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Katechéza pápeža Františka:

Pokorná modlitba dosiahne milosrdenstvo
Katechézu predchádzalo
čítanie zo Svätého Písma:
„Dvaja ľudia
vstúpili do chrámu
modliť sa. Jeden bol
farizej, druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a
takto sa v sebe modlil:
„Bože, ďakujem ti,
že nie som ako
ostatní ľudia:
vydierači,
nespravodlivci,
cudzoložníci alebo aj
ako tento mýtnik.“
Mýtnik stál celkom
vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť,
ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď
milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím
vám: Tento odišiel domov
ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý,
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený.“
(Lk 18,10-11.13-14)

Drahí bratia a sestry!
Minulú stredu sme si vypočuli podobenstvo
o sudcovi a vdove, o nevyhnutnosti vytrvalo sa
modliť.
Dnes, prostredníctvom iného podobenstva,
nás chce Ježiš naučiť to, aký je správny prístup
k modlitbe a vyprosovaniu si Otcovho
milosrdenstva. Ako sa treba modliť.
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otázku koľko sa

podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Obaja
protagonisti vstupujú do chrámu modliť sa,
avšak zachovali sa veľmi odlišným spôsobom a
dosiahli opačné výsledky. Farizej sa modlí
„postojačky“ a používa mnoho slov. Jeho
modlitba je síce modlitbou vďakyvzdania
obracajúcou sa k Bohu, avšak v skutočnosti je
chválením
sa
vlastnými
zásluhami
s pocitom nadradenosti voči «ostatným
ľuďom», ohodnoteným ako «vydierači,

modlíme, musíme sa tiež seba samých
pýtať ako sa modlíme, alebo lepšie, aké je naše
srdce: je dôležité preverovať ho, aby sme
zhodnotili
myšlienky,
pocity
a vykorenili
aroganciu a pokrytectvo. Avšak ja sa pýtam: dá sa
modliť s aroganciou? Nie. Môžeme sa modliť
s pokrytectvom? Nie.
Pred Bohom sa musíme modliť jedine takí,
akí sme. Avšak tento sa modlil s aroganciou
a pokrytectvom.

nespravodlivci, cudzoložníci», ako napríklad, –
s poukázaním na toho druhého, ktorý tam bol –
«tento mýtnik».

Všetci sme zachvátení šialeným rytmom
každodennosti, mnoho ráz v područí pocitov –
omámených, zmätených. Je nevyhnutné naučiť

Avšak práve tu je problém – ten farizej
sa modlí k Bohu, avšak v skutočnosti
hľadí na seba samého.
Modlí sa k sebe samému! Namiesto
toho, aby mal pred očami Pána,
má tam zrkadlo.
Aj keď sa nachádza v chráme, necíti
nevyhnutnosť padnúť na kolená pred majestátom

sa nanovo nájsť cestu k nášmu srdcu, znovu
obnoviť hodnotu dôvernosti a ticha, lebo je to
práve tam, kde nás Boh stretáva a hovorí
k nám. Jedine ak začneme odtiaľto, môžeme
potom my sami stretnúť druhých a hovoriť
s nimi.
Farizej sa vydal na cestu do chrámu,
je sebaistý, avšak nevšimne si, že stratil

Boha; zostáva v stoji, cíti sa byť sebaistým,
takmer akoby bol on pánom chrámu!
Vymenováva vykonané dobré skutky: je
bezúhonný, dodržuje Zákon ponad to, čo sa
vyžaduje, postí sa «dva razy do týždňa» a platí
«desiatky» zo všetkého, čo vlastní.
Skrátka, viac než z modlitby sa farizej
teší z vlastného dodržiavania predpisov.
A predsa sú jeho postoj a jeho slová vzdialené
od spôsobu konania a reči Boha, ktorý miluje

cestu svojho srdca.
Mýtnik – ten druhý – sa naopak v chráme
predstavuje s pokorným a kajúcim duchom:
«stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k
nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs». Jeho
modlitba je veľmi krátka, nie je taká dlhá ako
tá farizejova: «Bože, buď milostivý mne
hriešnemu». Nič viac. Bože, buď milostivý
mne hriešnemu. Pekná modlitba, pravda?
Môžeme ju zopakovať trikrát, všetci spoločne?

všetkých ľudí a nepohŕda hriešnikmi. Tento však
pohŕda hriešnikmi, aj vtedy keď poukazuje na
druhého, ktorý sa tam nachádza. Skrátka, ten
farizej, ktorý sa považuje sa spravodlivého,
zanedbáva najdôležitejšie prikázanie: lásku
k Bohu a k blížnemu.

