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Katechéza pápeža Františka: 

Kto je pre mňa Ježiš? 
 

  Katechézu predchádzalo 
čítanie zo Svätého Písma: 

 
„Keď raz osamote 

modlil a boli s ním 

učeníci, opýtal sa ich: 

"Za koho ma 

pokladajú zástupy?" 

Oni mu odpovedali: "Za 

Jána Krstiteľa, iní za 

Eliáša a iní hovoria, že 

vstal z mŕtvych jeden z 

dávnych prorokov."  

"A vy ma za koho 

pokladáte?", opýtal sa 

ich. Odpovedal Peter: 

"Za Božieho 

Mesiáša." Ale on im 

dôrazne prikázal, že to 

nesmú nikomu povedať, a dodal: "Syn človeka 

musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a 

zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on 

tretieho dňa vstane z mŕtvych." A všetkým 

povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 

sám seba, vezme každý deň svoj kríž a 

nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život 

zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život 

pre mňa, zachráni si ho.“ 

(Lk 9,18-24) 

 

 

 

Drahí bratia a sestry! 

Evanjeliový úryvok tejto nedele  nás opäť volá 

k tomu, aby sme sa takpovediac z tváre do tváre 

konfrontovali s Ježišom. V jednom z mála 

pokojných momentov, keď sa nachádza sám so 

svojimi učeníkmi, sa ich Ježiš pýta: „Za koho 

ma pokladajú zástupy?“. A oni odpovedajú: 

„Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní 

hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z 

dávnych prorokov.“  

Ročník: 8.       Číslo: 12 
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Takže ľudia mali rešpekt voči Ježišovi 

a považovali ho za veľkého proroka, no neboli si 

ešte vedomí jeho pravej totožnosti, toho, že je 

Mesiáš, Boží Syn poslaný Otcom pre spásu 

všetkých. 

Ježiš sa vtedy obracia priamo na apoštolov – 

pretože toto ho najviac zaujíma – a pýta sa: „A vy 

ma za koho pokladáte?“ 

Peter hneď odpovedá v mene všetkých: «Za 

Božieho Mesiáša [t. j. Krista]», čo znamená: 

Ty si Mesiáš, Posvätený Bohom, ním poslaný 

zachrániť jeho ľud podľa Zmluvy a prísľubu. Takto 

si Ježiš uvedomuje, že Dvanásti, a osobitne Peter, 

dostali od Otca dar viery; a preto im začína hovoriť 

otvorene – tak hovorí Evanjelium: „otvorene“ – 

o tom, čo ho očakáva v Jeruzaleme: «Syn 

človeka musí mnoho trpieť, starší, 

veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú 

ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych».  

Tie isté otázky sa dnes nanovo predkladajú 

každému z nás:  

„Kto je Ježiš pre ľudí našich čias?“ Ale 

druhá je dôležitejšia: „Kto je Ježiš pre každého 

z nás?“  

Pre mňa, pre teba, pre teba, pre teba...  

Kto je Ježiš pre každého nás? 

Sme pozvaní stotožniť sa s Petrovou 

odpoveďou, aby sa stala našou vlastnou 

odpoveďou a vyznali sme s radosťou, že Ježiš je 

Boží Syn, Otcovo večné Slovo, ktoré sa stalo 

človekom na vykúpenie ľudstva, vylievajúc naň 

hojnosť Božieho milosrdenstva. 

Svet viac než kedykoľvek potrebuje 

Krista, jeho spásu, jeho milosrdnú lásku. 

Mnohí ľudia registrujú prázdnotu okolo seba 

a v sebe – azda niekedy aj my –, iní žijú v nepokoji 

a neistote z dôvodu chúlostivých podmienok 

a konfliktov. Všetci potrebujeme priliehavé 

odpovede na naše otázky, na naše konkrétne 

otázky. V Kristovi, jedine v ňom, sa dá nájsť pravý 

pokoj a naplnenie každej ľudskej túžby.  

