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Katechéza pápeža Františka: 

Odkaz milosrdného Samaritána 
 
Katechézu predchádzalo 

čítanie zo Svätého Písma: 
 

„Tu vystúpil ktorýsi 
znalec zákona a povedal, 

aby ho pokúšal: "Učiteľ, čo 
mám robiť, aby som bol 

dedičom večného života?" 
Ježiš mu vravel: "Čo je 

napísané v Zákone? Ako 
tam čítaš?"  On odpovedal: 

"Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho 
srdca, z celej svojej duše, zo 
všetkých svojich síl a z celej 

svojej mysle a svojho 
blížneho ako seba samého!" 

 Povedal mu: "Správne si 
odpovedal. Toto rob a budeš žiť!" Ale on sa chcel 

ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj 
blížny?" Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval 

z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk 
zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho 

polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý 
kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho.  Takisto aj levita: 
keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No 
prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho 

uvidel, bolo mu ho ľúto. 
Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja  

a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje 
dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. 

Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich 
hostinskému a povedal: 

 

 

"Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to 
zaplatím, keď sa budem vracať." Čo myslíš, 

ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol 
do rúk zbojníkov?" On odpovedal: "Ten, čo mu 

preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu 
povedal: "Choď a rob aj ty podobne!" 

(Lk 10,25-37) 
 

Drahí bratia a sestry! 

Dnes nám liturgia predkladá podobenstvo 

nazývané „O milosrdnom Samaritánovi“, 

obsiahnuté v Evanjeliu podľa Lukáša. Toto 

podobenstvo svojím jednoduchým 

a podnetným rozprávaním poukazuje na taký 

Ročník: 8.       Číslo: 13 
 



Sme tu pre vás 13/2016 

 

2 

 

životný štýl, v ktorom nie sme ťažiskom 

my sami, ale druhí s ich ťažkosťami, tí, 

ktorých stretávame na našej ceste a ktorí 

sú nám výzvou. Druhí nám sú výzvou. 

A keď nám druhí nie sú výzvou, tam niečo 

nefunguje. V takom srdci niečo nie je 

kresťanské. 

Ježiš používa toto podobenstvo v dialógu 

s učiteľom zákona, v súvislosti s dvojitým 

prikázaním, ktoré umožňuje vstup do večného 

života: milovať Boha celým srdcom 

a blížneho ako seba samého. „Áno,“ - 

odpovedá ten učiteľ zákona - „ale povedz mi, 

„kto je môj blížny?“. Aj my si môžeme položiť 

túto otázku: kto je môj blížny? Koho mám 

milovať ako seba samého? Mojich príbuzných? 

Mojich priateľov? Mojich krajanov? Tých, čo sú 

rovnakého náboženstva? - Kto je môj blížny? 

A Ježiš odpovedá týmto podobenstvom: Istý 

človek po ceste z Jeruzalema do Jericha padol do 

rúk zbojníkov, ktorí ho ozbíjali a nechali 

napospas. Tou cestou kráčajú najprv kňaz 

a potom levita, ktorí hoci ho zazrú, nepristavia sa 

a kráčajú ďalej. Potom prichádza Samaritán, čiže 

obyvateľ Samárie, a ako taký je opovrhovaný 

Židmi, pretože sa nedrží pravého náboženstva; 

avšak on, práve on, keď uvidel toho neboráka, 

«bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, ... obviazal 

mu rany, ... zaviezol ho do hostinca a staral sa 

oň». A na druhý deň ho zveril hostinskému do 

opatery, zaplatil zaňho so slovami, že zaplatí aj 

všetko ostatné. 