Vyslovme ju: Bože, buď milostivý mne
hriešnemu.
Vskutku, vyberači daní – nazývaní
„mýtnici“ – boli považovaní za nečisté osoby,
podriadené cudzím vládcom, ľudia nimi
opovrhovali a vo všeobecnosti ich zaraďovali k
„hriešnikom“.
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aby sme tak zakúsili milosrdenstvo, ktoré

alebo hriešnici nie na základe svojej
spoločenskej príslušnosti, ale na
základe spôsobu, akým si vytvárame
vzťah s Bohom a ako si vytvárame
vzťahy s bratmi.
Mýtnikove gestá kajúcnosti a jeho zopár
jednoduchých slov svedčí o jeho uvedomovaní
si svojho úbohého stavu.
Jeho modlitba ide k podstate. Chová sa
pokorne, istý si je jedine tým, že je hriešnikom,

prichádza utíšiť naše prázdno.
Ak
modlitba
povýšeneckého
človeka
nedosahuje k srdcu Boha, pokora úbohého ho
roztvára.
Boh má jednu slabosť: slabosť pre
pokorných. Zoči-voči pokornému srdcu
Boh svoje srdce úplne roztvára.
Toto je pokora, ktorú vyjadruje Panna
Mária
v chválospeve Magnifikat:
«lebo
zhliadol na poníženosť svojej služobnice. [...]

ktorý potrebuje zmilovanie. Ak farizej neprosil
o nič, lebo mal už všetko, mýtnik môže žobrať
jedine o milosrdenstvo Boha. A toto je pekné,

jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s
tými, čo sa ho boja» (Lk 1,48.50).
Nech nám pomáha ona, naša Matka, modliť

však? Žobrať o milosrdenstvo Boha. Predstavujúc
sa „s prázdnymi rukami“, s holým srdcom
a uznávajúc sa za hriešnika, mýtnik nám všetkým
ukazuje nevyhnutnú podmienku pre obsiahnutie
Pánovho odpustenia. Nakoniec sa práve on, tak
opovrhnutý,
stáva
obrazom
skutočného
veriaceho.
Ježiš uzatvára podobenstvo jednou vetou:

sa s pokorným srdcom. A my, zopakujme ešte
raz na trikrát tú krásnu modlitbu: «Bože, buď
milostivý mne hriešnemu».
Ďakujem.
Vatikán 01. 06. 2016

«Hovorím vám: Tento – čiže mýtnik – odišiel
domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý,
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje,
bude povýšený».
Ktorý z týchto dvoch je skazený? Farizej.
Farizej je práve obrazom skazeného
človeka, ktorý sa tvári, že sa modlí, avšak
dokáže sa jedine chvastať sebou samým
pred zrkadlom.
Je skazeným človekom, no tvári sa, že sa
modlí. A tak aj v živote – ten, kto verí, že je
spravodlivý a súdi ostatných a pohŕda nimi, je
skazeným človekom a pokrytcom. Nadradenosť
kompromituje každý dobrý skutok, robí modlitbu
prázdnou, vzďaľuje od Boha a od druhých.
Ak Boh preferuje pokoru, nie je to preto, aby
nás dráždil: pokora je skôr nevyhnutnou
podmienkou k tomu, aby nás pozdvihol,
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Paradox našich čias

