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Slová pápeža Františka účastníkom SDM 2016
pri uvítacom programe na Błoniach
Drahí mladí,
konečne sa stretávame!
Ďakujem za toto vrelé
prijatie!
Ďakujem
kardinálovi
Dziwiszovi,
biskupom,
kňazom,
rehoľníkom,
seminaristom a laikom, a
všetkým,
ktorí
vás
sprevádzajú.
Ďakujem tým, ktorí
umožnili,
že
tu
dnes
môžeme byť, ktorí sa ,vložili
do hry, aby sme mohli
oslavovať vieru. Čiže sláviť
vieru. Dnes my všetci
spoločne slávime vieru.
V tejto jeho rodnej zemi
by som chcel osobitne
poďakovať svätému Jánovi
Pavlovi II., ktorý vysníval
a podnietil tieto stretnutia.
Z neba nás sprevádza pri pohľade na toľkých
mladých, patriacich k tak rozličným národom,
kultúram a jazykom, s jediným motívom:
oslavovať Ježiša, ktorý je živý uprostred nás.
Pochopili ste? Oslavovať Ježiša, ktorý
je živý uprostred nás.
A povedať, že je živý, znamená obnoviť našu
túžbu nasledovať ho, našu túžbu žiť s vášňou toto
nasledovanie Ježiša. Čo môže byť lepšou
príležitosťou na obnovenie priateľstva s Ježišom
než posilniť priateľstvo medzi vami!

Čo môže byť lepším spôsobom na posilnenie
nášho priateľstva s Ježišom než podeliť sa s ním
s inými! Čo môže byť lepším spôsobom na
zakúsenie radosti z evanjelia, než usilovať sa
,nákazlivo‘ vniesť Dobrú novinu do mnohých
bolestivých a ťažkých situácií!
A Ježiš je ten, ktorý nás zvolal na tieto 31.
svetové dni mládeže: je to Ježiš, kto nám hovorí:
«Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo»
(Mt 5,7)

Blahoslavení sú tí, čo vedia odpúšťať, čo vedia
mať spolucítiace srdce, čo vedia darovať to najlepšie
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pre druhých. To najlepšie, nie to, čoho majú nazvyš:
to najlepšie!
Drahí mladí, v týchto dňoch sa Poľsko, táto
šľachetná zem, oblieka do sviatočného; v týchto
dňoch chce byť Poľsko stále mladou tvárou
Milosrdenstva. Tu v tejto krajine spolu s vami a tiež
zjednotení s mnohými mladými, ktorí tu dnes
nemôžu
byť,
ale
ktorí
nás
sprevádzajú
prostredníctvom
rôznych
komunikačných
prostriedkov, všetci spoločne vytvoríme z týchto dní
jeden ozajstný jubilejný sviatok, v tomto Jubileu
milosrdenstva.
Za roky, ktoré som prežil ako biskup, som sa
naučil jednu vec – nuž, naučil som sa toho mnoho,
ale jednu chcem povedať teraz: niet nič krajšie ako s
rozjímaním hľadieť na túžby, nasadenie, vášeň
a energiu, s akou mnohí mladí žijú svoj život. Toto
je krásne! A odkiaľ pochádza táto krása? Keď sa
Ježiš dotkne srdca mladého človeka, chlapca,
dievčaťa, títo sú schopní naozaj veľkolepých činov.
Je povzbudzujúce počuť ich, ako sa delia o svoje
sny, o svoje otázky a o svoju túžbu vzoprieť sa
všetkým tým, ktorí hovoria, že veci nemožno
zmeniť. Tým, ktorých ja nazývam „kvietistami“:
„Nič sa nedá zmeniť!“ Nie, mladí majú silu vzoprieť
sa týmto! Ale niektorí si toho nie sú istí. Ja sa vás
opýtam, vy odpovedzte: Dajú sa veci zmeniť?
Je to dar z neba môcť vidieť mnohých z vás, ako
sa s vašimi vlastnými otáznikmi usilujete o to, aby
boli veci inak. Je to krásne a potešuje mi to srdce,
keď vidím, ako to z vás prekypuje. Cirkev na vás
dnes hľadí – povedal by som ešte viac – svet na vás
dnes hľadí a chce sa od vás učiť, aby obnovila svoju
dôveru v milosrdenstvo Otca, ktorý má vždy mladú
tvár a neprestáva nás pozývať byť súčasťou jeho
Kráľovstva, ktoré je kráľovstvom radosti, je
kráľovstvom ustavične šťastia, je kráľovstvom, ktoré
nás vždy posúva vpred, je to kráľovstvo schopné dať
nám silu zmeniť veci. Zabudol som. Zopakujem
otázku ešte raz: môžu sa veci zmeniť? V poriadku!
Poznajúc vášeň, ktorú vkladáte do misie, sa
odvažujem zopakovať:
milosrdenstvo má vždy mladú tvár. Lebo
milosrdné srdce má odvahu zanechať
pohodlie, milosrdné srdce vie ísť v ústrety
iným, dokáže objať všetkých. Milosrdné
srdce vie byť útočiskom pre toho, kto nikdy
nemal domov alebo ho stratil,
vie vytvoriť atmosféru domova a rodiny pre toho,
kto musel emigrovať, je schopné nehy
a spolucítenia. Milosrdné srdce sa vie podeliť

