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Generálna audiencia pápeža Františka  

Milosrdný Boh je pri nás ako vykupiteľ 

 

 

Dnešnú katechézu Svätého Otca uviedlo biblické čítanie z Prvého listu apoštola Petra:  

«Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie 

porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, 

bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, 

ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch 

kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych 

a dal mu slávu,  

aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.»  
(1 Pt 1,18-21) 

 

Drahí bratia a sestry! 

Úryvok, ktorý sme si vypočuli nám hovorí o 

milosrdenstve Boha, ktoré sa uskutočňuje vo vykúpení, teda 

v spáse, ktorá nám bola darovaná skrze krv jeho Syna Ježiša. 

Slovo „vykúpenie“ sa málo používa, no jednako je zásadne 

dôležité, lebo označuje to najradikálnejšie oslobodenie, 

aké mohol Boh uskutočniť pre nás, pre celé ľudstvo  

a pre celé stvorenstvo.  

Zdá sa, že človek dneška sa už nerád zamýšľa nad 

tým, že bol oslobodený a spasený Božím zásahom; 

dnešný človek si robí ilúzie o vlastnej slobode 

ako o sile, vďaka ktorej sa dá všetko získať. A aj 

sa tým vystatuje. Avšak v skutočnosti to tak nie je.  

Koľké ilúzie sa predávajú pod zámienkou slobody a koľko 

nových druhov otroctva sa v dnešných dňoch vytvára v mene 

falošnej slobody! Toľké množstvo otrokov...  

„Robím si to, čo ja sám chcem; vezmem si drogu, 

lebo sa mi to páči, som slobodný, a urobím aj iné.“ 

– Sú to otroci! 

Ročník: 8.       Číslo: 17 
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Potrebujeme, aby nás Boh oslobodil od každej formy ľahostajnosti,  

egoizmu a pocitu sebestačnosti. 

Stávajú sa otrokmi v mene slobody. Všetci sme videli ľudí tohto druhu, ktorí nakoniec končia na 

zemi. Slová apoštola Petra veľmi dobre vyjadrujú zmysel nového stavu života, ku ktorému sme 

povolaní. Stávajúc sa jedným z nás, Pán Ježiš nielenže na seba prijíma náš ľudský stav, ale nás 

pozdvihuje  

k možnosti byť Božími deťmi. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus, Baránok 

bez poškvrny, zvíťazil nad smrťou a hriechom, aby nás oslobodil od ich nadvlády. On je 

Baránkom, ktorý bol za nás obetovaný, aby sme mohli prijať nový život spočívajúci v odpustení, 

láske a radosti. Všetko to, čo prijal na seba, bolo aj vykúpené, oslobodené a spasené.  

Iste, je pravda, že život nás stavia pred skúšku a niekedy pre to trpíme. Každopádne, v týchto 

chvíľach sme pozvaní zamerať svoj pohľad na ukrižovaného Ježiša, ktorý trpí za nás a spolu s nami, ako 

istý dôkaz toho, že Boh nás neopúšťa. Nikdy však nezabudnime, že v súženiach a prenasledovaní, ako aj 

v každodenných bolestiach nás vždy oslobodzuje milosrdná ruka Boha, ktorý nás pozdvihuje k sebe a 

vedie nás k novému životu. 

Láska Boha je bezhraničná: môžeme objaviť vždy nové znaky ukazujúce jeho pozornosť voči 

nám a predovšetkým jeho vôľu zachytiť nás a predchádzať. Celý náš život, aj keď poznačený krehkosťou 

hriechu, sa deje pred pohľadom Boha, ktorý nás miluje. Koľké stránky Svätého písma nám hovoria  

o Božej prítomnosti, blízkosti a jemnocite voči každému človeku, osobitne voči maličkým, chudobným  

a sužovaným! Boh má veľkú citlivosť, veľkú lásku voči maličkým, voči najslabším, voči 

vyradeným zo spoločnosti.  

 

Čím viac sme v núdzi, tým viac 

sa jeho pohľad na nás napĺňa 

milosrdenstvom.  

 

Zakúša k nám dojímavý súcit, 

lebo pozná naše slabosti. Pozná 

naše hriechy a odpúšťa nám. Vždy 

nám odpúšťa! Je taký dobrotivý. 

