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Generálna audiencia pápeža Františka  

Milosrdenstvo – prostriedok k spoločenstvu 
 

 
Pred samotnou 

katechézou zaznelo 

nasledovné čítanie 

z Matúšovej 14. 

kapitoly: 

 

«Keď sa zvečerilo, 

pristúpili k nemu 

učeníci a hovorili: 

„Toto miesto je pusté a 

čas už pokročil. 

Rozpusť zástupy, nech 

sa rozídu do dedín 

kúpiť si jedlo.“ Ale 

Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im 

dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba 

päť chlebov a dve ryby.“ Potom rozkázal, aby si 

zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a 

dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal 

chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. 

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 

dvanásť plných košov zvyšných odrobín». 

(Mt 14,15-17.19-20) 

 

Drahí bratia a sestry! 

Dnes chceme uvažovať nad zázrakom 

rozmnoženia chlebov. Na začiatku príbehu 

podaného Matúšom (porov. 14, 13-21). Ježiš 

vzápätí ako prijal správu o smrti Jána Krstiteľa, 

loďkou sa vydáva cez jazero hľadajúc «pusté 

miesto, samotu».  

Ľudia to však pochopili a predbiehajú ho 

pešky – on ide cez jazero a ľudia pešo –, takže 

«keď vystúpil a videl veľký zástup, 

zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im 

chorých». 

Taký bol Ježiš: vždy súcitiaci, vždy myslel na 

druhých. Pôsobivá je odhodlanosť ľudí, ktorí sa 

boja, že budú ponechaní sami, akoby opustení. 

Keďže Ján Krstiteľ, charizmatický prorok, je 

mŕtvy, zverujú sa Ježišovi, o ktorom samotný Ján 

povedal:  

Ročník: 8.       Číslo: 16 
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«ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako 

som ja». Zástup ho tak nasleduje všade, aby ho 

počúval a prinášal mu chorých. A Ježiš, keď to 

vidí, je dojatý. Ježiš nie je chladný, nemá chladné 

srdce. Ježiš je schopný pohnutia. Na jednej strane, 

cíti sa byť spätým s týmto zástupom a nechce, aby 

šiel preč; na druhej strane potrebuje samotu, 

modlitbu s Otcom. Mnohokrát trávi noc v 

modlitbe so svojím Otcom. 

Aj v ten deň sa teda Učiteľ venoval ľuďom. 

Jeho spolucítenie nie je len neurčitým pocitom; 

preukazuje naopak všetku silu svojej vôle byť nám 

nablízku a spasiť nás. Veľmi nás miluje. Ježiš 

nás veľmi miluje. A chce nám byť nablízku. 

Keď sa zvečerilo, Ježiš sa stará o to, aby nasýtil 

všetkých tých ľudí – unavených a hladných. Ježiš 

sa stará o tých, čo ho nasledujú. A chce do toho 

zapojiť aj svojich učeníkov. Hovorí im totiž: «Vy 

im dajte jesť!». A ukázal im, že tých zopár chlebov 

a rýb, ktoré mali, sa vďaka sile viery a modlitby 

mohlo podeliť medzi všetok ten ľud. To, čo koná, 

je zázrak; avšak je to zázrak viery, modlitby plnej 

súcitu a lásky. Tak Ježiš «lámal chleby a dával 

učeníkom a učeníci zástupom». Brali chlieb, lámali 

ho, rozdávali, a chleba tam stále bolo; brali z neho 

opätovne, a takto to učeníci splnili.  

Pán ide v ústrety potrebám ľudí, avšak 

chce, aby sa každý z nás konkrétne podieľal 

na jeho spolucítení. 

Teraz sa pristavme pri geste Ježišovho 

požehnania: On «vzal päť chlebov a dve ryby, 

pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a 

dával ich».  

Ako je vidieť, sú to tie isté znaky, aké Ježiš 

vykonal pri Poslednej večeri – to isté; a rovnaké 

[znaky] vykonáva každý kňaz, keď slávi svätú 

Eucharistiu. Kresťanská komunita sa rodí a 

neustále sa znovuzrodzuje z tohto eucharistického 

spoločenstva. 