Naučili sme sa ponáhľať sa, ale nie čakať.
Máme vyššie platy, ale nižšiu morálku.
Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny.
Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií a
Viac vymožeností, ale menej času.
aby sme vytvorili viac kópií, ale máme menej
Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu.
komunikácie.
Viac vedomostí, ale menej súdnosti.
Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu.
Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov.
Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií a
Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti.
aby sme vytvorili viac kópií, ale máme menej
Utrácame príliš bezstarostne.
komunikácie.
Smejeme sa primálo.
Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu.
Jazdíme prirýchlo.
Toto je čas rýchleho stravovania a pomalého
Pohneváme sa priskoro, udobrujeme prineskoro.
trávenia, vysokých mužov a nízkych charakterov,
Čítame príliš málo, televíziu sledujeme priveľa a
viac voľného času a menej zábavy,
modlíme sa priveľmi zriedka.
viac druhov jedla, ale menej výživy.
Znásobili sme naše majetky, ale zredukovali naše
Dva platy... ale viac rozvodov, krajšie domy... ale
hodnoty.
Rozprávame priveľa, milujeme primálo a klameme neúplné rodiny.
Preto nenechávaj nič na zvláštnu príležitosť, pretože
príliš často.
každý deň, ktorý žiješ, je zvláštna príležitosť.
Učíme sa ako zarábať na živobytie, ale nie ako žiť.
Vyhľadávaj vedomosti, čítaj viac, seď na verande a
Pridali sme roky životu, ale nie život rokom.
obdivuj výhľad bez toho, aby si venoval pozornosť
Máme vyššie budovy, ale nižšie charaktery
svojim potrebám.
širšie diaľnice, ale užšie obzory.
Tráv viac času s rodinou a priateľmi, jedz
Míňame viac, ale máme menej, kupujeme viac,
obľúbené jedlá a navštevuj miesta, ktoré
tešíme sa z toho menej.
máš rád - život je reťaz radostných
Cestujeme na Mesiac a späť, ale máme problém
momentov, nie je len o prežití.
prejsť cez ulicu navštíviť susedov.
Neodkladaj
nič, čo vnáša smiech a radosť
Rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky.
do tvojho života.
Píšeme viac, učíme sa menej.
Každý deň, každá hodina, každá minúta je
Plánujeme viac, dokončujeme menej.
výnimočná a ty nevieš, či nebude tvoja
posledná..
Spracoval o. Martin Snak

Najbližšie eRko STRETKO pre deti do 13 rokov,

bude 18. júna 2016 na fare –
potrebné doniesť si prezuvky.
Príď k nám - zahráš sa, zabavíš a zažiješ kopec srandy.
Čakáme ťa!
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Liturgický program na týždeň
od 13.05. do 19.06.2016
6:30
Pondelok
13.06.

Utorok
14.06.

17:30
18:00

Svätá mučenica Akvilína

6:30
Svätý prorok Elizeus

18:00
6:00
6:30

Streda
15.06.

Svätý prorok Amos

Štvrtok
16.06.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca,
amatuntský biskup

Piatok
17.06.

17:30
18:00

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael

Zdržanlivosť od mäsa

10:00

Charita - odpust

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Juraj, Helena,
Juraj, Ján, Mária
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Maroš

7:30

Nedeľa
19.06.

5. nedeľa po
Pädesiatnici

9:00
11:00

Deň rodiny pod Sokolejom
Kňazské vysviacky
o 10:00 v Ľutine
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Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Štefan (panychída)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

6:00
6:30

18:00

16:00
17:00
18:00

Svätý mučeník Leontios

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Mária, Helena
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal
Sv. liturgia slovenská
* Anna (79r.)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj (panychída)

6:30

6:30
Sobota
18.06.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Rudolf (60r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana, Anton, Tobiáš, Ján
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva (50r.) s rod.
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Liturgický program na týždeň
od 20.06. do 26.06.2016
Pondelok
20.06.
Utorok
21.06.

Streda
22.06.

6:30

Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup

17:30
18:00
6:30

Svätý mučeník Julián Tarzský

18:00
6:00
6:30

Svätý hieromučeník Eusebios,
samosatský biskup

17:30
18:00
6:30

Štvrtok
23.06.

Piatok
24.06.

Svätá mučenica Agripína

17:00
18:00

NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A
SLÁVNEHO PÁNOVHO
PROROKA, PREDCHODCU A
KRSTITEĽA JÁNA

6:30
7:30

Voľnica
Myrovanie

Sobota
25.06.

Nedeľa
26.06.

Svätá prepodobný
mučenica Febrónia

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Vasiľ, Fedor, Helena,
Demeter, Anna, Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Pavol, Zuzana (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Ján, Zuzana
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján

18:00

10:00

Primície

16:30

15:00
16:00
17:00
18:00

Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Gregor, Mária, Milan,
Mária, Dušan

7:30

Sv. liturgia slovenská
* Ján
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vasiľ (70r.) s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