Ježiš pozná srdce človeka ako nikto iný. Preto 

ho môže uzdraviť, darujúc mu život a útechu. Keď 

Ježiš ukončil svoj dialóg s apoštolmi, obracia sa ku 

všetkým so slovami:  

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 

sám seba, vezme každý deň svoj kríž a 

nasleduje ma.“ Nejde o nejaký ozdobný kríž, o 

kríž ideologický, ale je to kríž života, je to kríž 

vlastných povinností, kríž obetovania sa pre 

druhých s láskou: pre rodičov, pre deti, pre 

rodinu, pre priateľov, aj pre nepriateľov; kríž 

ochoty byť solidárnymi s chudobnými, zasadenia 

sa za spravodlivosť a pokoj. 

Keď sa ujímame tohto postoja, týchto krížov, 

vždy niečo strácame. Nikdy nesmieme zabudnúť, 

že „kto stratí svoj život [pre Krista], 

zachráni si ho“. Je to strata pre zisk. 

A pamätajme na všetkých našich bratov, ktorí 

i dnes uskutočňujú tieto Ježišove slová, keď 

obetujú svoj čas, svoju prácu, svoju námahu 

a dokonca i svoj život, aby nezapreli svoju vieru 

v Krista. 

Ježiš nám prostredníctvom Ducha Svätého 

dáva silu kráčať vpred na ceste viery a svedectva: 

konať to, v čo veríme; nie hovoriť jedno a konať 

druhé. A na tejto ceste je nám vždy nablízku 

a predchádza nás Panna Mária: dovoľme jej vziať 

nás za ruku, keď prechádzame temnými 

a náročnejšími chvíľami. 

Vatikán 19. 06. 2016
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Pokazená kariéra 

 Niekdajší prezident Spojených štátov 

William McKinley stál pred úlohou určiť 

veľvyslanca do istej krajiny. Mal dvoch 

kandidátov, ktorých schopnosti boli takmer 

vyrovnané. Pán McKinley rozmýšľal, aké 

meradlo určiť, podľa ktorého by zistil charakter 

a skutočnú veľkosť týchto mužov. Neskôr sa 

zdôveril s tým, že práve sebectvo jedného sa 

napokon stalo rozhodujúcim faktorom, ktorý 

ovplyvnil jeho rozhodnutie. 

Stalo sa to pred niekoľkými rokmi, keď bol 

ešte členom Kongresu Spojených štátov. 

McKinley nastúpil do autobusu mestskej 

dopravy práve v čase dopravnej špičky 

a podarilo sa mu obsadiť posledné voľné 

miesto. Zakrátko nastúpila do autobusu stará 

žena, ktorá si zarábala praním. V rukách držala 

ťažký kôš plný bielizne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prešla takmer celý autobus a nakoniec 

zostala stáť v uličke. Sotva však dokázala počas 

jazdy udržať rovnováhu. Nikto jej neponúkol 

svoje miesto. Jeden z mužov, ktorí kandidovali 

na veľvyslanca, sedel práve vedľa tejto stojacej 

ženy. McKinley si všimol, že posunul noviny 

viac do strany, aby ju nevidel. Pán McKinley sa 

postavil, vzal tejto žene kôš s bielizňou 

a ponúkol jej svoje miesto v zadnej časti 

autobusu. 

Kandidát na veľvyslanca sa nikdy 

nedozvedel, že práve tento malý sebecký skutok 

bol tým, čo rozhodlo o jeho ďalšej životnej 

kariére. Prezident si zapamätal tento prejav 

neláskavosti a za svojho veľvyslanca ustanovil 

druhého kandidáta. 

 

Nepoznám cennejšiu vlastnosť 

človeka, než je láskavosť. 
Ludwig van Beethoven 

 

Spracoval o. Martin Snak 

 

 

Najbližšie eRko STRETKO pre deti do 13 rokov, 

bude 2. júla 2016 o 15:00 na fare – 

potrebné doniesť si prezuvky. 

Príď k nám - zahráš sa, zabavíš a zažiješ kopec srandy. 

Čakáme ťa! 
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NOVÁ KNIHA: 

Maturita z lásky 

od žakovského 

farára Kuffu 
 

Prečítate približne za  

2 minúty V čase, keď mnohí 

študenti skladajú záverečné 

skúšky – maturity či 

štátnice, prichádza na knižný 

trh novinka – Maturita z 

lásky. Cestaplus.sk v 

spolupráci s vydavateľstvom 

Kumran prináša ďalšie 

pokračovanie príbehov zo života žakovského farára. Po prvom vydaní lekcií zo života pod názvom 

Kazateľnica život alebo V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov, prichádza starší súrodenec 

„jednotky“ s rovnakým počtom strán – 96.  