Žiť spoločenstvo s Kristom je preto niečo 

celkom iné než zostať pasívnymi a vzdialiť sa od 

každodenného života, naopak, čoraz viac nás 

zapája do vzťahov s mužmi a ženami našej doby, 

aby sme im ponúkli konkrétny znak Kristovho 

milosrdenstva a pozornosti. Zatiaľ čo nás 

Eucharistia, ktorú slávime, živí Kristom, po troške 

postupne premieňa aj nás v Kristovo telo a v 

duchovný pokrm pre bratov. Ježiš chce prísť ku 

všetkým, aby všetkým priniesol Božiu lásku. Preto 

každého veriaceho robí služobníkom 

milosrdenstva. 

Takto Ježiš vidí dav, pociťuje súcit, 

rozmnožuje chleby - a to isté koná s Eucharistiou. 

A nás veriacich, ktorí prijímame tento chlieb, Ježiš 

nabáda prinášať túto službu iným, s tým istým 

jeho súcitom. Toto je ten postup.  

Príbeh rozmnoženia chlebov a rýb sa uzatvára 

konštatovaním, že všetci sa nasýtili a pozbierali sa 

zvyšné odrobiny. Keď nám Ježiš so svojím 

súcitom  a so svojou láskou dáva určitú milosť, 

odpúšťa nám hriechy, objíma nás, miluje nás, 

nikdy nekoná polovičato, vždy dáva všetko. Tak, 

ako sa to stalo tu. Všetci sa nasýtili. Ježiš napĺňa 

naše srdce a náš život svojou láskou, svojím 

odpustením, svojím súcitom. 

Ježiš teda umožnil svojim učeníkom vykonať 

jeho príkaz. Týmto spôsobom poznajú cestu, 

ktorou treba kráčať: sýtiť ľud a udržiavať ho 

jednotný; čiže byť v službách života a 

spoločenstva. Vzývajme teda Pána, aby svoju 

Cirkev vždy uschopňoval k tejto svätej službe, 

a aby každý z nás mohol byť nástrojom 

spoločenstva vo vlastnej rodine, v práci, vo 

farnosti a v skupine, do ktorej patrí, 

viditeľným znamením milosrdenstva Boha, 

ktorý nechce nikoho ponechať v samote a v 

núdzi, aby tak zostúpila medzi ľudí vzájomná 

jednota a pokoj a spoločenstvo ľudí s Bohom, 

lebo toto spoločenstvo je životom pre všetkých.  
Vatikán 17.08.2016
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Oznam pre prvoprijímajúce deti 
 

 Príprava na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie začne 4. októbra 2016, už od teraz môžete na ňu 

prihlasovať svoje deti, t. j. žiakov tretích ročníkov ZŠ a starších, ak ešte nepristúpili k sviatosti 

zmierenia a Eucharistie.  

Stretnutia budú každý utorok od 17:00,  

okrem sviatkov a prázdnin. 

 O pomoc a spoluprácu prosíme aj katechétov. 

 

 

Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie 

 

 Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ...................... 

.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno dieťaťa) 

........................................................................, nar. .......................... na prípravu na prvú sv. 

spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné. Dieťa je zapísané na vyučovanie 

náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole .................................................  

Telefonický kontakt na rodiča: ................................................ 

 Súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov môjho dieťaťa uvedených v životopise v tejto 

prihláške.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované na účely 

databázy uchádzačov o prípravu na prijatie sviatostí v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných 

údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne 

odvolať. 

 

........................................................ 
podpis rodiča 

  
*Nehodiace sa prečiarknuť! 

Prihlášky je potrebné odovzdať do 4.10.2016 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom 

(humenne@grkatpo.sk). Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo farnosti 

Humenné-Mesto sú zapísané v našej matrike) do 15.11.2016.  

Úvodné stretnutie s deťmi bude 4.10.2016 o 17:00  

vo farskom chráme na Lipovej ulici.



