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Číslo: 8

Katechéza pápeža Františka:
Evanjelium nás učí odlišovať hriech od hriešnika
Katechézu uviedlo biblické čítanie
z Evanjelia podľa Lukáša:
«V meste Kafarnaume bola istá
žena, hriešnica. Keď sa dozvedela,
že Ježiš je hosťom vo farizejovom
dome,
priniesla
alabastrovú
nádobu s voňavým olejom, s
plačom pristúpila zozadu k jeho
nohám, začala mu slzami máčať
nohy a utierala mu ich svojimi
vlasmi, bozkávala mu ich a
natierala voňavým olejom. Ježiš
sa obrátil k žene a Šimonovi
povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel
som do tvojho domu a nedal si mi
vodu na nohy. Ale ona slzami
zmáčala moje nohy a svojimi
vlasmi ich poutierala. Preto ti hovorím: Odpúšťajú
sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa
menej odpúšťa, menej miluje.“
A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“

Ten chcel Ježiša pozvať do domu, lebo o ňom
počul dobre rozprávať ako o veľkom prorokovi.
A kým sedeli pri obede, vstúpila žena, ktorá
bola všetkým v meste známa ako hriešnica.
(Lk 7,37-38.44.47-48)
Táto bez toho, aby vyriekla čo len
jediné slovo, pristúpi k Ježišovým nohám
Drahí bratia a sestry!
a prepukne v plač; jej slzy máčajú Ježišove
Dnes sa chceme pristaviť pri jednom aspekte nohy a ona ich utiera svojimi vlasmi, potom ich
milosrdenstva, dobre predstavenom v úryvku bozkáva a potiera voňavým olejom, ktorý so
Evanjelia podľa Lukáša, ktorý sme práve počuli. Ide sebou priniesla.
Do popredia tu vystupuje konfrontácia dvoch
o udalosť, ktorá sa Ježišovi prihodila, keď bol
postáv: Šimona, horlivého služobníka zákona
hosťom u farizeja zvaného Šimon.
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a anonymnej postavy hriešnice. Zatiaľ čo ten prvý
súdi iných na základe zovňajšku, tá druhá
prostredníctvom
svojich
gest
s úprimnosťou prejavuje svoje srdce.
Šimon, aj keď pozval Ježiša, nechce sa
kompromitovať, ani zapliesť svoj život s Majstrom;
naopak žena sa mu úplne zveruje s láskou a
s úctou.
Farizejovi to nejde dohromady, že by sa Ježiš
mohol nechať - v úvodzovkách - „nakaziť“
hriešnikmi. Myslí si, že keby bol skutočne
prorokom, musel by ich rozpoznať a držať si ich
ďaleko od seba, aby sa nimi nepoškvrnil. Akoby
boli malomocnými. Tento postoj je typickým pre
istý druh chápania náboženstva a je motivovaný
skutočnosťou, že Boh a hriech si radikálne
protirečia. Avšak Božie slovo nás učí odlišovať
hriech od hriešnika: neslobodno sa znížiť ku
kompromisom s hriechom,
avšak hriešnici – čiže my všetci! – sme
ako chorí, ktorých treba uzdraviť, a k ich
uzdraveniu treba, aby sa k nim lekár
priblížil, navštívil ich, dotkol sa ich.
A prirodzene, chorý, aby bol uzdravený,
musí uznať, že lekára potrebuje!
Stojac medzi farizejom a hriešnicou, Ježiš sa
stavia na jej stranu. Ježiš, slobodný od predsudkov,
ktoré by bránili prejaviť sa milosrdenstvu, necháva
ju konať. On, Boží Svätý, akceptuje jej dotyk
bez toho, aby sa bál, že bude znečistený. Ježiš
je slobodný – slobodný, lebo je blízko Bohu, ktorý je
milosrdným Otcom. A táto blízkosť Bohu,
milosrdnému Otcovi, dáva Ježišovi slobodu. Ba
dokonca, vstupujúc do vzťahu s hriešnicou, Ježiš
robí koniec tomu stavu izolácie, ku ktorému ju
odsudzoval neľútostný súd farizeja a jeho
spoluobčanov, ktorí ju zneužívali:
«Tvoje hriechy sú odpustené».
Žena teda teraz môže ísť „v pokoji“. Pán
videl úprimnosť jej viery a jej obrátenia;
preto pred všetkými prehlasuje: «Tvoja
viera ťa zachránila».
Na jednej strane pokrytectvo učiteľa zákona, na
druhej strane úprimnosť, pokora a viera ženy.
My všetci sme hriešnikmi, avšak mnohokrát
upadáme do pokušenia pokrytectva, myslieť si, že