9:00

Zbierka Dobročinné diela Sv. Otca

17:15
18:00

11:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Jozef, Júlia

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila, Iveta

6. nedeľa po
Pädesiatnici
o. arcibiskup Ján – Dubník

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena (60r.)
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Marta
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Keďže
Zachariáš
aj
Alžbeta boli vo vysokom veku,
Zachariáš neuveril. Hneď na
to onemel.
Prehovoril až potom, ako
rozhodol, že jeho syn sa bude
volať Ján, napriek všetkým
židovským zvyklostiam. Ján
žil na púšti v samote, živil sa
lesným medom a korienkami
rastlín, nosil oblek z ťavej
kože,
je
symbolom
radikálneho života s Bohom.
Keď mal 30 rokov - okolo
roku 27 - opustil púšť, aby na
brehu rieky Jordán hlásal
príchod Mesiáša, vyzýval na
pokánie a krstil ľudí. Veľa ľudí išlo za ním. Prišiel
aj Ježiš. Ján v ňom rozpoznal Spasiteľa. Ježiš po
krste šiel hlásať radostnú zvesť do Galiley. Ján
zostal pri Jordáne. Hlásal príchod Božieho
kráľovstva. Pretože napomínal vtedajšieho kráľa
Herodesa pre jeho nemravný a hriešny život.
Herodes Antipas usúdil, že hnutie vyvolané
Jánom je nebezpečné, že jeho neustále
napomínanie z cudzoložstva je nehanebné a tak,
dal Jána uväzniť. Jánov koniec urýchlila pasca
Herodiády.
Ján bol sťatý na hrade Machaeri pri Mŕtvom
mori (Mt 14, 6 -12; Mk 6,19 - 29). Keď Herodiáda
dostala hlavu sv. Jána, dala ju zakopať na
bezpečné miesto. Jánovo telo pochovali jeho
učeníci. Jana, žena Herodesovho správcu, vedela
kde je hlava. Odniesla ju a zakopala na Olivovej
hore. Neskoršie ju našiel jeden mních, keď kopal
základy pre chrám. Schoval ju u seba.

najväčším

sviatkom. Bol známy už v 4.
stor. Sv. Augustín hovorí: "V
celom
kresťanskom
svete je slávený iba deň
narodenia Ježiša Krista
a sv. Jána Krstiteľa."
(Narodenie Panny Márie sa
vtedy nebolo známe ako
sviatok)
Katedrálny
chrám
prešovského biskupstva je
zasvätený
sv.
Jánovi
Krstiteľovi. Je nebeským
patrónom
všetkých
príslušníkov
prešovského
biskupstva. Na západe sa
sviatok sv. Jána Krstiteľa vyskytuje v kalendári
africkej cirkvi. Západný obrad v súčasnosti
Narodenie sv. Jána Krstiteľa slávi tiež 24.6.
Východná cirkev sa osobitnou úctou vinie k sv.
Jánovi Krstiteľovi. Jediný, okrem Bohorodičky,
spomedzi svätých má deň narodenín pre tento svet
(aj počatia 23.9). Úcta sv. Jána Krstiteľa je na
Východe pradávna a rozšírená. Svedčí o tom veľký
počet chrámov zasvätených jeho úcte, ikonografia,
úcta jeho pozostatkov a až 6 sviatkov na jeho česť v
priebehu roka.
Úcta na východe je veľmi rozšírená. Jeho
príchod na svet sprevádzali neobyčajné udalosti.
Počatie Jána Krstiteľa zvestoval archanjel
Gabriel jeho otcovi Zachariášovi v Jeruzalemskom
chráme. Práve prinášal obetu Bohu, keď sa mu
zjavil anjel Gabriel a zvestoval mu, že sa mu narodí
syn.
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Pred svojou smrťou ju pochoval na tom istom
mieste, kde ju našiel. Za cisára Konštantína
Veľkého prišli do Jeruzalema dvaja mnísi zo
Sýrie, ktorým sa sv. Ján zjavil a ukázal im miesto,
kde je pochovaná jeho hlava. Vykopali ju, no na
spiatočnej ceste domov ju ľahkomyseľne dali
jednému hrnčiarovi.
Neskôr ju získal arián Eustach, ktorý ju
zakopal v jaskyni blízko Emáuz. Na tomto mieste
bol vybudovaný monastier. Archimandritovi sa tu
roku 452 zjavil sv. Ján a ukázal mu miesto, kde sa
nachádza jeho hlava. To bolo druhé nájdenie. Za
Teodózia Veľkého bola hlava prenesená do
Carihradu.
V 8 stor., v dobe obrazoboreckých bojov,
odniesli hlavu sv. Jána z Carihradu do Komany v
Malej Ázii. Roku 857 ju znova našli. Bola
prenesená do Carihradu. V čase krížiackych
výprav ju odniesol neznámy latinský kňaz. Teraz
sa nachádza v Chráme sv. Silvestra v Ríme.
Na Jánovo slovo viacero ľudí sa rozhodlo
nasledovať "Božieho Baránka" - napr. Ondrej
a Ján. Ján Krstiteľ
vystupuje ako posledný
starozákonný
prorok,
predchodca Mesiáša. Sám
Kristus sa o ňom vyjadril
ako o najväčšom medzi
narodenými zo ženy. Je to
jedna z najväčších postáv
dejín spásy.
Viaceré tropáre
s jasným kristologickým
zameraním dávajú do
paralely
narodenie
Krstiteľa a narodenie
Krista, narodenie hlasu
a
narodenie
Slova,
narodenie z neplodnej
a narodenie z Panny.
Narodenie Krstiteľa sa
nedeje
bez
prispenia
muža, zatiaľ čo narodenie
Krista sa deje z Panny bez
prispenia
muža:
„Oslavujme teraz