 Sme tu pre vás  16/2016 

 

4 

 

 

 
 

 

 

 

„Ja sám budem pásť svoje ovce a sám ich 

dám do košiara (ja mu umožním odpočívať), 

hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, 

odohnané zavrátim, poranené obviažem, 

nemocné posilním, vykŕmené a nemocné 

ochránim a budem ich pásť svedomito.“ 

Ez 34,15.16 

Dobrý pastier 
 

Istá žena, ktorá bola na dovolenke vo Švajčiarsku, 

raz na prechádzke narazila na salaš. Aj keď sa trochu 

bála, predsa len nakoniec vstúpila dnu. Uvidela 

pastiera, ako sedí na zemi a jeho stádo okolo neho. 

Pri ňom ležala na kope slamy jedna ovečka. Zdalo sa, 

akoby ju niečo bolelo. Keď sa žena prizrela lepšie, 

zistila, že jednu nohu má zlomenú. Veľmi s ňou 

súcitila, preto sa spýtala pastiera, čo sa jej stalo. 

„Ja som jej to urobil,“ povedal pastier veľmi 

smutne a potom vysvetlil: „Zo všetkých oviec 

v stáde bola táto ovečka najneposlušnejšia 

a najspurnejšia. Vôbec si nevšímala môj hlas 

a nešla za mnou, keď som stádo viedol na pastvu. Niekoľkokrát zablúdila a zašla až na okraj 

strmého zrázu. Nielenže ona bola neposlušná, ale aj iné ovce zvádzala na zlé chodníky. Zo skúsenosti 

s takými ovečkami som vedel, že inú možnosť nemám, preto som jej zlomil nohu. 

Keď som jej na druhý deň doniesol jedlo, chcela ma pohrýzť. Nechal som ju preto niekoľko dní 

osamote. Po niekoľkých dňoch som sa k nej vrátil. S radosťou sa najedla, olizovala mi ruku a ako len 

mohla mi dávala najavo svoju poslušnosť a lásku. 

Keď sa uzdraví, bude príkladom pre celé moje stádo. Ani jedna ovečka nebude na 

môj hlas reagovať tak pohotovo a nepôjde tak blízko popri mne, ako táto. 

 Už nebude iné ovečky odvádzať preč zo stáda, ale bude príkladom vernosti a poslušnosti. 

Jednoducho, jej život sa celkom zmení. Vďaka bolesti sa naučí poslúchať a milovať.“ 

  

Takou zblúdenou ovečkou je každý z nás – práve vtedy ak, odchádzaš od Boha do hriechu. Vtedy 

sa Boh nemá inú možnosť, len ako ten pastier – niečo v tvojom živote zlomiť, aby si si uvedomil, že 

Boh je ten, ktorý sa chce o Teba starať. 

 

Milovať život sa naučíme v utrpení. 

Dostojevskij 

Spracoval o. Martin Snak 
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Liturgický program na týždeň 

      od 05.09. do 11.09.2016 

Pondelok 

05.09. 
Svätý prorok Zachariáš, otec 

úctyhodného Jána Predchodcu 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Jozef s rod. 

Akatist za požehnanie rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján, Helena 

Utorok 

06.09. 
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal 

veľvojvodca Michal v Kolosách 

––– 
 

18:00 

 

Púť kňazov do Ľutiny 
 

Sv. liturgia slovenská 
† Dominik, Anežka 

Streda 

07.09. 
Predprazdenstvo Narodenia presvätej 

Bohorodičky. Sv. muč. Sózont 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Igor, Alexander, Mária 

Večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

† Vladimír (panychída) 

Štvrtok 

08.09. 

Narodenie našej presvätej 
Vládkyne, Bohorodičky 

Márie, vždy Panny 
 

Odporúčaný sviatok  
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 
 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská  

* Mária s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

* Anna (70r.) 

Piatok 

09.09. 

 
Svätí a spravodliví Boží predkovia 

Joachim a Anna 
 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Jakub 

Sv. liturgia slovenská 
† Andrej 

Sobota 

10.09. 
Sväté mučenice Ménodora,  

Métrodora a Nymfodora 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† za duše v očistci 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal (panychída) 

Nedeľa 

11.09. 

 

17. nedeľa 
Päťdesiatnice 

 
 

Zbierka na opravu chrámu 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Natálka, Lukáško, Ľubka, Rasťo 

  

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* rod. Štefana Vasilenka  

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Jakub (9r.) 
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Liturgický program na týždeň 
od 12.09. do 18.09.2016 

Pondelok 

12.09. 
Svätý hieromučeník Autonomos 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Paulína 

Akatist za požehnanie rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Mária s rod. 