sme lepší než ostatní, keď druhému hovoríme:
„Pozri na tvoj hriech...“ –
My všetci, pohliadnime na náš hriech,
na naše pády, naše pochybenia a hľaďme
na Pána. Toto je línia spásy: vzťah medzi „ja“
hriešnikom a Pánom.
Ak sa cítim byť spravodlivým, tento vzťah
spásy sa nedeje. V tej chvíli prenikne všetkých
spolu stolujúcich ešte väčší úžas:
«Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?».
Ježiš nedáva priamu odpoveď, avšak obrátenie
hriešnice je všetkým očividné a poukazuje na to,
že v Ježišovi žiari moc milosrdenstva Boha,
schopného premieňať srdce. Žena – hriešnica nás
učí spojitosti medzi vierou, láskou a vďačnosťou.
Boli jej odpustené «mnohé hriechy» a preto
mnoho miluje; naopak ten, «komu sa menej
odpúšťa, menej miluje».
Aj samotný Šimon musí uznať, že miluje viac
ten, ktorému bolo viac odpustené. Boh všetkých
zahrnul do toho istého tajomstva milosrdenstva;
a z tejto lásky, ktorá nás vždy predchádza, sa my
všetci učíme milovať.
Ako nám pripomína sv. Pavol:
«V ňom máme vykúpenie skrze jeho
krv, odpustenie hriechov, podľa
bohatstva jeho milosti,
ktorou nás štedro zahrnul»
(Ef 1,7-8).
V tomto texte je výraz „milosť“ prakticky
synonymom
milosrdenstva,
a nazýva
sa
„štedrou“ [milosťou], čiže ponad každé naše
očakávanie, keďže uskutočňuje spásonosný plán
Boha pre každého z nás.
Drahí bratia a sestry, buďme vďační za dar
viery, ďakujme Pánovi za jeho tak veľkú
a nezaslúženú lásku! Nechajme sa zahrnúť
Kristovou láskou: z tejto lásky učeník čerpá
a v nej má základy; z tejto lásky sa každý môže
vyživovať a sýtiť sa ňou. Takto, vo vďačnej láske,
ktorou následne zahŕňame našich bratov, doma,
v rodine, v spoločnosti, sa všetkým sprostredkúva
Pánovo milosrdenstvo.
Vatikán 20. 04. 2016
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„Trápne“
Slávna herečka a speváčka Wilhelmína
Schroderová už prekročila svoje najlepšie roky.
Jedného dňa cestovala vlakom z Hamburgu
do Frankfurtu v oddelení prvej triedy.
Rozhovor v kupé sa krútil okolo nej.
Jedna z cestujúcich povedala, že jej hlas už
nie je taký sýty a aj jej herecká
hviezdička už zhasína. Vraj pribrala ako
kŕmna hus.
Pán, čo tú kritiku počúval, pobavene
odpovedal:
"Môžete to osobne povedal spievajúcej
herečke, lebo sedí vedľa vás!"
Tá dáma zbledla a jachtala ospravedlnenia
jedno za druhým. Konečne našla spásnu
výhovorku

„Madam“, povedala herečke, „moje
hlúpe reči zavinil ten novinár z
večerníka. Človek sa vždy dá ovplyvniť
jeho jedovatými článkami o divadle.
Strašné, taký novinár".
Herečka jej s úsmevom odvetila:
"Nechcete mu to povedať radšej sama?
Sedí vedľa vás."