11/2016
Pánovho Predchodcu, ktorého Alžbeta porodila
kňazovi z neplodného lona, no nie bez semena.
Lebo jedine Kristus prešiel nepriechodné miesto
bez pomoci muža. Jána porodila neplodná,
neporodila ho však bez muža; no Ježiša porodila
čistá Panna, keď ju zatônil Otec a Boží Duch.“
Ikona sviatku Narodenia Jána Krstiteľa
preberá spoločné motívy z ikon Narodenia
Bohorodičky a Narodenia Krista. V hornej časti
ikony Alžbeta leží na lôžku po tom, čo porodila
dieťa, a to v rovnakej polohe ako Anna na ikone
narodenia Márie a ako Mária na ikone narodenia
Krista. Tieto tri ženy na troch ikonách sú
symbolom plodnosti Cirkvi prostredníctvom
krstu. V spodnom kúte ikony Narodenia Jána
Krstiteľa vidíme rôzne ženy, ktoré umývajú
novorodenca. Túto scénu nachádzame aj na
ikonách narodenia Márie a Krista. Na všetkých
troch ikonách sa novorodenec umýva v mise,
ktorá symbolicky odkazuje na krst. V pravom rohu
ikony Zachariáš píše na tabuľku meno
novorodenca.
Aj Joachim a Jozef
majú svoje miesta v
kútoch ikon narodenia
Márie a Krista. Joachima
vidíme ako kontempluje
tajomstvo. Jozef v sebe
predstavuje pochybnosť
ľudstva voči tajomstvu
vtelenia Božieho Slova.
Toho,
ktorý
je
„Božím prorokom
a
predchodcom
milosti“, ktorý ohlasuje a
predchádza dar Krista,
dnes oslavujeme
v tajomstve narodenia
z
páru
starých,
pokročilých v rokoch, ale
plodných z milosti Ducha,
ktorý zo staroby
a neplodnosti dáva plodiť
skutočnú radosť.
Spracoval o. Martin Snak
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sobotu 28. mája 2016

dopoludnia sa vo farnostiach
Prešovskej
archieparchie
uskutoční „Iniciatíva za čisté
prostredie v našich farnostiach“,
ku ktorej pozval kňazov a
veriacich prešovský arcibiskup a
metropolita Ján Babjak SJ.
Pôjde o archieparchiálny
environmentálny deň, ktorým
chcú jeho účastníci v duchu
encykliky Svätého Otca Františka
Laudato Si´ prispieť k čistote prostredia.

Bude to deň spojený so zberom a separáciou
odpadkov vo farnostiach, hlavne v okolí chrámov,
farských budov, cintorínov či pri potokoch,
prípadne v priľahlom lese a pod., a to v spolupráci
s mestskými či obecnými úradmi, ktoré zabezpečia
napr. odvoz odpadkov na určenú skládku odpadu.
Prešovská archieparchia chce takýmto
spôsobom ukázať ľudský a kresťanský
prístup k prírode, k Božiemu stvorenstvu,
k nášmu spoločnému domovu a prispieť k
poznaniu, že aj ničenie prírody
je hriechom a mnohých
povzbudiť k udržiavaniu čistoty
životného prostredia.
V niektorých farnostiach sa z
objektívnych príčin táto iniciatíva
uskutoční v náhradných termínoch v
sobotu 4. júna alebo v sobotu 11. júna
2016. V našej farnosti sa tento deň
zameraný na poriadok okolo chrámu
a farských budov sa uskutočnil 11.
júna 2016.