o chlieb s tým, kto hladuje, milosrdné srdce sa
otvára, aby prijalo utečenca a migranta.
Vysloviť milosrdenstvo spolu s vami znamená
vysloviť šancu, vysloviť zajtrajšok, vysloviť záväzok,
vysloviť dôveru, vysloviť otvorenosť, pohostinnosť,
spolucítenie, je to vysloviť sny. Avšak, ste vy schopní
snívať? [mladí...] A keď je srdce otvorené a schopné
snívať, je tu priestor pre milosrdenstvo, je tu
priestor pre pohladenie tých, čo trpia, je tu priestor
byť po boku tých, čo nemajú pokoj v srdci alebo im
chýba to nevyhnutné na živobytie, alebo im chýba tá
najkrajšia vec: viera. Milosrdenstvo. Povedzme
spoločne toto slovo: milosrdenstvo. Všetci!
Chcel by som sa vám tiež zdôveriť s ďalšou
vecou, ktorú som sa v týchto rokoch naučil.
Nechcem nikoho uraziť. Zarmucuje ma
stretávať mladých, ktorí sa zdajú byť ,na
dôchodku‘ skôr než je na to čas. Toto ma bolí.
Mladí, ktorí sa zdajú byť odídení do dôchodku v 23,
24, 25 rokoch. Toto ma zarmucuje. Som
znepokojený, keď vidím mladých, ktorí ,zahodili
uterák ešte skôr, než sa začal zápas; ktorí sa ‚vzdali‛
prv než by začali hrať. Bolí ma vidieť mladých, ktorí
kráčajú so smutnou tvárou, akoby ich život nemal
hodnotu. Sú to v podstate znudení mladí... a nudní,
ktorí napĺňajú nudou druhých, a toto ma zarmucuje.
Je to ťažké. A zároveň nás to núti pýtať sa, keď
vidíme mladých, ktorí prenechajú život tomu, že
hľadajú ,závrat‘ alebo takému pocitu, že sa cítia
nažive na tmavých cestách, za čo im potom príde
‚platiť‘... a draho platiť. Myslite na toľkých mladých,
ktorých poznáte, čo si zvolili túto cestu. Núti to
premýšľať, keď vidíš mladých, ktorí prichádzajú
o pekné roky ich života a o ich energiu, bežiac za
predavačmi falošných ilúzií – a tých je! Predavačov
falošných ilúzií, ktorí vás okradnú o to najlepšie
z vás samých. A toto ma zarmucuje. Som si istý, že
dnes medzi vami nie je nikto z týchto, ale chcem
vám povedať: sú takíto mladí penzisti, mladí, ktorí
zahodia uterák pred zápasom, sú mladí, ktorí potom
vstupujú do závrate s falošnými ilúziami a končia
v ničote.
Z tohto dôvodu, drahí priatelia, sme sa zišli, aby
sme si navzájom pomáhali, lebo sa nechceme nechať
okradnúť o to najlepšie z nás samých, nechceme
dopustiť, aby nás okradli o energiu, aby nás okradli
o radosť, aby nás okradli o sny falošnými ilúziami.
Drahí priatelia, pýtam sa vás: chcete pre váš život
ten ,závrat‘, ktorý robí cudzími, alebo chcete cítiť tú
silu, ktorá vám dá pocítiť, že ste živí a naplnení?
Závrat, ktorý odcudzuje, alebo silu milosti?
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Čo chcete: odcudzujúci závrat, alebo silu do môjho domu, do srdca každého z nás.
plnosti? Na to, aby sme boli naplnení, aby sme mali
Ježiš si všimne naše starosti, našu
obnovený život, existuje odpoveď, je to odpoveď, uponáhľanosť, tak ako si to všimol u Marty...
ktorá sa nepredáva, je to odpoveď, ktorá sa a vyčká, až mu budeme načúvať ako Mária: aby
nekupuje, odpoveď, ktorá nie je nejakou vecou, nie sme uprostred všetkej práce mali odvahu zveriť sa
je to predmet: je to osoba, volá sa Ježiš Kristus. mu. Nech sú to dni pre Ježiša, venované tomu, aby
Pýtam sa vás: Možno Ježiša Krista kúpiť? Ježiš sme mu načúvali, prijali ho v tých, s ktorými sa
Kristus sa predáva v obchodoch? Ježiš Kristus je delíme o domov, cestu, skupinu, školu.
dar, je darom Otca, darom nášho Otca. Kto je Ježiš
A kto prijme Ježiša, naučí sa Ježiša milovať. A tak
Kristus? Všetci! Ježiš Kristus je dar! Všetci! Je on sa nás pýta, či chceme plný život. A ja sa vás v jeho
darom Otca.
mene pýtam: Chceš... chcete plný život? Začni od