Taký dobrý je náš Otec. 

 

 Preto, drahí bratia a sestry, 

otvorme sa mu, prijmime jeho 

milosť! Lebo, ako hovorí žalm, «u 

Pána je milosrdenstvo a hojné 

vykúpenie» (Ž 130,7). [Pápež na 

záver pozval prítomných a trikrát 

spolu s nimi zopakoval tieto slová 

žalmu.] 
Vatikán 10.09.2016 
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Oznam pre prvoprijímajúce deti 
 

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

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

zmierenia a Eucharistie.  

Stretnutia budú každý utorok od 17:00,  

okrem sviatkov a prázdnin. 

 O pomoc a spoluprácu prosíme aj katechétov. 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odvolať. 

 

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

  
*Nehodiace sa prečiarknuť! 

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

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

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

Úvodné stretnutie s deťmi bude 4.10.2016 o 17:00  

vo farskom chráme na Lipovej ulici.
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Telefonát 
Vojak, ktorý sa vracal domov z vojny vo Vietname, volá zo San Francisca svojim rodičom: „Mama, 

otec, už som na ceste domov. Chcem sa vás však spýtať, či môže prísť so mnou môj dobrý priateľ.“ 

„Iste,“ odpovedali rodičia, „budeme radi, keď sa s ním stretneme.“ 

„Musím vám však povedať, že v boji stratil ruku a nohu. Nemá sa kde vrátiť. Preto chcem, aby 

prišiel k nám a býval u nás.“ 

„To je naozaj hrozné. Pomôžeme mu, aby si niečo našiel.“ 

„Nie, mama a otec, chcem, aby býval u nás.“ 

„Ty si zrejme neuvedomuješ, o čo prosíš,“ snaží sa vysvetliť otec do telefónu. „Človek s takým 

hendikepom by bol pre našu rodinu veľkou záťažou. Mnohé veci v živote by sme museli zmeniť. Myslím 

si, že by si sa mal pekne vrátiť domov a zabudnúť na toho chlapca. Veď on sa už nejako o seba postará.“ 

V tej chvíli syn zložil slúchadlo. Rodičia sa s ním nikdy viac nestretli. 

Po niekoľkých dňoch dostali telefonát od polície zo San Francisca. Ich syn, ktorý sa vrátil ako 

mrzák z vojny vo Vietname, zomrel následkom pádu z vysokej budovy. Polícia sa domnievala, že šlo 

o samovraždu. 

 

Vďaka Bohu za to, že je Niekto, kto nás miluje bezpodmienečnou láskou a s radosťou 

nás vždy privíta doma bez ohľadu na to, akí sme alebo ako vyzeráme. 

Pros Boha o to, aby ti dal silu prijať ľudí takých, akí sú a pomohol ti viac chápať tých, 

ktorí sú iní než si ty. 

Existuje zázrak zvaný „priateľstvo“. Nevieme, ako sa rodí a kedy sa začína. Je to však 

jeden z najvzácnejších Božích darov. 

Priatelia sú ako veľmi vzácne drahokamy. Na tvojej tvári vyvolajú úsmev a pomôžu ti 

dosiahnuť úspech. 

Sú ochotní počúvať, vyjadriť slovo uznania a kedykoľvek otvoriť svoje srdcia. 

Spracoval o. Martin Snak 
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Liturgický program na týždeň 

      od 19.09. do 25.09.2016 

Pondelok 

19.09. 
Svätí mučeníci Trofim,  

Sabbatios a Dorymedont 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Anna (70r.) 

Akatist za požehnanie rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Ján, Mária, Júlia 

Utorok 

20.09. 
 A  Svätý veľkomučeník  
Eustatios a spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Milan (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Vladislav, Anna, Juraj, Štefan 
(panychída) 

Streda 

21.09. 

Odovzdanie sviatku Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Fedor, Helena (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
* Matúš 

Štvrtok 

22.09. 
Svätý hieromučeník Fókas,  

sinopský biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
†  Juraj 

Sv. liturgia slovenská  
† Dominik, Anežka 

Piatok 

23.09. 