Nikdy nerob a nehovor to, čo by
ťa neskôr mohlo mrzieť, lebo
vyslovené slovo už nevrátiš späť!
Spracoval o. Martin Snak
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Najbližšie STRETKO pre deti do 13 rokov, bude 14. 05. 2016 o 14:00hod.

na Dni Otvorených Dverí Gymnázia J. Zlatoústeho v sobotu,
Príď čakáme ťa!
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Liturgický program na týždeň
od 02.05. do 08.05.2016
Pondelok
02.05.

Utorok
03.05.

6:30
Náš otec svätý Atanáz Veľký

18:00
19:00
6:00
6:30

Svätí mučeníci Timotej a Maura

18:00
19:00

Streda
04.05.

Štvrtok
05.05.

6:30

Svätá mučenica Pelágia

17:00
18:00

ZAKONČENIE PASCHY

Nanebovstúpenie nášho
Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista
prikázaný sviatok
myrovanie

06.05.

Nedeľa
08.05.

12:30
16:30
18:00

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý
Jób

Prvý piatok

6:30
18:00

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
07.05.

6:30
7:30

Spomienka na znamenie úct. Kríža,
ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste
Jeruzaleme

7. nedeľa po Pasche –
svätých otcov prvého
ekumen. nicejského
snemu

6:30
17:00
18:00
7:30
9:00
11:00
17:15

Zbierka: Katolícke masmédiá
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Viktória, Lýdia, Irena,
Stanislav, Jozef, Marta
Sv. liturgia slovenská
† Rozália
Moleben k MPθY
Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
* Mária (70 rokov)
† František, Jozef, František, Pavol Mária
Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Alexander, Mária, Vasiľ, Juraj,
Štefan, Michal, Ján (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír, Monika
Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Marián
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Vasiľ, František, Vasiľ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
* Ivana s rod. (50 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Marek, Tobias
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Liturgický program na týždeň
od 09.05. do 15.05.2016
Pondelok
09.05.

Utorok
10.05.

Prenesenie úct. pozostatkov
nášho o. sv. Mikuláša
Divotvorcu z Myry
do mesta Bari
Svätý apoštol Šimon Horlivec

Založenie Konštantínopola
Svätý hieromučeník Mókios

Štvrtok
12.05.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský
biskup, a sv. Germanos,
konštantínopolský patriarcha

Piatok
13.05.

17:30
18:00
––––

KŇAZSKÝ DEŇ V ĽUTINE

Streda
11.05.

6:30

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

Svätá mučenica Glykéria
Zakončenie sviatku
Nanebovstúpenia
Zdržanlivosť od mäsa

17:30
18:00
6:30

Sobota
14.05.

Nedeľa
15.05.