Ježiš Kristus je ten, kto vie dať opravdivú vášeň tejto chvíle a nechaj sa ním dotknúť! Lebo šťastie klíči
životu, Ježiš Kristus je ten, kto nás vedie k tomu, a rozkvitá v milosrdenstve: to je jeho odpoveď, toto je
aby sme sa neuspokojili s trochou, a vedie nás jeho pozvanie, jeho výzva, jeho dobrodružstvo:
k tomu, aby sme zo seba vydali to najlepšie; je to milosrdenstvo. Milosrdenstvo má vždy mladú tvár;
Ježiš Kristus, ktorý sa na nás obracia, pozýva nás ako tvár Márie z Betánie sediacej pri Ježišových
a pomáha nám vstať zakaždým, keď sa považujeme nohách ako učeníčka, ktorá miluje počúvať ho, lebo
za porazených. Je to Ježiš Kristus, ktorý nás vie, že tam je pokoj. Ako tvár Márie z Nazareta, ktorá
podnecuje zdvihnúť zrak a snívať vysoko. „Ale, sa svojím ,áno‘ pustila do dobrodružstva
Otče, - môže mi niekto povedať – je tak ťažké milosrdenstva, a ktorú budú nazývať blahoslavenou
vysoko snívať, je tak náročné stúpať, byť stále na po všetky pokolenia, a my ju všetci voláme ,Matkou
výstupe. Otče, ja som slabý, padám, snažím sa, ale milosrdenstva‘.
toľko ráz klesám dolu.“ Alpinisti, keď vystupujú na
Takže všetci spoločne prosme Pána – každý nech
vrchy, spievajú jednu veľmi peknú pieseň, v ktorej opakuje vo svojom srdci v tichosti: Pane, vrhni nás
sa hovorí: „V umení stúpať to, na čo záleží, nie je do dobrodružstva milosrdenstva! Vrhni nás do
nepadnúť, ale nezostať na zemi.“ Ak si slabý, ak dobrodružstva stavania mostov a búrania múrov;
padáš, pozri trošku dohora a tam je Ježišova vrhni nás do dobrodružstva pomáhať chudobnému,
natiahnutá ruka, ktorý ti hovorí: „Vstaň, poď so ktorý sa cíti sám a opustený, tomu, kto viac
mnou.“ – „A ak to spravím znova?“ – „Aj vtedy.“ – nenachádza zmysel svojho života. Vyšli nás
„A ak to spravím ešte ďalší raz?“ – „Aj vtedy. Veď sprevádzať tých, čo ťa nepoznajú a povedať im pomaly
Peter sa raz opýtal Pána: „Nuž, Pane, koľko krát? - a s veľkým rešpektom tvoje meno, ten dôvod mojej
Sedemdesiatkrát sedem.“ – Ježišova ruka je vždy viery. Podnieť nás, tak ako Máriu z Betánie
natiahnutá, aby nás pozdvihla, keď padáme.
k načúvaniu tým, ktorým nerozumieme, tým, ktorí
V evanjeliu (Lk 10,38-42) sme počuli, že Ježiš sa prichádzajú z iných kultúr, iných národov, aj tým,
kráčajúc do Jeruzalema zastavuje v jednom dome - ktorých sa obávame, lebo si myslíme, že nám môžu
u Marty, Márie a Lazára - kde ho prijímajú. Idúc ublížiť. Daj, aby sme náš pohľad obrátili, tak ako
okolo vchádza do ich domu, aby s nimi pobudol. Mária z Nazareta u Alžbety, aby sme obrátil náš
Dve ženy prijímajú toho, o kom vedia, že je schopný pohľad k našim starším, k našim starým rodičom, aby
dojatia.
sme sa učili z ich múdrosti. Pýtam
Mnohé zaneprázdnenosti
sa vás: zhovárate sa s vašimi starými
z nás robia takých ako je
rodičmi? Nuž, len tak napoly... tak
Marta:
aktívnych,
je? Vyhľadávajte vašich starých
nepozorných,
neustále
rodičov, oni majú múdrosť života
v behu sem a tam... ale
a povedia vám veci, ktoré pohnú
často sme aj ako Mária: pred
vaše srdce.
krásnou
krajinkou
alebo
Sme tu, Pane! Pošli nás
videom, čo nám kamarát pošle
deliť sa s tvojou milosrdnou
na mobil sa zastavíme, aby sme
láskou. Chceme potvrdiť, že život je
pouvažovali, započúvame sa.
naplnený, keď v ňom vychádzame
V týchto dňoch Svetových dní
z milosrdenstva; a že toto je ten
mládeže Ježiš chce vstúpiť do
najlepší podiel, je to podiel, ktorý sa
nášho domu: do tvojho domu,
nám nikdy neodníme. Amen.
V Błoniach 28. 07. 2016
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Svedectvo:

„Oáza v púšti tohoto sveta“
Pán sa stará a vždy zostáva verný,
tak nech nik o tom nepochybuje. Keby
nebolo pádu, nebolo by radosti zo
vstávania, a keby nebolo smrti, nebolo
by zmŕtvychvstania.
Vizionári, ktorý prežívajú stav – videnia
Boha alebo Božej Matky často hovoria, že to, čo
prežili sa nedá slovami opísať. A ja už viem,
o čom hovoria. To, čo som ja prežila a prežívam,
keď som v Medžugorí sa ťažko opisuje, pretože
slová na to nestačia. Nebo sa predsa nedá
slovami opísať, možno keby srdce vedelo
rozprávať…
Ježiš bol od detstva tak samozrejmou
a nenahraditeľnou súčasťou môjho života, ako
keď dýchame kyslík. Nevedela som si inak
predstaviť strávený piatok večer ako v kostole,
hoci, všetci moji rovesníci ho strávili v bare. Ja
a Ježiš sme boli najlepší priatelia, no prišli
skúšky a bolo ich zrazu veľa a ja som nevytrvala.
Vtedy, keď som prežívala chvíle strachu,
úzkosti a bola najviac opustená, cítila som
akoby ma Boh sklamal a moja viera tiež upadla.
No vtedy som ešte nevedela, že Pán má pre mňa
pripravené lepšie veci ako som si ja sama mohla
naplánovať.
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Aj keď som ho opustila, on ma neopustil. Pán
mi v tých najťažších chvíľach dal ten najkrajší
darček, aký mi mohol dať, a to stráviť dlhší čas
v Medžugorí. Tam som prežila najkrajšie chvíle
svojho života, pretože tam som prežila najsilnejšiu
prítomnosť Ježiša a Márie. Tiež som stretla
skvelých ľudí, v ktorých som cítila Ježiša a cez
ktorých ku mne hovoril. Dodnes to pokladám za
zázrak, lebo inak sa to ani nedá nazvať.
Žiť s pocitom, že ťa niekto nekonečne miluje,
miluje až tak, že dal za teba svoj život. Až tak, že ti
dal svoju vlastnú Matku je jeden z najkrajších
pocitov na svete.
Jeho láska, hoci niekedy bolí,
lieči rany.
Ja som to prežívala v Medžugorí, kde ma Ježiš
liečil tak, že sám mi ukazoval moje rany. Rany zo
spáchaných hriechov, rany neprijatia, sklamania,
zlyhania, rany od ľudí…
Rany, na ktoré som myslela, že som už zabudla, no
Pán nechcel ani tie nechať nevyliečené.
Dnes môžem s radosťou v srdci a bez hanby
ďakovať Bohu za všetko zlé, čo ma stretlo, pretože by
neprišlo to krásne a ja by som to nemohla prežiť. No
vždy som takto nerozmýšľala.
Dlhšie som premýšľala nad tým, ako nás Panna
Mária často pozýva k obráteniu. Myslela som pri
tom na príbehy ľudí, ktorí neverili v Boha, a potom
sa obrátili. No Mária nepozýva iba ich, pozýva
všetkých nás. Chce, aby sme všetci spolu nanovo
prežili obrátenie. Každý deň sa obrátili od Zlého
k Bohu, od nenávisti k láske.
Medžugorie je pre mňa oáza v púšti tohto
sveta.
Moja duša si tu prichádza oddýchnuť a načerpať.
Neviem, čo ma čaká zajtra, ale mám dôveru, že keď
to odovzdám Bohu je to v tých najlepších rukách a ja
sa nemusím báť. Ježiš nikdy nepovedal, že cesta do
neba nebude ťažká a bolestivá, ale sľúbil nám, že
bude s nami a poslal nám aj Máriu, aby nám svietila
na tejto ceste. Nech je navždy pochválený Ježiš
a Mária.
Mariana, Slovensko
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Liturgický program na týždeň
od 08.08. do 14.08.2016
Pondelok
08.08.