Svätý Otec v nej okrem iného píše:
"Zdá sa, že zem, náš domov, sa čoraz
viac premieňa na obrovskú skládku smetí.
Na mnohých miestach planéty starší
ľudia s nostalgiou spomínajú na krajinu
minulých čias, ktorá je dnes zaplavená
odpadkami" (LS 21).

Info: www.grkatpo.sk
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„Dajte si pozor, aby vás niekto
nezviedol filozofiou a prázdnym
mámením, založeným na ľudských
obyčajoch a na živloch sveta,
a nie na Kristovi“. (Kol 2, 8)
Varovanie sv. Pavla nás nabáda zamýšľať sa aj
nad mocou a pôsobením symbolov, ktoré
predstavujeme v tejto rubrike. Skrýva sa za nimi
zlý duch, aby cez rôzne filozofie, náuky a povery
zviedol človeka. Preto je dôležité zriekať sa
zlého ducha a nanovo zveriť svoj život
Víťazovi.
Pane Ježišu, zriekam sa všetkého, čo
nie je od teba. Zriekam sa v tvojom mene
a mocou tvojej svätej krvi každého zlého
ducha. Teba prijímam za svojho osobného
záchrancu, osloboditeľa a spasiteľa. Pane
Ježišu, verím, že tvoje milosrdenstvo je
väčšie ako moje hriechy.
Ďakujem ti, že ma neodsudzuješ, ale práve
naopak, zastávaš sa ma pred každým človekom,
anjelom aj pred naším nebeským Otcom. Ty, ktorý
si jediný dostal moc súdiť, zomrel si za mňa na
kríži a tvoja krv ma ospravedlňuje, aby každý
hriech, ktorý ti vyznám, bol pochovaný v tvojej
svätej krvi.
Ďakujem ti, že ako môj dobrý pastier si za
mňa položil svoj život. Ďakujem ti, že mi takto
prinášaš nový život. Ďakujem, ti, že spolu s tebou
môžem vstať z mŕtvych, aby som konal dobré
skutky podľa tvojej svätej vôle.
Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si aj mňa pozval do
spolupráce na šírení tvojho evanjelia takým
spôsobom, akým budeš chcieť ty. Daj mi silu
pevného rozhodnutia, aby som v tvojej službe
mohol pomáhať bratom a sestrám, aby aj oni
mohli prežívať krásu tvojho oslobodenia,
uzdravenia, radosti, lásky a pokoja.

11/2016

Nech nás všetkých naplní tvoj Svätý Duch
a nech skrze nás prejaví svoju mocnú prítomnosť.
Amen.
V tvojom mene, Ježišu, sa zriekam
každej myšlienky hnevu, strachu,
neodpustenia... Nech všetko zlo odíde
navždy odo mňa aj so všetkými zlými
duchmi pod tvoj kríž, Ježišu, úplne sa ti
tam podriadi a nikdy sa už nevracia ani
ku mne, ani k mojim blízkym! Amen!
Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému
sa úplne podriaďujem, prosím, naplň ma
teraz svojím Svätým Duchom – moju
myseľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie,
pamäť a fantáziu, vedomie a podvedomie,
Nasýť ma svojou láskou, dôverou k tebe,
múdrosťou, odpustením, odvahou,
pokorou, čistotou mysle. Ježišu, vytvor
okolo mňa ochranný štít svojej lásky, cez
ktorý ku mne neprenikne nijaké
pokušenie ani zlo. Premieňaj ma viac
a viac v seba, v lásku, lebo ty si Láska.
Chcem žiť v súlade s tvojou vôľou! Amen!
Antónia Rabatínova
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OSEMSMEROVKA

Vtipy:

Pán farár sa pýta malého Jožka:
- Prečo sa modlíme o chlieb náš
každodenný a nie o chlieb na celý
týždeň?
- Aby bol vždy čerstvý, pán farár!

- Pani v supermarkete hovorí
predavačovi:
- Čo dostanem, keď nájdem jedlo po
záruke?
- Pravdepodobne salmonelózu, odpovie
predavač.

Učiteľ na náboženstve:
Pán Boh je všade!
- Dežko sa pýta: Aj v našej pivnici?
- Áno.
- Figu, my nemáme pivnicu!

Príde Bendžo do obchodu:
- „Prosím si kilo maku!“
- „Aj zabaliť?“
- „Nie, ďakujem, mám sieťovku!“
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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
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