Knižka útla, no bohatá. Maturita z lásky s podtitulom Za nesmrteľnú dušu znesiem všetky kopance. 

Príbehy, ktoré nám pripomínajú, že oveľa dôležitejšie skúšky sú tie životné než školské, a že 

najdôležitejšia je jediná – maturita z lásky. Krátke príbehy ako tabletky, ktoré v človeku zanechajú viac 

otázok ako odpovedí. Písmenká zo života, pri ktorých vám neraz zostane úsmev na tvári. Ale sú i o tom, 

že práve bolesť nás čistí v láske a nútia zamyslieť sa, nezostať na povrchu a nezostať povrchným.  

„Celý náš život je maturita. Maturita z lásky. Existujú len dve známky: zmaturoval 

a nezmaturoval.  A existuje len jeden predmet: láska. Dal by Pán Boh, aby som čo 

najlepšie zmaturoval. Najdôležitejší nie je výsledok, ale zápas. Hodnotí sa láska 

a snaha,“ opakuje často Maroš Kuffa. V jubilejnom roku milosrdenstva je tento titul 

obzvlášť príznačný. Nehovorí o Božom milosrdenstve teoreticky, ale z praxe. Farár zo 

Žakoviec, ktorý má povahu viac bojovnícku ako kňazskú a celý život zasvätil zápasu 

o duše, najradšej hovorí o Božom milosrdenstve. A najmä o tom, že Boh sa nás nikdy 

nevzdá a jeho milosrdenstvo nemá konca-kraja. 

 Napokon, zažíva to dennodenne v boji o duše. 

Knihu dopĺňajú jednoduché, no vzácne ilustrácie ľudí, ktorí sú nesmierne vzácni v Božích očiach 

(hoci v našich ľudských často ani nie): väzni z leopoldovskej väznice, ľudia bez domova z Nocľahárne 

sv. Vincenta de Paul, deti z detského domova v Trenčíne-Zlatovciach a nevyliečiteľná pacientka z 

hospicu v Trenčíne.  
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Liturgický program na týždeň 

od 27.06. do 03.07.2016 

Pondelok 

27.06. 
Náš prepodobný otec  
Samson Pohostinný 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária s rod. 

Akatist za požehnanie rodín  
Sv. liturgia slovenská 

* Daniela 

Utorok 

28.06. 
Prenesenie pozostatkov svätých 

nezištníkov Kýra a Jána. 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mikuláš s rod. 

Veľká Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 

Streda 

29.06. 

 
Svätí, slávni a znamenití hlavní 

apoštoli Peter a Pavol 
 
Prikázaný sviatok 

Myrovanie 

6:30 
 

7:30 
 
 

16:30 
 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Peter, Vasiľ, Anna, Andrej, Anna, 
Eva, Mária, Mária, Paulína, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
* za veriacich  

Sv. liturgia slovenská 
* Peter 

Štvrtok 

30.06. 

Zbor svätých, slávnych a 
znamenitých dvanástich 

apoštolov 

6:30 
 

18:00 

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

Sv. liturgia slovenská 
† Andrej 

Piatok 

01.07. 

Svätí nezištníci a divotvorcovia 
Kozma a Damián 

Prvý piatok 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* členky SSR a NSI 

Sv. liturgia slovenská 
† Štefan, Anna, Ján ost. z rod. 

Sobota 

02.07. 

Uloženie úctyhodného rúcha 
našej presvätej Vládkyne a 

Bohorodičky v Blachernách 

6:30 
 

16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Tatiana s rod. 

Sobáš - skanzen 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Bernardína s rod. 

Nedeľa 

03.07. 

7. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 

 

8:00 
 

10:00 
 
 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Peter, Inga, Anna, Darina, 

Ľubo,  Peter, Patrik, Marko 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefánia s rod. 
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Liturgický program na týždeň 
od 04.07. do 10.07.2016 

Pondelok 

04.07. 
Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan 
Prep. Marta, matka svätého Simeona 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef (panychída) 
Veľká Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján, Mária, Ján 

Utorok 

05.07. 

