoju poníženosť (porov. Lk 1, 48) 

a nazvala seba samu Pánovou 

pokornou služobnicou (porov. Lk 

1, 38) zoči-voči veľkosti Božieho 

milosrdenstva, ktoré nezaslúžene 

dostala.  
koniec 2. časti 

Spracoval o. Martin Snak
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VTIPY: 
Pri záverečnej skúške z chirurgie sa pýta 
profesor študenta: 
- Prečo si chirurgovia pri operácii dávajú 
na tvár rúšku? 
Študent odpovedá: 
- Aby ich nik nespoznal, keď sa operácia 
nepodarí. 

 

 
- Pán sused, nevadí vám, že váš pes celú 
noc breše? 
- Kvôli tomu sa nemusíte trápiť. On sa cez 
deň vyspí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Prečo dostal môj syn zo zemepisu 
päťku, -  pýta sa otec učiteľa. 
- Lebo hľadal 
Rimavskú Sobotu 
v kalendári... 

 

 
 

- Oci, čo je to ovca? 
- Otec odpovedá: Ovca je koza, 
ktorá si dala urobiť trvalú.
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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 = 0,20€) 

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 

 