Svätý Emilián Vyznávač,
kyzický biskup

Svätý apoštol Matej

Streda
10.08.

Svätý mučeník a archidiakon
Vavrinec

Piatok
12.08.

17:30
18:00
6:30

Utorok
09.08.

Štvrtok
11.08.

6:30

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

Svätý mučeník Euplos

18:00
6:30

Svätí mučeníci Fótios a Anikét
Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Sobota
13.08.

Náš prep. otec Maxim Vyznávač
V tento deň sa zakončuje sviatok
Premenenia

17:00
18:00

8:00

Nedeľa
14.08.

13. nedeľa po
Päťdesiatnici

10:00
17:00
18:00

Odpust v Klokočove

5

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Bernard
Sv. liturgia slovenská
† Michal
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Robert
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Rozália (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zuzana
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter s rodičmi
Sv. liturgia slovenská
† Ivan, Fedor, Vasiľ, Anna,
Jozef, Ivan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Demeter
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Viera, Michal, Mária,
Štefan, Mária
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jakub, Zuzana, Helena, Jana,
Samuel, Matúš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena
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Liturgický program na týždeň
od 15.08. do 21.08.2016
Pondelok
15.08.

ZOSNUTIE NAŠEJ
PRESVÄTEJ VLÁDKYNE,
BOHORODIČKY MÁRIE,
VŽDY PANNY

6:30
7:30
16:30
18:00

PRIKÁZANÝ (CHRÁMOVÝ) SVIATOK

Utorok
16.08.
Streda
17.08.

6:30
Svätý mučeník Diomédes

18:00
6:30

Svätý mučeník Myrón

18:00
6:30

Štvrtok
18.08.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

18:00

Piatok
19.08.