 
Svätí apoštolom rovní Cyril a 

Metod, učitelia Slovanov 
 

Odporúčaný sviatok 
Myrovanie 

9:00 

9:30 
____ 
17:15 

18:00 
 

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi 

Sv. liturgia  
na námestí 

––– ––– ––– ––– ––– ––– 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Silvia s rod. 

Streda 

06.07. 
Náš prepodobný otec Sisoés Veľký 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Andrej, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
† Vladimír (panychída) 

Štvrtok 

07.07. 

Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a 
Akakios, ktorý sa spomína v spise 

Rebrík 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ondrej 

Sv. liturgia slovenská 
† Andrej, Mária, Tomáš,  

Ivan, Mária 

Piatok 

08.07. 

 
 

Svätý veľkomučeník Prokop 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Michal, Helena, Juraj, 

Júlia (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Imrich, Mária, Imrich, Ján, Jana 

Sobota 

09.07. 
Svätý hieromučeník Pankrác, 

tauromenský biskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
† Mirka (panychída) 

Nedeľa 

10.07. 

 
8. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 

 

8:00 
 

10:00 
 
 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Anton 
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Liturgický program na týždeň 
od 11.07. do 17.07.2016 

Pondelok 

11.07. 
Svätá všechválna mučenica Eufémia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján 

Akatist za požehnanie rodín  
Sv. liturgia slovenská 
* Oľga s rod. (70r.) 

Utorok 

12.07. 
Svätí mučeníci Proklos a Hilarios 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Filoména 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal Juštík (panychída) 

Streda 

13.07. 
Zhromaždenie k sv. archanjelovi 

Gabrielovi 

6:30 
 

18:00 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vojtech, Valéria, Jozef, Anna 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 
* bohuznáma rodina 

Štvrtok 

14.07. 
Po Svätý apoštol Akvila 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Peter 

Sv. liturgia slovenská 
† Peter Šuta 

Piatok 

15.07. 

Svätý apoštolom rovný  
a veľký knieža Vladimír,  

pri svätom krste nazvaný Bazil 
 

Voľnica 

6:30 
 

18:00 

 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Stanislav 

Sv. liturgia slovenská 
† Danka (panychída)  

Sobota 

16.07. 
Sv. hieromuč. Aténogenés  

a jeho 10 učeníci 

6:30 
 

16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† František 

Sobáš 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
† Dominika, Anežka 

Nedeľa 

17.07. 

 
Blažený hieromučeník Pavol 

Peter, prešovský biskup 
 

9. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 
Zbierka na Svojpomocný  

fond pre farnosti 

 

8:00 
 

10:00 
 
 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária s rod. (50r.) 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Martin, Silvia, Tomáš, Martin 
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Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla sa 

slávi 29. júna vo všetkých kresťanských cirkvách 

Východu i Západu. V niektorých východných 

tradíciách mu predchádza pôst rozličného trvania, 

ktorý sa začína v pondelok po Nedeli všetkých 

svätých, teda prvej nedeli po sviatku 

Päťdesiatnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sviatkom je spojený nasledujúci deň – 

oslava dvanástich apoštolov, svedkov Krista a 

kazateľov evanjelia. Ikonografia znázorňuje 

bratské objatie medzi Petrom a Pavlom, alebo 

obidvoch apoštolov, ktorí držia chrám. Črty sú 

tradičné: Peter s hustými vlasmi, nízkym čelom a 

krátkou okrúhlou bradou; Pavol je plešatý, má 

vysoké čelo, dlhú a hladkú bradu. 

Dávame do pozornosti, že počas letných 
prázdnin bude 

 zmena v liturgickom slávení: 

v nedeľu doobeda budú dve liturgie, 

namiesto troch, 

o 8:00 a 10:00 hod. 

Za pochopenie ďakujeme. 
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Táto vernosť v ich znázorňovaní nám dovoľuje 

spoznať ich na ikonách Päťdesiatnice, Zosnutia 

Bohorodičky a prijímania apoštolov, kde Kristus 

na jednej strane dáva svoje telo Petrovi a piatim 

apoštolom a na strane druhej podáva čašu so 

svojou krvou Pavlovi a ďalším piatim apoštolom. 