5. zádušná sobota

15:00

Svätý mučeník Izidor

17:00
18:00

NEDEĽA SVÄTEJ
PÄŤDESIATNICE
–
Zostúpenie Sv. Ducha

7:30

17:15

myrovanie

18:00

6

9:00
11:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
† Ján (z utorka)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta
- - - Liturgia preložená - - na pondelok ráno
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vanda, Ján, Mária, Ján
(panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Jozef, Helena
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anna
Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† zádušná s panychídou
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† zádušná s panychídou
Sv. liturgia slovenská
* Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Elizabeth
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Denný stacionár SC Gr.kat. charity
sv. Júdu Tadeáša v Humennom,
Štefánikovu 29 - Detská poliklinika
Drahí veriaci,
dávame Vám do povedomia, že Sociálne centrum, ktoré
patrí pod Gréckokatolícku charitu Prešov, poskytuje
špecializované sociálne poradenstvo a to pre
všetkých, ktorí potrebujú pomôcť s akoukoľvek ťažkou
životnou situáciou ako je strata práce, strata partnera,
vzťahové problémy - partnerské, rodinné, šikana dieťaťa
v školskom zariadení, osamelosť, zdravotné problémy,
právne problémy a pod.
Poradenstvo je určené pre všetkých dospelých ľudí bez
ohľadu na vek a vzdelanie.
Okrem poradenstva Vám pracovníci Sociálneho centra
radi pomôžu napísať životopis a žiadosť o prijatie do
zamestnania, môžu Vás sprevádzať pri vybavovaní úradných
záležitosti, sprostredkujú Vám právne rady cez centrum
právnej pomoci.
Všetky tieto a ešte aj iné sociálne služby sú
poskytované bezplatne.
V Sociálnom centre sa stretnete s láskavým,
ľudským a vysoko profesionálnym prístupom.
Tešia sa na Vás pracovníci Sociálneho centra.
Nájdete nás na: Štefánikovej 29 / suterén Detskej
polikliniky- pri Hviezde/,
tel. č. : 057/ 775 69 93,
email: sc.humenne@gkcharita-po.sk.
Narodila sa 20. 11. 1869 vo Ľvove a osem dní
na to prijíma vo Ľvovskej Cerkvi sv. apoštolov
Petra a Pavla sviatosť krstu a myropomazania.
Rodinu Hordaševských Darca všetkého dobra
obdaroval štyrmi deťmi ešte pred Michaelou a
ďalšími štyrmi po nej. Chudobní kresťanskí rodičia
– pracovitý stolár reštaurátor Jakub Pukas a
dobrá, obetavá Ksenia Hordaševská – ich
prijímajú v jednoduchej a hlbokej zbožnosti a
dôvere v Božiu starostlivosť a prozreteľnosť.
Michaela je pekným dieťaťom. Ako
šesťročnú ju zapisujú do Školy svätého
Antonija. Už v tomto veku prejavuje výrazné znaky
zbožnosti a čností.
7