V tomto momente sa Ježiš obracia k učiteľovi 

zákona s otázkou: «Čo myslíš, ktorý z tých troch – 

kňaz, levita, Samaritán – bol blížnym tomu, čo 

padol do rúk zbojníkov?»  A ten prirodzene, 

nakoľko bol inteligentný, odpovedal: «Ten, čo mu 

preukázal milosrdenstvo». Týmto spôsobom Ježiš 

kompletne obrátil pôvodnú perspektívu učiteľa 

zákona – a aj tú našu! – Nemusím zatrieďovať 

druhých, aby som sa rozhodol, kto je mojím blížnym 

a kto ním nie je. Odo mňa závisí, či som blížnym, 

alebo ním nie som. Je to moje rozhodnutie. Je to na 

mne byť či nebyť blížnym človeku, ktorého stretám 

a ktorý potrebuje pomoc, hoci by bol aj cudzím či 

azda nepriateľským. A Ježiš uzatvára:  

«Choď a rob aj ty podobne!». 

Pekná lekcia! A opakuje to každému z nás: 

«Choď a rob aj ty podobne!», buď blížnym 

bratovi a sestre, ktorých vidíš, že sú v ťažkostiach. 

«Choď a rob aj ty podobne!» Robiť dobré 

skutky, nielen povedať slová, ktoré idú do vetra. 

Prichádza mi na myseľ tá pieseň: „Slová, slová, 

slová“. Nie. Treba konať, konať. A cez dobré skutky, 

ktoré s láskou a radosťou preukazujeme blížnym, 

naša viera zakvitá a prináša ovocie. 

Spytujme sa – každý z nás nech si odpovie vo 

svojom srdci: Je naša viera plodná? Prináša naša 

viera dobré skutky? Alebo je skôr neplodná, a teda 

viac mŕtva než živá? Som blížnym, alebo 

jednoducho prechádzam povedľa? Som z tých, čo 

selektujú ľudí ako sa im zapáči? Tieto otázky je 

dobré si položiť a často si ich klásť, pretože na konci  

budeme súdení zo skutkov milosrdenstva.  

Pán nám môže povedať: Nuž ty, pamätáš si 

vtedy na ceste z Jeruzalema do Jericha? Ten 

polomŕtvy muž som bol ja. Spomínaš si? To 

vyhladované dieťa som bol ja. Spomínaš si? Ten 

migrant, ktorého toľkí chcú odohnať, som bol ja. 

Tí osamelí starí rodičia, opustení v starobinci, to 

som bol ja. Ten chorý, osamotený v nemocnici, 

ktorého nik nepríde navštíviť, som bol ja.     

Nech nám pomáha Panna Mária kráčať po 

ceste lásky, štedrej lásky voči druhým, po ceste 

dobrého Samaritána. Nech nám pomáha napĺňať 

hlavné prikázanie, ktoré nám Kristus zanechal. 

Toto je cesta na vstup do večného života. 
Vatikán 10. 07. 2016
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Záchranná akcia 

 

Jeden starý muž, sa prechádzal skoro na 

svitaní po morskom brehu. Pred sebou uvidel 

mládenca, ktorý dvíhal morské hviezdice 

a hádzal ich mora. Keď prišiel k nemu, spýtal 

sa ho, čo robí. Chlapec odpovedal, že uviaznuté 

hviezdice by zahynuli, keby ich ráno na pláži 

našli ostré lúče slnka. 

„Ale pobrežie je dlhé celé kilometre a sú na 

ňom milióny hviezdic,“ namietal starý muž. 

„Nie je tvoja námaha zbytočná? Čo tým 

zmeníš?“ 

Mladý muž pozrel na hviezdicu, ktorú práve 

držal v rukách a hodil ju do morských vĺn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Myslím si, že v živote tejto jednej nastane 

obrovská zmena,“ povedal a zdvihol ďalšiu 

hviezdicu, aby jej zachránil život. Starec sa na 

chvíľu zamyslel. Potom sa aj on zohol, začal 

zbierať hviezdice a hádzať ich späť do mora. 

Tých dvoch videli ďalší ľudia. Chvíľu ich 

pozorovali, ale potom pochopili a pridali sa 

tiež. Onedlho sa celé desiatky ľudí, ktorí sa 

predtým len tak prechádzali po pobreží, zapojili 

do záchrany tisícok morských hviezdic. 

Možno sa ti zdá, že to málo, čo môžeš 

urobiť pre záchranu druhých, vlastne ani 

nestojí za námahu. Ale keď každý z nás urobí 

len to „málo“, môžu byť zachránené tisíce ľudí. 