 
Počatie úctyhodného a slávneho 

proroka, 
 predchodcu a krstiteľa Jána 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Andrej, Anna, Michal, Mária, Emil 

Sv. liturgia slovenská 
† Štefan, Anna, Juraj, Vladislav 

(panychída) 

Sobota 

24.09. 
Svätá prvomučenica a apoštolom 

rovná Tekla 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Marián s rod. (50r.) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Anna 

Nedeľa 

25.09. 

 

19. nedeľa po 
Päťdesiatnici 

 
 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Ľuba s rod. 

  

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Marta s rod.  

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Zlatica a Eliáš (40 výročie svadby) 
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Liturgický program na týždeň 
od 26.09. do 02.10.2016 

Pondelok 

26.09. 

Odchod do večnosti svätého 
apoštola a evanjelistu  

Jána Teológa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Reserve 

Akatist za požehnanie rodín 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna 

Utorok 

27.09. 
Svätý mučeník Kallistrat  

a jeho spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Juraj, Zuzana, Štefan, 
Štefan, Veronika, Michal, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
† Štefan, Jozef, Ľudovít, Gabriel 

(panychída) 

Streda 

28.09. 

 
Náš prepodobný otec a vyznávač 

Charitón 
 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
† Štefan (panychída) 
Sv. liturgia slovenská  

† František (panychída) 

Štvrtok 

29.09. 
Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal 

Piatok 

30.09. 

 
Svätý hieromučeník Gregor, biskup 

Veľkého Arménska 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Demeter, Anna  

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Mária, Alžbeta, Michal, 
Michal (panychída) 

Sobota 

01.10. 

 
 

Presvätá Bohorodička 
Ochrankyňa 

 
Odporúčaný sviatok 

Myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal, Ján, Mária, Anna, Ján, 

Mikuláš 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

* za veriacich 
Veľká večiereň 

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

Nedeľa 

02.10. 

 
 

20. nedeľa po 
Päťdesiatnici 

 
 

 

7:30 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 
 

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

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Terezka s rod. 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Štefan, Emília, Adriána,  
Martin s rod. 
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Identita Božieho dieťaťa 

 

Najdôležitejšou vecou pre nás, 

našu službu a všetko ostatné, čo 

v živote robíme, je otázka identity. 

Otázka toho najvnútornejšieho, 

najhlbšieho, čo robí teba tým, čím si, 

nie je to, čo robíš, ale to kým si. Mojou 

identitou nie je to, že píšem 

prednášky, kážem, alebo ohlasujem 

Božie slovo. Ani to, čo robíš pre Boha, 

nie je tvojou identitou. Tvojou 

identitou nie je ani to, že si matkou 

alebo otcom. Na to, aby si spoznal, 

kým si, potrebuješ zostúpiť veľmi 

hlboko a pozrieť sa aj na veci, ktorých 

sa možno bojíš. Druhá dôležitá vec je, 

že musíš poznať Boha osobne. Ľudia, ktorí osobne 

nepoznajú Boha, nikdy neprišli na to, čím 

v skutočnosti sú. 

Ak chceš vedieť kto si, potrebuješ poznať Boha 

a seba, lebo to bude určovať celý tvoj život. Ak sa 

niekto vidí ako neschopný, nešikovný, malý, tučný 

a škaredý, tak sa podľa toho bude aj správať. Keď 

budeš vedieť kto si, tak sa takým aj staneš. Ježiš je 

naším vzorom, naším Majstrom. Od Neho sa učíme. 

Ježiš veľmi dobre vedel, kto je a veľmi dobre vedel, kto 

je Boh Otec. Preto robil to, čo robil a nikto ho od toho 

nevedel odhovoriť. Keď mu prišli do cesty rôzne 

prekážky, nezastavili ho. Teológovia si v minulosti 

kládli otázku, či Ježiš vedel, že je Boží Syn. Ako Boh to 

vedel, ale vedel to aj ako človek, že je zároveň aj Boh? 

Po rôznych diskusiách sa cirkev vyjadrila, že niet 

pochýb o tom, že vedel, že je Boží Syn, že vedel kým je. 

 

 

 

 

Ako je to s nami? 

Boh stvoril človeka ako telo, dušu a ducha. 