Sme tu pre vás
So svojou sestrou Annou sa
často hrávajú na pustovníčky a
jedia
korienky. Po
ukončení
základnej školy – hoci s
vyznamenaním – musí nastúpiť
do práce vo fabrike na výrobu
skla, aby pomohla rodine.
Aj v tomto prostredí sa
osvedčuje ako svedomitá v práci a
horlivá v náboženskom živote.
Rada a spontánne – ak je to
potrebné – učí katechizmus, a
veľmi často sa zúčastňuje
cirkevných
bohoslužieb.
Michaela má devätnásť rokov,
keď otcovia Baziliáni dávajú pre
ľvovskú
mládež
duchovné
cvičenia. Mladučká a horlivá
dievčina spoznáva o. Jeremiáša
Lomnického, OSBM, ktorý sa stáva jej duchovným
vodcom. S jeho dovolením 24. júna 1889 v Cerkvi
sv. Onufria vo Ľvove skladá súkromný sľub čistoty
na jeden rok a neskôr ho obnovuje na tri roky.
Otec Lomnický vidí v Michaele neobyčajnú dušu
a vedie ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Je
svedkom toho, ako v mladej dievčine rastie
príťažlivosť k rehoľnému životu a ako sa vážne
zamýšľa nad povolaním k úplnému zasväteniu sa
Bohu. Istý čas sa zaoberá myšlienkou vstúpiť k
sestrám Baziliánkam.
Tvorca ľudských dejín má s ňou však iné plány.
V Božej múdrosti sa totiž napĺňa čas na zrod
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie a Michaela má v tomto pláne
pripravenú úlohu. Cez o. Jeremiáša dostáva
ponuku stať sa spoluzakladateľkou a prvou
Sestrou služobnicou. Ako o tom neskôr sama píše,
spočiatku sa tejto myšlienky zľakla. Keď ale
uvážila, aké veľké sú potreby jej duchovne
opusteného národa, rozhodla sa a ochotne sa
oddala na službu Bohu v začínajúcej Kongregácii.
Bola to prvá kongregácia s aktívnym spôsobom
života v našom obrade. Aby Michaela mohla skúsiť
a zároveň sa trochu zaučiť takémuto spôsobu
rehoľného života, odchádza na nejaký čas k
poľským sestrám Feliciánkam do Žovkvi.
Po tejto skúsenosti si s pomocou svojej sestry
Anny navrhuje a šije rehoľné rúcho a 24. augusta
1892 ho v Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove ho
slávnostne prijíma. Zároveň dostáva nové meno –
Jozafata.
Po obliečke odchádza do domu, ktorý v Žuželi
pripravil o. Selecký – jeden zo zakladateľov
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Kongregácie
–
pre
Sestry
služobnice Nepoškvrnenej Panny
Márie.
Tu sa stretáva s kandidátkami dievčatami, ktoré už skôr prejavili
záujem o takýto spôsob života. Je
im predstavenou a učiteľkou. Dňa
20. novembra 1892 verejne skladá
na tri roky svoje prvé rehoľné
sľuby
čistoty,
chudoby
a
poslušnosti, pričom jej deväť
kandidátok má obliečku.
Sestra Jozafata sa starostlivo
venuje formácii prvých noviciek,
ale súčasne apoštoluje a horlivo
pomáha svojmu národu. Už v r.
1893 otvára v stodole prvú
materskú školu, ktorú vedie jej
rodná sestra Anna, rehoľným
menom Arzénia. Všetky sestry spoločne dbajú o
duchovné povznesenie svojho národa – učia deti i
ženy, starajú sa o Božie chrámy, o chorých. Oheň,
ktorý misiami otcovia Baziliáni zapaľujú, ony
udržujú a žijú s národom. Mladá, ale prezieravá
Jozafata vštepuje sestrám hlbokú lásku k národu,
uprostred ktorého majú vykonávať svoju misiu.
Pod múdrym a neúnavným vedením s. Jozafaty
sa Kongregácia, aj napriek veľkým ťažkostiam,
rýchlo rozrastá. Zakladá nové domy a časom
posiela sestry aj do iných krajín (Kanada,
Chorvátsko, Brazília…). Všade, kde len môže,
pomáha a organizuje sestrám duchovný život a
slúži tam, kde je najväčšia potreba. Snaží sa dvíhať
národ duchovne, morálne a kultúrne. Dňa 11. mája
1909 s. Jozafata skladá doživotné sľuby.
V r. 1914 nastupuje poslednú etapu svojho života
– svoju krížovú cestu. Začína sa jej choroba –
tuberkulóza kostí. Po dlhom a ťažkom utrpení na
tomto kríži ako 49 ročná, odovzdáva dňa 7. 4. 1919
svoju svätú dušu Pánovi. Stáva sa to, čo už skôr
predpovedala, že zomrie na sviatok Blahoviščenija
– Zvestovania (podľa juliánskeho kalendára). V
čase jej smrti Kongregácia sestier služobníc už má
400 sestier a 40 domov.
Aj na smrteľnej posteli vyjavuje s. Jozafata
túžbu po tom, aby sestry boli sväté. Jej životná
duchovnosť – veľmi prirodzená a jednoduchá,
zameraná na pravdu, čiže na Boha a jeho svätú
vôľu – sa prejavuje aj pri smrti v poslednej
modlitbe: Ježiš, Ježiš, chcem len teba! Ježiš,
Mária, Jozef, vám oddávam svoju dušu!
Spracoval o. Martin Snak
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sviatok sa oslavuje vždy 40 dní po