Utorok 

13.09. 
Pamiatka založenia chrámu svätého 

vzkriesenia Krista a nášho Boha 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vladimír (panychída) 

Večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

† Margita, Viktor 

Streda 

14.09. 

 
Povýšenie úctyhodného a 

životodarného Kríža  
nad celým svetom 

 
Odporúčaný sviatok  

Zdržanlivosť od mäsa  
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 

18:00 
 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
† Fedor, Mária, Júlia, Peter 

Sv. liturgia slovenská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská  
* Mária 

Štvrtok 

15.09. 

Svätý veľkomučeník Nikita 
 Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 

 
Deň pracovného pokoja 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Pavol, Zita, Miško, Natálka 

Sv. liturgia slovenská 
† Jozef (panychída) 

Piatok 

16.09. 

 
Svätá všechválna 

veľkomučenica Eufémia 
 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Olina, Michal, Mária 
Sv. liturgia slovenská 
† Danka (panychída) 

Sobota 

17.09. 
Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry 

Viera, Nádej a Láska 

 
6:30 

 

17:00 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Dominik, Anežka 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária (panychída) 

Nedeľa 

18.09. 

 
 

18. nedeľa po 
Päťdesiatnici 

 
 

Zbierka Seminár II. 

7:30 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia  
* Ľubka, Natálka, Lukáško, 

Rasťo 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* za veriacich 

Kavlársky odpust 
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia, 

Matúš, Miriam, Mária 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Igor, Mária, Igor, Natálka 
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História sviatku 

Povýšenia úctyhodného 

a životodarného kríža 

nad celým svetom. 

 

Sviatok Povýšenia 

svätého Kríža patrí s 

najstarším sviatkom 

východnej cirkvi. 

Historici východnej cirkvi 

sa zhodujú v tom, že 

predovšetkým dve hlavné 

udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: 

nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie 

tohto kríža z Perzie v 7. stor. 

Drevo svätého Kríža, na ktorom zomrel Náš Pán 

Ježiš Kristus, našla podľa prastarej kresťanskej 

tradície sv. Helena (+ 330), matka cisára Konštantína 

Veľkého r. 326. Cisár Konštantín, ktorý vydaním 

Milánskeho ediktu legalizoval kresťanské 

náboženstvo, sa po prvom všeobecnom sneme v Nicei 

rozhodol, že dá postaviť kresťanský chrám-baziliku 

na jeruzalemskej Golgote, na mieste Kristovho 

utrpenia. Roku 326 prišla do Jeruzalema sv. Helena a 

na jej príkaz bol zbúraný Venušin chrám, postavený 

na Golgote za cisára Hadriána. Po odkrytí Golgoty sa 

podarilo nájsť aj jamu s troma krížmi a nápisom, 

ktorý bol podľa evanjelistov umiestený na Kristovom 

kríži. Keďže sa nedalo určiť, ktorý z troch krížov 

patril Ježišovi, jeruzalemský patriarcha Makarios 

prikázal, aby nájdené ostatky troch krížov priložili 

postupne k telu istej chorej ženy. Po priložení 

Kristovho kríža chorá žena ozdravela, a to bol dôkaz, 

že práve na tomto kríži zomrel Kristus.  

Patriarcha Makarios potom šiel aj s krížom na 

Golgotu, kde bolo drevo kríža vyzdvihnuté k verejnej 

úcte. 

 

 

 

 

 

 

O deväť rokov neskôr, 13. 

septembra r. 335 sa konala 

slávnostná posviacka 

Konštantínovej Baziliky Pánovho 

Vzkriesenia, postavenej na mieste 

Kristovho hrobu. Nasledujúci deň 

14. septembra sa konalo 

vyzdvihnutie dreva sv. kríža. 

Počas povýšenia ľud neustále 

spieval Pane zmiluj sa. Odvtedy 

východná cirkev slávi každoročne 

13. septembra spomienku na 

posviacku Chrámu Pánovho Vzkriesenia a 14. 

septembra Sviatok Povýšenia svätého Kríža. 