  

„Keď niekto zachráni jediný život,  

je to akoby zachránil celý svet; 

keď niekto zničí jediný život,  

je to akoby zničil celý svet.“ 
(Talmud) 

Spracoval o. Martin Snak 

 

eRko stretko počas Veľkých 

prázdnin nebude! 
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Metropolitnú  

púť mladých v Ľutine 

GMC Bárka v Juskovej Voli vás a vašich 
mladých pozýva na Metropolitnú púť mladých do 
Ľutiny v rámci Roka milosrdenstva, ktorá sa 
uskutoční v termíne 19. – 20. augusta 2016 a 
bude pokračovať odpustovou slávnosťou až do 
nedele 21. augusta 2016. Je to vynikajúca 
príležitosť zažiť trojdnie s Ježišom Kristom, 
podporené možnosťou zažiť dobrodružstvo, 
spoločenstvo a Božiu prítomnosť. So sebou je 
potrebné vziať si karimatku, spacák, niečo na 
jedenie. Ubytovanie bude v opravených 
priestoroch na Mariánskej hore alebo v stanoch, 
ktoré si prinesú mladí. Viac informácií na: 
www.gmcbarka.sk alebo na tel. čísle:  

057/4490 290, 4490 761. 
 

Archieparchiálna škola animátora 
dobrovoľníka – AŠAD 

O chvíľu začne ďalší ročník Animátorskej 
Školy Animátora Dobrovolníka – AŠAD. 
Pozývame teda všetkých, ktorí spĺňajú podmienky, 
aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista a prijali 
pozvanie do Ježišovej školy. Cieľom je vychovávať 
mladého človeka – animátora schopného viesť 
spoločenstvo mladých a svojou aktivitou a 
rozvíjaním darov a talentov pomáhať kňazovi vo 
farnosti a podieľať sa na príprave akcií pre 
mladých ľudí. 

Prihlásiť sa môžu do 31. augusta 2016 
(Podmienky prihlásenia aj prihlasovací formulár a 
podrobné informácie sú na našom webe 
www.gmcbarka.sk). Vstupný pohovor bude dňa 
15. septembra 2016 v pastoračnej miestnosti 
Chrámu Povýšenia svätého kríža v Prešove-
Sekčove o 9.00 hodine. 

POZOR! Pre tých, ktorí ukončili v minulosti 
animátorskú školu alebo majú formáciu v 
nejakom hnutí či spoločenstve, je tu jedinečná 
príležitosť zdokonaliť sa v Škole služby, ktorú by 
sme aj tento rok chceli otvoriť. Je možné vybrať si 
z viacero odborov: animátor skupinky, hudobný 
animátor, AIO (all-in-one), štábista, hospodár, 
kreatívny animátor (zameraný na výtvarné 
umenie, tanečné umenie a literárno-dramatické 
zameranie), tvorca projektov. 

 
 

 
 

 
Aktivity Centra pre rodinu na Sigorde 

Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny 
s deťmi (23. – 30. júl 2016) 

Pozývame vás prežiť týždeň v spoločenstve 
ďalších rodín v Centre pre rodinu na Sigorde. V 
rámci programu prázdninového týždňa sme pre 
vás pripravili program naplnený zábavou a 
rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, 
výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity 
nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej 
modlitby, duchovného slova, či filmové večery. 
Príspevok za celú rodinu je 300,- eur. 

 
Kurz Samuel  

(9. – 11. september 2016)  
Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením 

a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý 
nám deti daroval. Výchova teda spočíva v 
zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. 
Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi 
ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie 
porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom 
na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, 
obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s 
deťmi. Príspevok je 90,- eur na manželský 
pár. 

 
MMM kurz (Manželstvo misia možná) 
(30. september – 2. október 2016) 

Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si 
manželskú jednotu, vzájomnú lásku a 
porozumenie. Víkend je pod vedením známeho 
slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej 
evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 90,- eur 
na manželský pár. 