To ale ešte nie je hotový človek s tou najhlbšou 

identitou. Boh to plánoval tak, že v duchu 

človeka bude prítomný Duch Boží. Keď 

prichádza do tvojho ducha Duch Boží, Duch 

Svätý, vtedy si naplno dostal svoju identitu. 

Stávaš sa tým, kým ťa Boh Otec plánuje mať. 

Preto potrebuješ poznať Boha, aby si vedel, kto 

si.  

Potom za svoju službu Bohu nebudeš 

očakávať vďačnosť a slávu lebo vieš, že tým, 

kým si, si milosťou Božou a že to je Jeho dielo. 

To On do teba vložil, že budeš konať rôzne 

dobré veci, ktoré pre teba pripravil. 

O človeku sa hovorí, že jeho 

najcharakteristickejšou vlastnosťou je, že je 

„schopný Boha". To je to, že nás Boh stvoril ako 

telo, dušu a ducha a vytvoril nás ako schopných 

Boha, schopných prijať Boha, schopných  
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reagovať na milosť. Keď do teba vstúpi jeho Duch, 

jeho milosť, vtedy už nie si človek, ktorý je schopný 

Boha, ale človek, ktorý prijal Boha. V Rim 8,29 je 

napísané, že máme dorásť do podoby Syna Ježiša Krista.  

To je to najhlbšie, čo máme byť. Podoba Ježišovi 

Kristovi je naša najhlbšia súčasť, naša najhlbšia 

identita. Prijať milosť je to, čo nás robí dokončenými 

ľuďmi, čo nás robí ľuďmi, ktorých naplánoval Boh. 

Ľudia vždy potrebujú mať svojho Boha. Preto sa mnohí 

stávajú okultistami, lebo vedia, že byť iba telo, duša 

a duch nie je všetko. Naháňajú ešte niečo, čím bude 

zasiahnutý ich duch. 

 

Tvoje najhlbšie vnútro je, že ty a Boh ste spolu. To je 

tvoja identita, že dorastáš do dospelosti Kristovej, do 

Jeho podoby. Tým sa završuje tvoja identita, tým sa 

završuje to, kým si. 

 

Pokrivená identita 

Našou identitou býva často to, čo si o nás myslia 

iní. Až potom si myslíme, že našou identitou je to, čo si 

myslíme my sami o sebe. Aj jedno aj druhé je 

nepravdivé. Našou identitou je to, čo si o nás myslí 

Boh. Nech by ti ľudia hovorili čokoľvek a nech by si si 

o sebe myslel čokoľvek, ak si kresťan potrebuješ uveriť, 

pochopiť, prijať, že pravda je to, čo si o tebe myslí Boh. 

Čo si o tebe myslí Boh, to je tvoja identita. Niektorí 

hovoria, že našu osobnosť, naše vnútro tvorí to, čo sme 

zdedili. Iní tvrdia, že to kým sme, záleží od toho, ako 

nás vychovali a od prostredia, v ktorom sme vyrástli. 

To kým sme, určuje Boh, nie my. On určil, že keď sa 

s Ním stretávame, keď sme ho prijali do života, keď 

máme Jeho milosť, vtedy sme sa stali skutočnými 

ľuďmi.  

Naša identita je vo vzťahu s Bohom. Keď Boh 

určuje našu identitu, potrebujeme vedieť, čo si o nás 

myslí. Keď budeme vedieť, čo si o nás myslí, staneme 

sa slobodnými. Keď budeme vedieť, čo si o nás myslí, 

budeme na základe toho konať. 

Čo si myslíš o sebe, vo svojom najhlbšom vnútri? 

Ktoré z vás, ženy, si myslíte, že ste škaredé, len to 

nedávate najavo a snažíte sa to všelijakým spôsobom 

maskovať? Ktorí z vás mužov si myslíte, že ste 

neschopní a že ste nepríťažliví?  

Koľkí z vás si myslíte, že ste nešikovní, lebo 

vám to hovorili rodičia, alebo ste to prijali sami 

za svoje? V živote človeka prichádza ku kríze 

identity v puberte. Je veľmi zaujímavé, že 

človek, ktorý je v puberte sa začne správať 

divne. Stráca poňatie o istotách, ktoré mal, 

a preto sa správa nevypočítateľne a často na 

truc ku všetkým ostatným.  