Slávnosti trvali celý týždeň. Časť relikvií 

svätého Kríža krátko po nájdení poslali do 

Ríma, kde sú dodnes uložené v Bazilike 

svätého Kríža. 

Druhá významná udalosť, ktorá rozšírila 

sviatok na východe i západe bolo navrátenie 

svätého Kríža z Perzského vyhnanstva. Perzský 

kráľ Chozroes v r. 614 dobil Jeruzalem a 

odviedol do perzského vyhnanstva veľkú časť 

kresťanov i patriarchu Zachariáša. Do svojho 

hlavného mesta Kresyfon odniesol aj relikviár 

Pánovho kríža. Byzantská východorímska ríša 

bola totiž v tom období vnútorne oslabená. 

V roku 628 však cisár Heraklios zvíťazil 

nad Peržanmi a získal svätý Kríž späť. V roku 

630 ho potom priniesol do Jeruzalemského 

chrámu, kde sa 14. septembra uskutočnilo 

druhé slávnostné povýšenie svätého Kríža. 

Odvtedy má sviatok pomenovanie – nad celým 

svetom (vsemirnoje). Cisár Heraklios však o 

niekoľko rokov prikázal preniesť ostatky 

svätého Kríža do Konštantinopolu, pretože 

Jeruzalem ohrozovali Arabi. 
Spracoval o. Martin Snak 
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Koľko krát počuť od mamky, 

babky lamentovanie nad deťmi, 

vnukmi, ktorí sa akosi nevydarili. 

„Otče, tote moje dzeci..., … jeden pijak, 

… druhý ani nehutorec...“ ; „otče, ako 

srdce bolí – deti sa porozvádzali, … vnuk, 

vnučka na divo žije, o svadbe ani len 

počuť“; „otče, už oči mám vyplakané – 

tote moje dzeci, jak pohane žijú...“., … a 

chce sa neraz položiť otázku: „A vôbec vás 

nenapadlo, že je to iba výsledok vášho 

„požehnania“???“ … A otázka namieste, lebo koľko 

krát príde i kňazovi počuť z úst matky, otca, strašné 

slová k ich deťom – choď do diabla; fras (ďas) by ťa 

zobral; choď do pekla – a vôbec si ani len 

neuvedomujú silu tohto svojho démonského 

„požehnania“... 

RODIČOVSKÉ PREKLIATIE PÔSOBÍ 

NESKUTOČNE MOCNE 

 Drahí moji, kliatba, prekliatie, dokonca, 

jednoducho iba srdce zožierajúca nespokojnosť 

rodičov voči svojim deťom, pôsobí neskutočne veľkou 

silou. 

Aj keby rodičia doslovne neprekliali svoje deti, ale 

vo svojom srdci by cítili rozhorčenie voči nim, verte, 

ich deti nebudú mať v živote jedného svetlého, 

radostného dňa a celý ich život sa stane neustálym 

utrpením. Žiaľ, takéto deti potom pretrpia celý svoj 

zemský život. 

Je však ešte oveľa horšie, keď rodičia svoje deti 

„posielajú diablovi“ - v skutku ich priam 

„zasväcujú“ pre peklo. A tak, keď sme mu ich sami 

„odovzdali“, neraz nevedomky, diabol si potom robí  

 

 

právo nad nimi a vo svojom čase sa 

domáha toho, čo sme dali do jeho vlastníctva. 

Nejedná rodinná tragédia je smutným 

svedkom toho. Z druhej strany, ani len 

predstaviť si nevieme, akým veľkým pokladom 

je pre nás rodičovské požehnanie.  

„Spomínam si, - hovorí starec Paisij 

Svätohorský, - na jednu matku štyroch detí. 

Bola vdova a veľmi sa trápila, že ani jedno z 

nich si nedokázalo založiť rodinu.  

Modlil som sa za nich, modlil, ale 

bezvýsledne. „Čosi je nie tak - pomyslel som 

si“, - pokračuje starec. 

„Jej deti mi hovorili o tom, že im niekto 

„porobil“. - „Nie, to na porobenie nevyzerá... 

Neprekliala vás vlastná matka?“, - pýtal sa 

starec. 