 
Kurz Billingsovej ovulačnej metódy 

(7. – 9. október 2016) 
Centrum pre rodinu na Sigorde vás pozýva na 

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý 
organizuje v spolupráci s Donum vitae. Kurz je 
určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, 
učiteľov, katechétov, budúcim lektorom 
Billingsovej metódy. Privítame všetkých, ktorí 
chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče 
od svojej plodnosti, aby mohli vedome 
spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. 
Príspevok na kurz je 50,- eur/osobu. 
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Liturgický program na týždeň 
od 18.07. do 24.07.2016 

Pondelok 

18.07. 
Sv. mučeník Hyacint z Amastridy 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Helena, Štefan (panychída) 
Akatist za požehnanie rodín  

Sv. liturgia slovenská 
* Milan (60 r.) 

Utorok 

19.07. 
Naša prep. matka Makrína, sestra 

Bazila Veľkého 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Verona, Michal, Verona, Jozef, 
Ján, Helena, Ján, Michal, Peter 

Veľká Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Jozef, Anna, Ján, Alžbeta 
(panychída) 

Streda 

20.07. 

 
 

SVÄTÝ A SLÁVNY  
PROROK ELIÁŠ 

 
Odporúčaný sviatok 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Lenka, Miloš, Evka, Tomáš 

Sv. liturgia slovenská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Lenka (40 r.) 

Štvrtok 

21.07. 

Naši prepodobní otcovia Simeon, 
blázon pre Krista,  

a Ján, jeho spoluaskéta 

6:30 
 

18:00 
 

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

† Michal, Mária, Michal 
(panychída) 

Piatok 

22.07. 

Svätá myronosička a apoštolom 
rovná Mária Magdaléna 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Magda 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján 

Sobota 

23.07. 
Svätí mučeníci Trofim,  

Teofil a spoločníci 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Matúš, Marián, Jana 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Helena, Michal, Helena,  
Ján s rodičmi (panychída) 

Nedeľa 

24.07. 

10. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 

 

8:00 
 

10:00 
 
 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Vasiľ s rod.  

 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Helena (60 r.) 
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Liturgický program na týždeň 
od 25.07. do 31.07.2016 

Pondelok 

25.07. 

ZOSNUTIE SVÄTEJ ANNY, 
MATKY PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKY 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Štefan, Mária 

Akatist za požehnanie rodín  
Sv. liturgia slovenská 

* Anna s rod. 

Utorok 

26.07. 
Svätý hieromučeník  

Hermolaos a spoločníci 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna, Mikuláš 

Sv. liturgia slovenská 
†  František, Zuzana, František, 

Juraj (panychída) 

Streda 

27.07. 
Svätý veľkomučeník a 

uzdravovateľ Panteleimón 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Peter 

Sv. liturgia slovenská 
† Anna, Ján, Helena 

Štvrtok 

28.07. 
Svätí apoštoli a diakoni Prochor, 

Nikanor, Timón a Parmenas 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Štefan, Vasiľ, Anna, Alex, Fedor 

Sv. liturgia slovenská 
† František, Jozef, František, 

Pavol, Mária 

Piatok 

29.07. 

 
 

Svätý mučeník Kallinik 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Ján, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
† Mikuláš, Anna, Michal, Mária 

(panychída) 

Sobota 

30.07. 
Svätí apoštoli Silas,  
Silván a spoločníci 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Michal, Anna 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Juraj, Štefan, Ladislav 
(panychída) 

Nedeľa 

31.07. 

11. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 

8:00 
 

 

10:00 
 
 
 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Kristína, Jozef, Mária, Marta, 

Jakub, Timotej, Ivan, Anna, 
Magdaléna 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Pavol 
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Liturgický program na týždeň 
od 01.08. do 07.08.2016 

Pondelok 

01.08. 

 
Vynesenie úctyhodných driev 

úctyhodného a životodarného Kríža 
 

Začiatok Uspenského pôstu 
 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Stanislav 

Akatist za požehnanie rodín  
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Anna, (panychída) 

Utorok 

02.08. 