Svätý mučeník Andrej
Stratopedarcha a spoločníci

6:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Sobota
20.08.

17:00
18:00

Svätý prorok Samuel

8:00

Nedeľa
21.08.

14. nedeľa po
Päťdesiatnici

10:00
17:15
18:00

Odpust v Ľutine
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Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jakub
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslava (40r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Fedor
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Ondrej, Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Helena
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Vladimír
Sv. liturgia slovenská
† Irena, Miroslav (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela s rod., Jozef, Samko
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján (panychída)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela (25r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Lenka, Veronika
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Gréckokatolícky chrám v Klokočove
- je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky,
pochádza z roku 1835. Nachádza sa v ňom kópia
zázračnej ikony.
Na kópii zázračnej ikony v Klokočove je
uvedený tento text: „Skutočná ikona Bohorodičky,
ktorá v roku 1670, v chráme rusínskej dediny
Klokočov, ktorá patrí k Vinianskemu zámku v
Hornom Uhorsku, pred zrakmi mnohých slzila, a
potom, keď ju akýsi heretik nožom prebodol,
zalievajúc sa slzami plakala.
Ďalej je ešte poznamenané, že kópia bola roku
1802 obnovená maliarom Bodom. V týchto
historických zápisoch je zdôraznené, že ikona slzila
pred mnohými ľuďmi, ktorí slzenie videli a tiež, že
slzenie sa zmenilo na plač, keď ikonu prebodávali
nožom. Ako historické doklady o ikone sa ešte
zachovali inventarizačné záznamy z majetku
Františka II. Rákociho z roku 1711, v majetku
ktorého Klokočovská ikona bola bohato ozdobená
drahokamami. Ďalej presný zápis dokumentu
pokladníka Františka II. Rákociho, ktorý opísal
ikonu roku 1688, potom ešte zborník duchovných
piesní z roku 1724 z Kamienky (okres Stará
Ľubovňa), v ktorom je zapísaná Pisň o obrazi
Klokočevskom.
Prvý zo série zázrakov...
Nezvyčajné slzenie ikony v Klokočove v roku
1670
bolo
prvým zo
série
„zázrakov“
aj v iných oblastiach. V roku 1696 plakala ikona v
Pócsi, v roku 1699 ikona v Mikole v
Sedmohradsku, v roku 1717 ikona v Sájopálfalva a
nakoniec ikona v Ľutine v roku 1852.
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Klokočovská ikona spomedzi ostatných obrazov
teda ronila slzy ako prvá v roku 1670. Chýr o zázraku
sa veľmi rýchlo rozšíril do celého Uhorska. Ako to
vlastne bolo? Roky sedemdesiate ako i celé 17.
storočie boli rokmi vojen na celom území
Mukačevskej eparchie. Bojovali medzi sebou z jednej
strany
maďarskí
magnáti
–
kalvínskej
viery, z druhej strany habsburské vojská – katolíci.
Obe strany sa vzájomne ničili, avšak horšie bolo to, že
obe strany nešetrili gréckokatolícke chrámy a
kláštory, ktoré viackrát v priebehu celého 17. storočia
horeli, a v nich zhoreli aj dokumenty.
Takto to mohlo byť aj s klokočovským chrámom,
ku ktorému sa blížilo maďarské kalvínske vojsko.
Bola to pravdepodobne nedeľa, alebo sviatok, pretože
v chráme bolo veľa ľudí. Zišli sa tu, pretože počuli o
slzení ikony Bohorodičky na ikonostase pri cárskych
dverách, namaľovanej na drevenej doske, ktoré trvalo
niekoľko dní. Ľudia v chráme ani nespozorovali, že
do dediny vošlo maďarské kalvínske vojsko.
Spamätali sa až vtedy, keď vojsko s krikom vbehlo do
chrámu a začalo nožmi a bajonetmi rezať ikony. Keď
zastali pred ikonou Bohorodičky, v očiach
Bohorodičky uvideli slzy. Vojak zdvihol bajonet, aby
prebodol ikonu a vtedy ľudia videli, že z očí ikony
cícerkami tiekli slzy. Presvätá Bohorodička plakala...
Nevie sa, či vojak, vyľakaný, odstúpil od ikony, či
prítomní ľudia mu zastali cestu k ikone, ktorú vytrhli
z ikonostasu a utiekli s ňou do lesa. Pravdepodobne
stalo sa to druhé, pretože vojaci podpálili chrám,
ktorý zhorel. Ikona bola zachránená, aby potomkom
odkázala slávu tohto zázraku.
Spracoval o. Martin Snak
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Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v byzantskej tradícii
Tropár, 1. hlas