Pritom kým bol dieťa, bol kľud. Ako otec 

som si uvedomil, že teraz tvorím u svojich dcér 

to, ako sa vidia, ako na seba pozerajú. Keď im 

hovorím, že sú krásne, ony si myslia, že sú 

krásne. Keď im hovorím, že sú úžasné, ony 

prežívajú, že sú úžasné a myslia si to samy 

o sebe. Keď im hovorím, že som šťastný, že ich 

mám, cítia sa ako niečo vzácne, ako niečo, čo je 

objektom radosti. Viete čo si o sebe myslia 

týrané a zneužívané deti? Že si to zaslúžia, lebo 

oni sú zlé. Keď ich rodičia, ako ich autority 

odmietajú, mlátia alebo zneužívajú, tak asi 

uvážili, že je na nich niečo zlé a preto ich 

trestajú.  

Niekedy si tieto deti myslia celý život, že sú 

zlé. Prijali to ako svoju identitu a na základe 

toho konajú. A raz, nech si vezmú aj sebe 

lepšieho partnera, ak sú to dievčatá, už mu 

nikdy neuveria, že sú úžasné, krásne, dobré 

a bude sa im zdať divné, že sa k nim ich muž 

správa milo. Viete, ako sa správajú tie ženy 

v manželstve? Podvedome vyvolávajú hádku, 

krik, snažia sa vyprodukovať hnev muža. Predsa 

„oni sú zlé", „oni si zaslúžia", aby na nich muž 

kričal, aby ich trestal. Tak hlboko ovplyvňuje to, 

čo si o sebe myslíme, že tak aj konáme. 

 

Ako nás vidí Boh 

Boh nás nazýva svojimi deťmi. Viete, že my 

sme Božie deti? To nie je prirovnanie, je to 

duchovná realita. On nám hovorí, že sme Jeho 

dedičia. Viete, čo je to byť dedičom? Viete si 

predstaviť, že vaším rodičom patrí 20 miliárd 

dolárov a že po ich smrti vám ich odkázali, že 

ich zdedíte? Tvoj Otec, ktorý je v nebi sa s tebou 

delí o všetko, čo má.  
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V Biblii je napísané, že keď nám poslal svojho Syna 

Ježiša Krista, akože by nám s ním nebol daroval 

všetko? (Rim 8,32) V Biblii je napísané, že keď mu 

uveríš a dáš sa pokrstiť, tak je vyčistená tvoja minulosť, 

sú zmazané tvoje hriechy. To tiež nie je iba akože. To 

neznamená, že Boh Otec tam má veľkú tabuľu, kde sú 

napísané tvoje hriechy a že si len zaškrtne - odpustený, 

odpustený atď. Nie. Zmaže to a už to tam nikdy nie je. 

Vyznaný a oľutovaný hriech mizne. To ti hovorí Boh. 

Takto sa k tebe správa. Nazýva nás priateľmi. Tvojou 

identitou je, že si Boží priateľ. Môžeš uveriť tomu, že 

Boh sa pomýlil, keď ťa stvoril, lebo Boh by takú 

„šeredu" nebol stvoril. Mnohí si to o sebe myslia. 

Stretávam sa s mnohými ľuďmi a plakali by ste, čo si 

o sebe myslia a ako na seba pozerajú. Potom žijete v lži 

a budete sa neustále snažiť zapáčiť Bohu, svojím 

blízkym a budete sa zodierať. Urobíte čokoľvek, len 

aby sa na vás usmiali a pochválili vás, lebo nemáte 

svoju identitu. Vidíte sa ako zlí a skúšate ho nejakým 

spôsobom presvedčiť, že nie ste takí zlí.  

Niektorí z nás sa to snažia s Bohom robiť takto. 

Som zlý, škaredý, taký nijaký, a preto sa musím Bohu 

nejakým spôsobom zapáčiť. Preto budete robiť niečo 

zo strachu alebo z falošných motívov.  