„Otče, skutočne, - odpovedali, - keď sme 

boli malí, často sme sa veľmi šaleli, vystrájali 

sme a ona sa hnevala a nadávala: „Žeby ste 

zdreveneli!“ Žena mala prchkú povahu, často 

prepadala depresii a rozšantené deti ju rýchlo 

vedeli vyviesť z rovnováhy a ona ich v zlosti 

prekliala. 
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Vtedy im starec povedal: „Choďte k matke a 

povedzte jej, čo je príčinou vášho trápenia., 

aby sa spamätala, ľutovala to a od tej chvíle 

vás neprestávala žehnať“, - odporúčal starec.  

Do roka a pol si všetci štyria 

založili rodiny. 

Čo ak rodičia prekliali svoje deti a už 

zomreli? Ako sa môžu tieto deti oslobodiť od 

rodičovského prekliatia? 

V prvom rade si sami musia 

uvedomiť, že príčina ich prekliatia je v 

nich samých, a oni vo svojom čase, mohli 

skutočne priniesť nemálo trápenia svojim 

rodičom, ktorí ich vo svojej slabosti mohli 

prekliať. Keď spoznajú svoju vinu a zo 

srdca ju oľutujú, vyznajú svoj hriech, 

všetko sa začne uberať správnym smerom. 

Sami sa duchovne obrodiac, pomôžu aj 

svojim, už zosnulým rodičom. 

Čo môže byť rodičovskou kliatbou? 

Jednoducho, všetky zlé, negatívne 

slová vyrieknuté počas celého nášho života – počnúc 

počatím. Veľmi veľa zla v živote človeka má svoj 

počiatok práve v neprijatí tehotenstva, nového života, 

a to zo strany matky ako i otca (strach, čo bude., … 

narušilo to naše plány., … rozhodovanie sa pre potrat 

atď.) A potom, nie iba priame vypovedanie slov 

kliatby: „preklínam ťa, … preklínam tú chvíľu“, ale 

každé negatívne slovo adresované dieťaťu: „ty blázon, 

… debil, … nepodarok, … z teba nikdy nič nebude, … 

ty si nemožný, atď." 

Neustále sa nám treba učiť žehnať svoje 

vlastné deti – hoci len jednoduchými slovami: 

„nech sa ti darí, … nech ti Boh pomáha, … 

verím ti, 

… mám ťa rád“. 

A Boha v srdci prosiť, aby pomohol deťom prijať 

dar požehnania, a takisto im pomohol naučiť sa 

samostatne rozhodovať sa pre dobro. 

Preklínajúc svoje deti si ani neuvedomujeme, že 

ich predávame do rúk besov - démonom.  

Démoni aj bez nás ich dosť pokúšajú a 

zvádzajú na každý hriech, a my neraz namiesto, 

aby sme sa modlili za svoje deti, besom 

pomáhame hubiť ich. Čo chceme potom mať zo 

svojich detí?  

Čudujeme sa, že „žijú horšie ako pohania, … 

prepadli alkoholu, drogám, … nemravnosti, … 

že si nevedia nájsť miesto v živote, … že čoho sa 

chytia, to pokazia...“ ?!! 

Dieťa od svojej podstaty je „nevinným 

anjelom“, keď však čosi škrípe v jeho správaní, 

je to iba výsledok zlej výchovy, čiže príčina je v 

nás samých. Prv nám preto treba hľadať hriech 

v nás, ako rodičoch, a vykoreniť ho zo seba – 

keď sa nám to s Božou pomocou podarí a my 

začneme očisťovať seba, automaticky sa začne 

očisťovať aj naše dieťa. 

Modlitba matky, či otca za dieťa, 

ženie démonov od nich (besa – démona 

pijanstva, fajčenia; démona 

narkománie; démona nemravnosti; 

démona neviery; émona akejkoľvek 

závislosti …). Modlitba matky, rodiča, 

vytrháva deti o samého dna pekla.  

Hriech rodičovskej kliatby je strašným 

hriechom, lebo nehubí len toho, kto 

preklína, ale aj toho, kto je prekliaty, 

vedie do zatratenia. 
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PRETO MATKY, OTCOVIA, RODIČIA, 

NEPREKLÍNAJTE SVOJE DETI, ALE 

PLAČTE NAD NIMI A V SLZÁCH ZA NICH 

PROSTE BOHA, ŽEHNAJTE IM., … A BOH 

VŠEMILOSTIVÝ A PREDOBROTIVÝ, 

VŠETKO ZARIADI ! 