prechodu
do
neba
15.
augusta, čím sa
chce zdôrazniť,
že

Pri pôrode si
panenstvo
zachovala,
Bohorodička,
pri smrti svet si
neopustila.
Odišla si do
večnej blaženosti,
Lebo si Matka
Života
a svojimi
modlitbami
zbavuješ smrti
naše duše.

Kondák, 2. hlas

Ani hrob ani
smrť nezabránili
Bohorodičke,
aby sa za nás
ustavične
modlila.
Stala sa našou
pevnou nádejou.
Darca života ju
uviedol do večnej blaženosti,
Lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Uprostred augusta slávime posledný
mariánsky sviatok v cirkevnom roku. Pred
naším zrakom znova oživuje udalosť ukončenia
pozemskej púte a jej slávny vstup do nebeskej
slávy. Východná tradícia pomenovala túto
premenu Máriinho života z pozemského na
nebeský liturgickým názvom uspenie –
zosnutie.
A začala
s úctou
uspenskej
Bohorodičky hneď po Efezskom koncile (r. 431).
Tým sa odlišuje od západnej tradície, ktorá slávi
sviatok od 7. stor, pod názvom Nanebovzatie
Panny Márie.
V byzantskej tradícii je prvým veľkým
sviatkom
začiatkom
liturgického
roka
Narodenie presvätej Bohorodičky 8. septembra.
Liturgický rok uzatvára sviatok jej zosnutia a