Prenesenie pozostatkov  
svätého prvomučeníka  
a archidiakona Štefana 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Ľubomír s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
† Lumír, Viktória, Roman 

Streda 

03.08. 
Naši prepodobní otcovia Izák, 

Dalmat a Faust 

6:30 
 

18:00 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Ján, Michal, Mária, 

Helena, Peter (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján, Helena, Andrej, Mária 

Štvrtok 

04.08. 
Siedmi svätí mladíci z Efezu 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Pavel, Mária (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Ladislav, Mária 

Piatok 

05.08. 

Predsviatok Premenenia 
 

Svätý muč. Eusignios 
 

Prvý piatok 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

16:45 
17:00 
18:00 

 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Júlia, Juraj, Anna, Ján 

Eucharistické požehnanie 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
* SSR a NSI  

Sobota 

06.08. 

SVÄTÉ PREMENENIE 
NÁŠHO PÁNA, BOHA A 

SPASITEĽA JEŽIŠA 
KRISTA 

 

Odporúčaný sviatok 
Myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Kvetoslava 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich  

Sobáš 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária (panychída) 

Nedeľa 

07.08. 

 

 
12. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 
ODPUST   LITMANOVÁ 

 
Katechetizácia a katolícke školy 

8:00 
 

10:00 
 
 

17:15 
18:00 

 

 
Sv. liturgia cirkevnosl. 

* za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Jakubko, Paťka, Janka, Peter 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Vladimír (50 r.) 
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Starozákonný prorok Eliáš 

(Elias, Elijachu) patrí medzi 

veľké osobnosti izraelského 

obdobia kráľov. Jeho slová a 

osudy nie sú zaradené do 

prorockých kníh, ale do Prvej a 

Druhej knihy kráľov (1 Kr 17, 1 - 2 

Kr 1, 18), ktoré sa v starších 

vydaniach označovali ako Tretia a 

Štvrtá kniha kráľov. Pochádzal z 

mestečka Tesbe v galaádskom 

kraji medzi riečkami Jarmuk a 

Jabok. Žil v 9. stor. pr. Kr. v 

období panovania izraelských 

kráľov Achaba a Ochoziáša. 

Achab sa stal izraelským kráľom v r. 874 pr. Kr. 

Vzal si za ženu Jezabel, dcéru týrskeho kráľa Etbála. 

Jezabel uctievala pohanských bohov Bála a Aštartu. 

Achab jej to nielen dovolil, ale postavil Bálovi chrám 

s oltárom v Samarii a živil 450 Bálových kňazov - 

"prorokov". Tiež nezasiahol, keď dala Jezabel 

pozabíjať prorokov Jahweho, izraelského Boha. 

Preto prišiel k Achabovi prorok Eliáš a 

oznámil mu Boží trest za modloslužbu: 

katastrofálne sucho. Často sa hovorí, že v 

dôsledku Eliášovho proroctva nepršalo tri roky. V 

skutočnosti bolo bez dažďa iba niečo vyše roka: 

koniec jedného roku, celý druhý rok a začiatok 

tretieho. Prorok sa na Boží pokyn v prvom období 

sucha zdržiaval pri potoku Karit, ktorý priteká z 

východnej strany do Jordána. Jedlo (chlieb a mäso) 

mu prinášali krkavce, vodu pil z potoka. Keď potok 

vyschol, Boh ho poslal k istej vdove do Sarepty pri 

Sidone, aby ho živila. Keďže však žena mala iba 

trocha múky a oleja, na Eliášovo slovo 

neubúdalo ani z múky ani z oleja až do čias, 

kým neprišiel úrodný dážď. Vdova mala syna, 

ktorý v čase Eliášovho pobytu ťažko ochorel a 

zomrel. Na Eliášovu modlitbu však chlapec 

ožil. 

 

 

 

Ku koncu bezdažďového 

obdobia prišiel Eliáš ku kráľovi 

Achabovi a požiadal ho, aby 

povolal na vrch Karmel 450 

Bálových a 400 Aštartiných 

prorokov. Malo tiež prísť čo 

najviac izraelského ľudu. 

Stretnutie sa uskutočnilo 

pravdepodobne na 

juhovýchodnom okraji pohoria. 