Tieto ikony chcú svojou jasnou symbolikou 

podčiarknuť centrálnu úlohu obidvoch apoštolov v 

živote Cirkvi.. 

Na večierni sa obaja apoštoli oslavujú ako 

„prví medzi božskými hlásateľmi“, ako „ústa meča 

Svätého Ducha“, ako nástroje diela spásy, ktorú 

Kristus završuje: Oni „sú krídla poznania Boha, 

preleteli končiny sveta a vzniesli sa až do nebies; 

sú ruky evanjelia milosti, nohy pravdivého 

zvestovania, rieky múdrosti, ramená kríža.“ 

Pre obidvoch je mučeníctvo cieľom, aby skrze 

neho dosiahli Krista: „Jeden, pribitý na kríž, 

odchádza k nebesiam, kde prijíma od Krista kľúče 

kráľovstva; druhý, sťatý mečom, odišiel k 

Spasiteľovi.“ Peter je vzývaný aj ako „vrúcny 

priateľ Krista, nášho Boha“, a Pavol ako „hlásateľ 

viery a učiteľ celého sveta“. Hymnografia ich spája 

s Rímom, kde vydali 

svoje svedectvo, 

„podivuhodné 

ozdoby“ mesta: 

„Peter, skala viery, 

Pavol, chvála celého 

sveta, príďte spolu z 

Ríma, aby ste nás 

upevnili.“ 

Na utierni je 

Peter oslavovaný 

ako „prvý“, ako 

„hlava Cirkvi a 

veľký biskup“, ale aj 

ako teológ, pretože 

vyznal Ježiša ako 

Krista: „Na skale 

tvojej teológie 

vládca Ježiš založil 

Cirkev 

nerozboriteľnú.“  

Tento rybár je prirovnávaný ku kupcovi, ktorý 

hľadá vzácnu perlu: „Peter, keď si zanechal, to, čo 

nie je, dosiahol si to, čo je, ako kupec: a skutočne 

si ulovil najcennejšiu perlu, Krista.“ Pascha je pre 

neho zjavením vzkrieseného a odpustenia: „Tebe, 

prvopovolanému a veľmi milovanému, ako 

význačnej hlave apoštolov sa Kristus zjavuje ako 

prvému po svojom vzkriesení z hrobu.“ „Aby 

vymazal tvoje trojité zapretie, vládca svojím 

božským hlasom trojitou otázkou utvrdzuje 

lásku.“ 

Pavol je naopak predstavovaný ako hlásateľ a 

učiteľ, ktorý je povolaný priniesť národom 

Kristovo meno: „Ty si položil ako základ pre duše 

veriacich kameň vzácny, uholný, Spasiteľa a 

Pána.“ Pavlovo bytie, ktoré bolo vyzdvihnuté až do 

tretieho neba, znamená dar vyznania trojičnej 

viery. „Keď si bol vyzdvihnutý nahor v extáze, 

dosiahol si tretie nebo, najšťastnejší, a počujúc 

nevysloviteľné slová si zvolal si: „Sláva 

najvyššiemu Otcovi a Synovi jeho vyžarovaniu, 

ktorý s ním sedí na tróne, a Duchu, ktorý skúma 

hlbiny Boha.“ A voči cirkvi Pavol vykonáva úlohu 

toho, kto ju privádza 

Kristovi: „Zasnúbil si 

Cirkev, aby si ju 

priviedol ako nevestu 

ženíchovi Kristovi: bol si 

jej družbom, bohonosný 

Pavol; preto ťa oslavuje 

po všetky veky.“ 

Celkovo, Peter a 

Pavol sú „prvými 

koryfejmi“, teda tými, 

ktorí majú prvé miesto a 

sú „prvými čo do 

dôstojnosti“ 

(prototronoi). „Nech sa 

prihovárajú u vládcu 

sveta, aby daroval svetu 

mier, a našim dušiam 

veľké milosrdenstvo.“ 
 

Spracoval o. Martin Snak 
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Metropolita Ján Babjak SJ vysvätil v Ľutine  
sedem novokňazov 

 

V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

v Ľutine v nedeľu 19. júna vysvätil prešovský 

arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ siedmich 

novokňazov Prešovskej archieparchie. Sviatosť 

kňazstva prijali Marek Baran, Pavol Dancák, 

Martin Dudok, Dušan Chapčák, Jozef 

Mačejovský, Ján Marčák a Ján Slobodník. 