SŇATIE RODIČOVSKÉHO PREKLIATIA 

 

Uvedomiac si tento strašný hriech, kliatbu vo 

svojom živote, rodič i dieťa,  

MUSIA SA VYSPOVEDAŤ, VYZNAŤ 

SVOJ HRIECH PRED KŇAZOM A PRIJAŤ 

SV. DARY TELA A KRVI PÁNA JEŽIŠA 

KRISTA; SAMOZREJME, PRED TÝM SI 

MUSIA VZÁJOMNE ODPUSTIŤ. 

Silné prekliatie (a neraz sa nerozoznané kliatby 

nesú celými generáciami – alkoholizmus v rodine; 

nevery a rozbité manželstva; predčasné úmrtia v 

rodine; bez vysvetlenia objavujúce sa šialenstvo v 

rodine (neraz v rovnakom veku) atď.) je treba, aby 

rozviazal biskup, alebo biskupom poverený kňaz. 

Sv. athoský starec Paisij radí, aby rodič i dieťa 

pred spoveďou a prijatím Eucharistie, keď pred 

kňazom vyznajú svoj hriech, aby pred ikonou, či už 

Matky Božej, či iného svätého,  

 

 

ktorý sa stane svedkom ich zmierenia, a 

následne i duchovným pokroviteľom 

(ochráncom), prečítali spolu modlitby – Otče 

náš; Raduj sa Bohorodička a Verím v Boha. 

 

Dieťa nech pred rodičom 

jednoduchými slovami poprosí o 

odpustenie za akékoľvek zlo proti rodičovi 

(neposlušnosť, preklínanie, nadávanie, 

detský, puberťácky vzdor, či nejakú 

konkrétnu ranu, ktorá zranila srdce otca, 

matky). 

 

Takisto, potom rodič, má poprosiť o 

odpustenie akéhokoľvek zlého slova, a 

následne možno takýmito slovami sňať 

samotnú kliatbu: „Snímam z teba všetky 

slová môjho prekliatia, hnev, každú 

nenávistnú myšlienku proti tebe a zverujem 

ťa pod ochranu Matky Božej a všetkých 

svätých“.  

Potom požehnať dieťa ikonou, pred 

ktorou bola kliatba sňatá, a tá ikona bude 

znakom rodičovského požehnania do 

ďalšieho života dieťaťa. 

„ŽEHNAJTE 

A NEPREKLÍNAJTE!“ 
- hovorí sv. apoštol Pavol 

 (por. Rim 12, 14). Parafrázujúc 

Pavlove slová do Kristovho „proste 

a dá sa vám, hľadajte 

a nájdete, klopte a otvoria 

vám“ (por. Mt 7, 7), zaznie pred 

nami výzva:  

 

„NEPREKLÍNAJTE 

A NEBUDETE PREKLIATÍ; 

ŽEHNAJTE A MILOSŤ 

POŽEHNANIA SA 

VYLEJE NAD VAMI“ 

 
Zdroj: internet 

Spracoval o. Martin Snak
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Kvíz 1. časť. 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 

Pani Klebetná stretne pani Zvedavú: 
– Predstavte si, včera prešlo auto 
kominára. 
– Nehovorte, to si už ani na 
streche nemôže byť človek istý! 
 
 
Jožinko bol s triedou prvý raz na balete. 
Otec sa ho doma pýta: 
– Ako sa ti páčilo predstavenie? 
– Všetko bolo pekné, len škoda, že tie 
tety neboli vyššie... Stále museli tancovať 
na špičkách. 

– Žiaci, čo vyvoláva 
potenie, – pýta sa učiteľ. 
– Vaše otázky, prosím, – odpovie žiak. 
 
 
 
Jožko sa chváli kamarátom, že naučil žiť 
kapra na suchu. 
– Mohli by sme ho vidieť? 
– Žiaľ, nie. Minulý týždeň spadol do 
vedra s vodou a utopil sa. 
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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: matosnak@gmail.com   
   kaplán: pavoolster@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. Martin Snak, o. Pavol Dancák ml. 