Tam Eliáš kázal Bálovým 

kňazom pripraviť býčka na 

obetovanie, ale oheň 

nepodkladať. Nech vzývajú svoje 

božstvo, aby zapálilo obetu. Keď 

na krik Bálových obetníkov 

oheň neprichádzal, Eliáš postavil oltár, naň 

pripravil druhého býčka na obetu a všetko 

dal poriadne poliať vodou. Potom vzýval 

Jahweho, aby ukázal mimoriadnym 

spôsobom, že on je pravý Boh. 

Vtedy "spadol Pánov oheň 

(pravdepodobne blesk) a strávil obetu, 

drevo i kamene". Keď to ľudia videli, verejne 

vyznali vieru v Jahweho. Pri tejto príležitosti dal 

Eliáš pozabíjať všetkých Bálových prorokov. Po 

tomto očistení Izraela od modloslužby prišiel 

výdatný dážď. 

Kráľovná Jezabela sa dozvedela o osude svojich 

chránencov a prisahala Eliášovi pomstu. Prorok 

utekal pred ňou až na Sinajský polostrov, na vrch 

Horeb, kde kedysi Mojžiš prijal Božie poverenie a 

kde dostal aj Desatoro. Cestou Boh posilnil 

skormúteného proroka pokrmom, v sile ktorého 

kráčal "štyridsať dní a štyridsať nocí k Božiemu 

vrchu Horeb". Tam sa uchýlil do jaskyne, kde sa v 

trpkej modlitbe sťažoval Bohu na svoj osud, ktorý 

ho postihol za horlivosť v Božej službe. 

Odpoveďou na Eliášovu modlitbu 

bolo osobitné Božie zjavenie. Prišiel prudký 

vietor, po ňom zemetrasenie a po ňom oheň. Ale v 

žiadnom z týchto búrlivých živlov nebol Pán.  
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Až jemný vánok prezradil prorokovi Božiu 

blízkosť. Vtedy Boh kázal Eliášovi, aby sa vrátil 

skade prišiel. Má pomazať Hazaela za aramejského 

kráľa a vojvodcu Jehua za kráľa Izraela. Má tiež 

ustanoviť za proroka a svojho nástupcu Elizeja. 

Eliáš šiel splniť Boží rozkaz. Cestou 

našiel Elizeja, ako práve oral na otcovej roli. 

Eliáš naňho hodil svoj plášť. Bolo to 

povolanie za proroka, ktoré Elizej bez 

výhovoriek a odkladania prijal. O jeho osudoch sa 

možno bližšie dozvedieť v jeho životopise, 

zaradenom na deň jeho sviatku 14. júna. 

Pomazanie Hazaela a Jehua nevykonal však Eliáš 

osobne, ale prostredníctvom Elizeja a jeho žiaka. 

Z biblického rozprávania vidno, že izraelský 

kráľ Achab nebol taký zlý, ako by sa dalo 

usudzovať z jeho skutkov. Jeho zloduchom bola 

intrigánska žena Jezabel. On jej iba slabošsky 

ustupoval a nechal ju konať vo svojom mene. Tak 

to bolo aj v prípade Jezraelca Nabota. Tento muž 

mal vinicu vedľa kráľovského pozemku. Kráľovi sa 

ľúbila a chcel ju od Nabota kúpiť alebo zameniť za 

vinicu na inom mieste. Ale Nabot sa nechcel 

zrieknuť otcovského dedičstva. Kráľ mal možnosť 

násilím si prisvojiť žiadaný pozemok, ale nechcel 

zachádzať tak ďaleko. Iba sa veľmi namrzel, takže 

nechcel ani jesť. Keď sa Jezabel dozvedela o 

príčine kráľovej nespokojnosti, poslala list 

predstaveným mesta, kde býval Nabot. V 

liste ich žiadala, aby pomocou falošných 

svedkov obvinili Nabota, že sa rúhal Bohu a 

kráľovi a aby ho dali ukameňovať. Keď jej 

oznámili, že sa tak stalo, 

povedala svojmu mužovi, že 

môže spokojne zaujať 

vytúženú vinicu, lebo jej 

majiteľ je mŕtvy. 