 V homílii vladyka Ján, vychádzajúc 

z nedeľného evanjelia o vyhnaní zlých duchov 

z dvoch posadnutých povedal, že jeho hlavnou 

myšlienkou je Božia moc nad zlým duchom. „Ježiš 

je skutočne naším Pánom a Kráľom. Patriť mu 

a slúžiť je to, čo robí človeka najšťastnejším tu na 

zemi i vo večnosti.“ Svätencom povedal: „Verím, 

že sa spoliehate na Pána Ježiša, veď vám dal už 

toľko požehnania. On vám dnes dáva moc 

premieňať chlieb na jeho telo a víno na jeho krv, 

odpúšťať hriechy a moc nad zlými duchmi. To sú 

až nepredstaviteľné dary, ktoré vám dnes dáva. 

Nebojte sa čeliť zlu, veď Pán Ježiš je víťaz, on 

premohol zlo, len využívajte milosti, ktoré vám 

dnes dáva. Ide o to, aby sme sa nikdy nezačali 

zahrávať so zlým, nezačali s ním vyjednávať. Ba 

ide ešte o viac – aby sme žili v jednote s Ježišom 

Kristom. Pán si vás vybral, aby ste horlivo 

pracovali na záchrane ľudí. Vy s Kristom ste 

silnejší ako Lucifer s celým peklom. Zostaňte 

v pevnom spojení s Ježišom cez modlitbu“, 

povedal metropolita. 

 

Kňazská vysviacka má v archijerejskej svätej 

liturgii miesto po Veľkom vchode, teda po 

prenesení chleba a vína na oltár, po skončení 

liturgie katechumenov na začiatku liturgie 

verných. Najprv otec Miroslav Dancák, rektor 

kňazského seminára, predstavil diakonov, 

kandidátov presbyterátu, svätiteľovi. Nasledoval 

bozk pokoja svätencov so svätiteľom, zasnúbenie 

s oltárom, vyznanie katolíckej viery a zloženie 

prísahy na evanjelium. Nasledoval samotný úkon 

kňazského svätenia pred oltárom vkladaním rúk 

vladyku a zvolávaním Božej milosti. Po svätení si 

ľahli na zem v znamení kríža a po následnej 

modlitbe vladyku nad nimi prijali za spevu „axios“ 

– „je hodný“ vonkajšie znaky kňazstva – všetky 

časti kňazského liturgického rúcha a liturgikon. 

 Novokňazi sa zapojili do slávenia svojej prvej 

svätej liturgie v kňazskej službe, v spoločenstve so 

svojím arcibiskupom a spolubratmi kňazmi. Na 

konci za všetkých poďakoval novokňaz Ján 

Marčák a otec arcibiskup a metropolita ešte 

zdôraznil pozvanie k svätosti nielen pre 

novokňazov, ich manželky a raz ich rodiny, ale pre 

všetkých. Pri slávnostnom obede prečítal 

zadelenie novokňazov na kaplánske miesta 

a odovzdal im ustanovujúce dekréty.   

 
 Info: www.grkatpo.sk



 Sme tu pre vás  12/2016 

 

11 

 

OSEMSMEROVKA  

 

 

Vtipy:  

 
- Mama nesie z pivnice zemiaky, medzi 
ktorými sedí ropucha. Malý Janko kričí: 
– Mamička, jeden zemiak na mňa 
žmurká! 

 
 

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! 
 
 
 

– Mamička, kde je teta Róza? 
– Odišla na tri týždne do kúpeľov. 
– To ale musela byť poriadne špinavá... 

 
 
 
 

- Maťko, prečo neješ, veď si hovoril, že si 
hladný ako vlk. 
– Áno, mamička. Ale videla si už vlka jesť 
špenát? 
 
 
 

– To musí byť strašné, keď žirafu bolí 
hrdlo. 
– Podľa mňa je oveľa horšie, keď má 
stonožka kurie oká. 

 
 
 

– Ocko, kúp mi dve šiltovky. 
– Prečo práve dve? 
– Lebo zo všetkého, čo chcem, dostanem 
polovicu. 



 Sme tu pre vás 12/2016 

 

12 

 

  

  
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 