Pasche. Patrí medzi veľké Pánove sviatky a má 9
dní poprazdenstva.
Liturgia tohto sviatku má tiež niekoľko
zvláštností. Namiesto niektorých častí liturgie (po
svätom prijímaní až po samotné prepustenie) sa
spieva spev typický pre toto obdobie: „Bože vznes
sa nad nebesá...“
Tropáre sviatku sú veľmi pekné a teologicky
hlboké. Ako to často býva v byzantskej liturgii,
predstavujú skutočné syntézy viery Cirkvi. Tak prvý
tropár
večierne
zhrňuje
vyznanie
viery
Chalcedónskeho koncilu:
„Pán vystúpil na nebesia, aby poslal
Utešiteľa do sveta. Nebesia mu pripravili
trón a oblaky koč, na ktorom má vystúpiť.
Anjeli sa čudujú, keď vidia človeka nad
sebou. Otec prijíma toho, ktorý od večnosti
prebýva v jeho lone.“
Človek nad anjelmi. Ten, ktorý je od večnosti v
lone Otca. Piaty z tropárov večierne spracúva
tému zbožštenia Božieho Slova veľmi pekným a
dojímavým poetickým obrazom: „Ty, ktorý si sa
pre mňa stal chudobným ako ja.“
Je to Kristus, ktorý svojím vtelením dobrovoľne
prijal celú slabosť ľudskej prirodzenosti, aby ju
potom plne oslávil vo svojom nanebovstúpení. Ešte
ďalšie dva tropáre večierne navrhujú novú
kristologickú lektúru Žalmu 23. Tento žalm je v
nočných bohoslužbách Paschy zviazaný s Kristovým
zostúpením do podsvetia, a dnes je naopak zviazaný
s Kristovým nanebovstúpením:

„Svätý Duch prikazuje všetkým svojim
anjelom: Otvorte, kniežatá, svoje brány.
Všetky národy, tlieskajte rukami, pretože
Kristus vystúpil tam, kde bol predtým.
Zatiaľ čo ty, Kriste, si vystupoval z
Olivovej hory, nebeské zástupy, ktoré ťa
videli, volali na seba navzájom: Kto je
tento? A odpovedali: Je silný, mocný,
mocný v boji.
Tento je skutočne Kráľ slávy.“
V rozličných tropároch nachádzame výrazy
dojímavé svojou ľudskosťou, ktoré slúžia na
vyjadrenie božskosti Božieho Slova: „Ty, ktorý bez
toho, aby si sa odlúčil od otcovského lona,
najsladší Ježišu, si žil na zemi ako človek, dnes z
Olivovej hory si vystúpil do slávy: a povýšiac
súcitne našu padlú prirodzenosť posadil si ju
vedľa seba k Otcovi.“
Sú to slová, ktoré nás spájajú so spevom
Nárekov Veľkej soboty. Okrem toho nachádzame
tému oslávenia našej padlej a zachránenej ľudskej
prirodzenosti.
Čo sa týka utierne, pripomíname niektoré
tropáre sv. Romana Sladkopevca:
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„Keď si naplnil plán našej spásy a pozemské si
spojil s nebeským, vystúpil si do slávy, Kriste Bože
náš, avšak bez toho, aby si sa nejako odlúčil od
tých, ktorí ťa milujú. Zostávajúc neodlúčený od
nich vyhlasuješ: Ja som s vami a nikto proti vám.
Nechajte na zemi, čo je pozemské. Opustite to, čo je
prach a popol, a potom príďte. Vzpriamme sa,
zdvihnime oči i ducha do výšin, pozdvihnime
pohľad a zmysly k nebeským bránam, hoci sme len
smrteľní. Predstavme si, že ideme na Olivový vrch
a vidíme Spasiteľa, ktorý sa vznáša na oblaku:
Odtiaľ vskutku Pán vystúpil na nebesia. Odtiaľ ten,
ktorý rád darúva, rozdal dary apoštolom utešujúc
ich ako otec, uisťujúc ich, vedúc ich ako synov,
hovoriac im: Nikdy vás neopustím: Ja som s vami
a nikto proti vám.“
Ako hovorí svätý Epifán Cyperský, Ján Pokrstil
Bohorodičku, potom Petra a ostatných apoštolov.
Prikázal im, aby ostali v Jeruzaleme, aby najprv tam
ohlasovali evanjelium a neodchádzali do cudzích
miest, pretože tu budú vyzbrojení mocou
Ducha a ako nejakí vojaci odtiaľ odídu do
boja proti Kristovým nepriateľom. Keď
potom nastal čas nanebovstúpenia, vyviedol ich na
Olivový vrch, nazývaný tak mnohými kvôli
nasadeným olivovníkom, a rozprával sa s nimi.
Hovoril im o svojom nepochopiteľnom kráľovstve v
budúcom veku. Po tom čo ho prosili, že by ho chceli
vidieť, pristúpili k jeho matke a k zhromaždeným
anjeli, aby ukázali na nanebovstúpenie.
Keď anjeli videli medzi sebou toho, ktorý
sa vzniesol na oblakoch, otvorili nebeské
brány, jeden druhého sa pýtali, prečo ten,
ktorý prišiel, má telo červené od krvi.
Vystúpila zasadol si po pravici Boha, oživil
telo a dodal ľuďom odvahu, zbožštil to, čím
sme my boli zmierení a zrušil dávny
rozsudok smrti.
Apoštolom, ktorí ho videli, anjeli povedali:
"Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?
Ten, ktorého ste videli v tele, Boha Ježiša, on sa
znova zjaví v tele, ale nie ako prvýkrát, v úbohosti a
skryto, ale s veľkou slávou, s akou ho vidíte
sprevádzať od anjelov.“
Vtedy sa apoštoli vrátili do Jeruzalema z vrchu,
ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema,