Ale keď viete, že vás miluje, keď viete, že najhlbšou 

identitou je to, že vy ho potrebujete a že ste vo vzťahu 

s Ním, že On je pri vás, to vás robí slobodnými. Keď 

viete, že vám hovorí, že ste milovaní. Boh, keď na vás 

pozerá hovorí: „Vy ste moji milovaní." Hovorí: 

„Milujem ťa. Mám z teba radosť, teším sa, že si." 

Ja mám ako modlitebníka jednu vozíčkarku. 

Myslíte si, že jej najhlbšou identitou je to, že je 

pripútaná na vozíku? Ona je slobodná, nie pripútaná. 

Je slobodná, lebo pozná Boha. Ona duchovne chodí, 

skáče, raduje sa. Je veľmi aktívna a robí veľa vecí, aj 

keď sa nemôže poriadne hýbať. Pochopila, čo je jej 

identitou. Jej identitou nie je to, že je zviazaná 

s vozíkom. Jej identitou je to, že Boh jej hovorí: 

„Milujem ťa." Takí ľudia potom slúžia úžasným 

spôsobom. Slobodní, radostní, neboja sa niečo pokaziť. 

Bojíš sa niečo pokaziť v službe Bohu? Koho sa bojíš? 

Boha? Myslíš si, že ťa vymláti, keď sa pomýliš, alebo, 

keď ti niečo nejde? Potom nevieš, kto si a nevieš kto je 

On. Preto blúdiš, strácaš sa a pochybuješ.  

Je pred tebou, aby si si vybral. Vedieť kto si. 

Môžeš poslúchnuť tých, ktorí ti to do nemoty 

opakovali alebo poslúchnuť to, čomu si sám 

uveril vo svojom živote a čo si si prijal za 

pravdu. Alebo môžeš uveriť tomu, čo ti hovorí 

Boh, že si. Boh ťa má veľmi rád. Hovorí, že si 

jeho milovaný. Nemusíš sa snažiť robiť niečo 

pre Neho, aby si vyzeral pred Ním lepší. Môžeš 

pre Neho pracovať, môžeš Mu robiť radosť, ale 

len preto, že sa tešíš, že je. Že ťa má rád. Že Mu 

chceš byť vďačný, že Mu chceš s niečím pomôcť. 

Že vykročíš. Iba ľudia, ktorí milujú a vedia, že 

sú milovaní dokážu zázračné veci. Boh ťa volá 

k zázračným veciam. 

Viem, že za mnohé veci, ktoré si o sebe 

myslíte, nemôžete. Možno vám ich už dlho 

niekto podsúval, natláčal. Je ale dôležité, aby 

ste z toho, čo si o sebe myslíte zlé, činili pokánie 

a povedali Bohu, že vám je to ľúto. Že sa 

ospravedlňujete za to, že ste uverili lži. Je 

dôležité, aby ste odpustili tým, cez ktorých prišli 

do vášho života tieto lži. Je to prvý krok k tomu, 

aby ste mohli byť uzdravení z tejto bolesti. 

 Ak vidíš vo svojom živote, čo všetko si prijal 

od druhých, čo si myslia o tebe a ovplyvňuje to 

tvoj život, tak prosím čiň pokánie a ospravedlň 

sa Bohu. Opusti teraz svoje predstavy o sebe 

a nechaj dopadnúť Božie slovo. Nechaj, nech na 

teba dopadne Boží obraz o tebe. Nech ťa 

vyformuje. Nech sa tvojho ducha dotkne Duch 

Boží, aby si sa stal úplným človekom. Nech ťa 

začína formovať do Ježišovej podoby až 

dorastieš úplne do jeho zrelosti. 
Spracoval o. Martin Snak 
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Na začiatku 10. storočia bol Carihrad obliehaný 

Arabmi. Veriaci sa zišli  k modlitbám v chráme 

presvätej Bohorodičky vo Blacherne. Medzi 

modliacimi sa bol aj sv. Andrej a jeho učeník 

Epifánius. Svätý Andrej (sv. Andrej, Christa radi 

jurodivyj – jeho spomienka je hneď v nasledujúci 

deň 2.októbra) počas modlitby pozdvihol oči k nebu 

a tu nad svätými dverami uvidel Presvätú 

Bohorodičku, ktorú sprevádzali apoštol Ján, sv. Ján 

Krstiteľ a nespočetný zástup veriacich. Mária 

prichádza do svätyne a dlho sa na kolenách modlí. 