Vtedy prišiel Eliáš do 

Samarie, aby oznámil 

Achabovi Boží trest: "Na 

mieste, kde psy lízali 

Nabotovu krv, budú lízať 

aj tvoju... A psy budú žrať 

Jezabelu na Jezraelskom 

poli..." Proroctvo sa splnilo, 

ale až o tri roky, lebo kráľ 

Achab robil po prorokových výčitkách pokánie. 

Prísny Boží trest predpovedal Eliáš aj 

Achabovmu nástupcovi Ochoziášovi za to, že 

sa dal pýtať pohanského boha Belzebuba, či sa 

uzdraví z ťažkej choroby. Prorok mu oznámil, že 

za tento prejav modloslužby zomrie. 

Koniec Eliášovho života je zahalený tajomstvom, 

ktoré biblisti vysvetľujú rozličným spôsobom. Je to 

druhý prípad v Starom zákone, keď sa hovorí o 

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

V prvom prípade to bol spravodlivý praotec 

Henoch, ktorý "chodieval s Bohom a nebolo ho viac, 

lebo Boh ho vzal" (Gn 5, 24). 

Druhý prípad bol prorok Eliáš, ktorého Boh "vzal 

vo víchrici do neba". Prorok predvídal tento 

mimoriadny odchod zo sveta a nechcel mať pri ňom 

svedkov. Preto sa chcel odlúčiť od svojho žiaka 

Elizeja. Ale ten tiež vedel, čo sa má stať, a preto za 

nič na svete nechcel opustiť svojho učiteľa. Vedeli to 

dokonca aj viacerí "prorockí synovia". Udalosť 

podrobnejšie opisuje druhá kapitola Druhej knihy 

kráľov. Nepomohlo ani to, že sa Elizej stále pridŕžal 

Eliáša. Ako sa idúcky zhovárali, odrazu ich 

oddelil "ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil 

vo víchrici do neba" (2 Kr 2,11). Elizejovi ostal iba 

Eliášov plášť ako znak prorockého poslania, ktoré 

naňho prešlo od jeho majstra. 

Násilné epizódy z Eliášovho účinkovania ho robia 

jednou z typických tvrdých starozákonných postáv, 

ktoré bojovali o zachovanie úcty k jedinému Bohu. 

V Knihe Sirachovho syna sa oslavuje Eliáš ako 

ohnivý prorok, ktorého slovo horelo sťa 

fakľa. Bol slávny zázrakmi. Je 

určený pre budúce ťažké časy, aby 

zmiernil Boží hnev, obrátil srdcia 

otcov k synom a obnovil Jakubove 

kmene. Je to pripomienka 

Malachiášovho proroctva: "Hľa, ja 

vám pošlem Eliáša, prv ako príde 

veľký a hrozný deň Pánov..." (Mal 3, 

23n). Na Eliáša sa odvolávajú aj 

viaceré spisy Nového zákona. Na 

Eliášov príklad sa odvoláva apoštol 

Jakub, keď vo svojom liste prízvukuje 

naliehavú modlitbu (por. Jak 5,17n). 
Spracoval o. Martin Snak
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Vtipy:  
- Danielko, ktorý predmet považuješ za 
najťažší? 
- Žiacku knižku, prosím. 
 
 
Na policajnej stanici: 
- Vravíte, že vám utiekol pes? A ako 
vyzeral? 
- Strednej veľkosti, hnedý. Keď naňho 
zavoláte: - Poď sem, Brok, - a on nejde, 
znamená to, že je môj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pri záverečnej skúške z chirurgie sa pýta 
profesor študenta: 
- Prečo si chirurgovia pri operácii dávajú 
na tvár rúšku? 
- Aby ich nik nespoznal, keď sa operácia 
nepodarí. 
 
 
- Kto z vás mi povie, na čo nám slúži 
drevo? - pýta sa pani učiteľka. 
- Robia sa z neho stromy, - odpovie 
Janko. 
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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, utorok, 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 aktuálne 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 náležitosťami.  
  

LITURGIE – termíny na Božské liturgie sú do konca roka už takmer rezervované! 
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 non-stop:    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 