vzdialený 2400 stôp, čo je presne toľko, koľko je
dovolené prejsť v sobotu. Keď sa apoštoli vrátili,
vystúpili do hornej siene, v ktorej sa zdržiavali s
myronosičkami, matkou slova a cvičili sa v pôste
a modlitbách a očakávali zoslanie Svätého Ducha,
ako im bolo prisľúbené.
Jasné vysvetlenie tejto skutočnosti našej viery
ponúka aj ikona sviatku. Obraz je rozdelený na
dve odlišné časti: v hornej časti vidíme Krista na
tróne, nehybného vo svojej sláve, ktorého
podopierajú dvaja anjeli.
V dolnej časti vidíme Božiu Matku, apoštolov
a dvoch anjelov v bielych odevoch. Ikona
nanebovstúpenia kontempluje Krista v jeho
povýšení, podopretého anjelmi, ale zároveň je
tiež ikonou slávneho návratu Krista, ktorý „sa
vráti
jedného
dňa
takým
istým
spôsobom.“
Od nanebovstúpenia až po svoj návrat Kristus
predsedá Cirkvi, ako vidíme na ikone. Postoj
Márie je vždy postojom modlitby. Nepozerá
dohora, ale na Cirkev, aby jej pripomínala
nutnosť bdelosti, modlitby – apoštolom i nám
všetkým.
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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, umy si nohy!

– Janko, prečo piješ tak veľa vody?
– Zjedol som jablko.
– No a?
– Zabudol som si ho umyť.

Siedmaci píšu písomku. Jaro to nevydrží
s nervami a hovorí susedovi:
– Teda, ten náš učiteľ je ale protivný.
Učiteľ zbadá, že sa chlapci rozprávajú
a skríkne:
– Nenašepkávať, Ďuro na to musí prísť
sám!

„Teplom sa veci rozťahujú a zimou
sťahujú. Kto mi na to povie príklad“ pýta sa pán učiteľ.
„Prázdniny. V lete sú dlhšie, v zime
kratšie,“ - odpovie Jurko.
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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 – 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 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
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