Potom vstala a rozprestrela svoj plášť nad 

zhromaždeným zástupom veriacich. Epifánius mal 

to isté videnie. Keď sa ľudia dozvedeli o zjavení, 

plní radosti a nádeje sa vrátili do svojich domovov. 

Onedlho boli Arabi porazení a Carihrad zachránený. 

Tento výjav bol chápaný tak, že Bohorodička berie 

pod svoju ochranu mesto i svoj ľud. 

Sú však aj mienky niektorých historikov (je to 

ale menšina v porovnaní s prvou verziou), ktorí tú 

istú udalosť umiestnili do 5. storočia, za panovania cisára Leva I. zvaného Múdry. Sviatok Presvätej 

Bohorodičky Ochrankyne bol zo začiatku iba sviatkom 

miestnej cirkvi, ba dokonca po páde Carihradu v roku 1453 

ho prestali sláviť. Nie sú jasné svedectvá o tom, prečo 

práve 1. október je dňom Presvätej Bohorodičky 

Ochrankyne. Niektorí autori to viažu na osobu Romana 

Sladkopevca, ktorého spomienka je takisto 1.októbra 

a ktorý zložil množstvo piesní k úcte Presvätej 

Bohorodičky. 

Sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne nepatrí 

k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roku. Byzantský 

obrad vo svojich bohoslužbách vyzdvihuje tri najkrajšie 

privilégia Bohorodičky: jej materstvo, panenstvo 

a sprostredkovanie milostí pred Bohom.  

Jej výsada prostredníčky (zástupníčky) pred Bohom je 

hlboko vtlačená do povedomia veriaceho človeka. Na 

tomto mieste je nutné konštatovať, že v Západnej cirkvi nie 

je tento mariánsky sviatok. 
Spracoval o. Martin Snak
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Kvíz 2. časť. 

Vtipy 
Jožko si sadne do autobusu. Vtom za 
ním príde pán a hovorí: 
– Tu sedím ja. 
– Ale ja som tu bol prvý! 
– Ale ja som vodič! 
 
Malý dinosaurus sa pýta mamičky: 
– Keď zomriem, pôjdem do neba? 
– Nie, synček, do múzea. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na hodine chémie sa pýta pani učiteľka: 
– Deti, čo sa vyparuje rýchlejšie ako 
voda? 
– Peniaze! – skríkne Ferko. 
 
Chváli sa Peťko spolužiakovi: 
– Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd. 
– To nie je možné, veď rekord je 10 
sekúnd. 
– Ja viem, ale poznám skratku. 
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Gréckokatolícka cirkev 

 Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné 

Telefón:  kancelária: 057/ 775 3628 
 

WEB:  www.grkathe.sk 
 

e-mail:  úrad: humenne@grkatpo.sk 

    farár: martinzlacky@gmail.com 
    kaplán: matosnak@gmail.com   
   kaplán: pavoolster@gmail.com 
 

Úradné hodiny: 
  

Pondelok, utorok, streda, štvrtok: 8:00 - 9:00 | 16:00 - 17:00. 
Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená. 

 

Prosíme Vás o dodržanie podmienok: 
  

- ak žiadate KRST: krst nahlási jeden z rodičov aspoň týždeň vopred, prípravu 
(náuku) odporúčame ešte pred pôrodom. Ak bývate min. 3 mesiace mimo našu 
farnosť, zabezpečte si písomné dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate ku krstu. 

  - ak žiadate SOBÁŠ: 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 3 
mesiace vopred; 
2) ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred; 
3) ak bývate min. 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky) 
a dovolenie kňaza, kde bývate k sobášu, príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami.  
  

LITURGIE – termíny na Božské liturgie sú do konca roka už takmer rezervované! 
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom. K sobášom krstné 
listy musíme zasielať priamo na farský úrad, kde bude sobáš (nariadenie o. arcibiskupa Jána). 
 

Zaopatrovanie non-stop:    0907 323 733.   
 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek 
finančným darom. IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

SME TU PRE VÁS 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 
Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20€) 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné. 
Texty článkov neprešli gramatickou úpravou. 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Martin Snak, o. Pavol Dancák ml. 