Mária sa stáva vzorom cesty, ktorú
každý kresťan a celá Cirkev prechádzajú
pri svojom úplnom prijímaní spásneho
tajomstva Krista.
Na Východe tento sviatok na 15. augusta
ustanovil cisár Maurikios na konci 6. storočia,
zatiaľ čo na Západe ho zaviedol pápež Sergius I.
približne o jedno storočie neskôr.
V liturgických knihách nesie tento sviatok
názov Zosnutie presvätej Bohorodičky. Sviatkom
sa oslavuje jej prechod (do neba) a jej úplné
oslávenie ako prvý plod paschálneho tajomstva
Krista. Slávnosti, za ktorou nasleduje obdobie
9
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posviatku (končí sa 23. augusta), predchádza
jeden deň predsviatku (14. augusta), ktorý nás
vovádza do rozličných aspektov rozvíjaných v
bohoslužobných textoch slávnosti: pozvanie
radovať sa adresované celému stvoreniu,
vzývanie apoštolov zhromaždených okolo Márie
a oznámenie jej prechodu.
Texty sú popretkávané mnohými titulmi
danými Božej Matke, hlavne kristologickými, a
tak vedú Cirkev k rozjímaniu o úlohe Márie
vzhľadom na spásu a zdôrazňujú dôležité
aspekty je poslania: Božie materstvo, rola
príhovorkyne u Syna, jej smrť alebo zosnutie a jej
prechod do neba. Večiereň stanovuje tri
starozákonné čítania: nočné videnie Jakubovho
rebríka (Genezis 28), proroctvo o zavretej bráne,
ktorou prešiel iba Pán (Ezechiel 43-44) a
ohlásenie domu postaveného Božou múdrosťou
(Príslovia 9). Eucharistická liturgia ponúka dva
novozákonné texty: Božie Slovo sa ponížilo a
stalo sa človekom, aby oslávilo a priviedlo
človeka – svoje stvorenie – k prvotnej sláve a
kráse (Flp 2,5-11), zatiaľ čo v evanjeliu (Lk 10,3842 a 11,27-28) je Mária, tak ako celá Cirkev,
pozvaná byť verná v počúvaní Božieho Slova.
Bohoslužby zdôrazňujú Božie materstvo
Márie titulmi, ktoré ukazujú jej rolu pri plnení
spásnej Božej vôle: „prameň života“, „trón
Najvyššieho“, „matka Kráľa“. Jej telesné
panenstvo sa spomína ako „nepoškvrnené
telo, pôvod života“, „prečisté telo, ktoré
prijalo Boha“, a jej lono sa stáva „príbytok
večného Bytia“, „svieca neprístupného
svetla“. A v bohoslužobných textoch je Mária
nazvaná „archou Boha, ktorá našla
odpočinok“, „tou, ktorá porodila pôvodcu
života“, „matkou Stvoriteľa všetkých“,
„kočom božstva“, „telom, ktoré je
pôvodcom Života a príbytkom Boha“,
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„matka Naplnenia Otcovej dobrej vôle“.
Sviatok ešte vyzdvihuje úlohu príhovorkyne,
ktorú má Matka Božia u svojho Syna pre spásu
ľudí. Mnohé tropáre sa totiž končia zvolaním
„cez teba preukazuje svetu veľké
milosrdenstvo“ a začínajú sa „tá, ktorá sa
prihovára“, jediný nástroj, nádoba vyvolenia,
„vďaka ktorej sme boli zbožštení.“
Prechod Márie do pravého života je dôvodom
radosti pre celé stvorenie – anjelov i ľudí.
Tajomstvo úplného oslávenia Matky Božej sa
ospevuje veľmi živými obrazmi, a to aj
prostredníctvom kontrastov: „Dnes totiž nebo
otvára náruč a prijíma rodičku toho,
ktorého ani celý svet pojať nemôže“;
„prenáša sa do života tá, ktorá je matkou Života“;
„Tá, ktorá je z Dávidovho rodu, vďaka ktorej sme
boli zbožštení, slávne a neopísateľne sa
odovzdáva do rúk svojho Syna a Vládcu.“ A
Mária, prostredníctvom svojej smrti a svojho
prechodu do neba, je prijatá svojím synom: „Ty,
ktorá si bola svätyňou života, dosiahla si večný
život. Cez smrť si vskutku prešla do života ty,
ktorá si porodila život.“
Je pozoruhodné, že až v našich časoch dozrel
čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi – dogmu
o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia.
Cirkev ústami Pia XII. v roku 1950 vyhlásila: Je
Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená vždy
panenská Matka Božia, Mária, po skončení
svojho pozemského života bola vzatá s telom
i dušou do nebeskej slávy (DS 3903). Týmto
vyhlásením Cirkev učí, že Boh osobitným
spôsobom vyplnil svoje prisľúbenia na Márii
a pre jej plnosť nadprirodzenej svätosti ju hneď
po skončení pozemskej púte vzal k sebe do neba.
Na ľudsky zvedavú otázku, či Mária prirodzene
zomrela, alebo nie, text priamo neodpovedá. Ako
je známe, práve univ. prof. ThDr. Mikuláš
Russnák, gen. vikár prešovskej
diecézy (1878 – 1954), podal pri
príprave tejto dogmy znamenitú
prácu Svätej stolici. Liturgická
modlitba je staršia ako dogmatické
vyhlásenie a vyjadruje prežívanú
vieru veriacich. Ak načrieme do
obsahu liturgických slôh na
uspenie, sme až prekvapení ich
bohatstvom, teologickou hĺbkou
a jasnosťou.
Spracoval o. Martin Snak
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Vtipy:
Rozhovor parašutistov pred prvým
zoskokom:
– Čo ak sa mi neotvorí padák?
– No, nebudeš ho musieť skladať.

- Ocko, dnes ma pán učiteľ pochválil, –
hovorí Karolko.
– To som rád a za čo?
– Povedal, že píšem ako doktor.

Hrobár kope jamu. Zrazu sa za ním
objaví smrtka, sotí ho do jamy a hovorí:
– Poznáš porekadlo: Kto druhému jamu
kope, sám do nej spadne!

Na hodine chémie sa pýta pani učiteľka:
– Deti, čo sa vyparuje rýchlejšie ako
voda?
– Peniaze! – skríkne Ferko.
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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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