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Generálna audiencia pápeža Františka

Cirkev je tu pre dobrých aj zlých ako milosrdenstvo
„Keď prišli na miesto, ktoré sa
volá Lebka, ukrižovali jeho i
zločincov: jedného sprava,
druhého zľava. A jeden zo
zločincov, čo viseli na kríži, sa mu
rúhal: „Nie si ty Mesiáš?!
Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho
zahriakol: „Ani ty sa nebojíš
Boha, hoci si odsúdený na to isté?
Lenže my spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami
zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“
Potom povedal: „Ježišu, spomeň
si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.“ On mu odpovedal:
„Veru, hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji.“
Lk 23,33.39-43

Drahí bratia a sestry!
Slová, ktoré Ježiš vyslovuje počas svojho
utrpenia
nachádzajú
svoje
vyvrcholenie
v odpustení. Ježišove slová nachádzajú vrchol
v odpustení. Ježiš odpúšťa:
«Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia».

Nie sú to len slová, lebo sa stávajú
konkrétnym skutkom v odpustení ponúknutom
„kajúcemu lotrovi“, ktorý bol po jeho boku.
Svätý
Lukáš
hovorí
o dvoch
zločincoch ukrižovaných s Ježišom, ktorí sa
naňho obracajú s protichodnými postojmi.
Ten prvý ho uráža – tak ako ho tam
urážali všetci ľudia, ako to robili aj vodcovia
ľudu – avšak tento úbohý muž to robí pohnutý
zúfalstvom: „Ak si ty Mesiáš, zachráň seba
i nás!“.
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Tento výkrik svedčí o mučivej úzkosti človeka

Tomu, kto je pribitý na nemocničnú posteľ,

tvárou v tvár tajomstvu smrti a o tragickom
uvedomovaní si, že jedine Boh môže byť
oslobodzujúcou
odpoveďou:
preto
je
nemysliteľné, aby Mesiáš poslaný Bohom mohol
byť na kríži bez toho, aby neurobil nič pre svoju
záchranu. Tomuto nerozumeli. Nerozumeli
tajomstvu Ježišovej obety.
A naopak Ježiš nás zachránil zotrvávajúc na
kríži. A my všetci vieme, že nie je jednoduché
„zotrvať na kríži“, na našich malých

kto žije uzavretý vo väzení, tým, čo sú uviaznutí
vo
vojnách,
hovorím:
hľaďte
na
Ukrižovaného; Boh je s vami, zostáva s vami
na kríži a všetkým sa ponúka ako Spasiteľ. On
nás sprevádza, nás všetkých, vás, ktorí tak veľmi
trpíte, ukrižovaný za vás, za nás, za všetkých.
Dovoľte, aby sila Evanjelia prenikla do vášho
srdca a utešila vás, dodala vám nádej a vnútornú
istotu, že nikto nie je vylúčený z jeho odpustenia.
Vy sa ma však môžete spýtať: „Povedzte mi, otče:

každodenných krížoch, nie je to ľahké.
On na tomto veľkom kríži, v tomto veľkom
utrpení zotrval a tam nás spasil; tam nám

tomu, čo v živote vykonal tie najohyzdnejšie veci,
je možné, aby mu bolo odpustené?“ –
„Áno! Áno: nikto nie je vylúčený

ukázal svoju všemohúcnosť a tam nám odpustil.
Tam sa napĺňa jeho darovanie lásky a navždy tam
pramení naša spása. Umierajúc na kríži, nevinný
medzi dvoma kriminálnikmi, potvrdzuje, že Božia
spása
môže
dosiahnuť
každého
človeka
v akomkoľvek stave, aj v tom najnegatívnejšom
a najbolestnejšom. Božia spása je pre všetkých. Pre
všetkých! Nikto nie je vylúčený. Je to ponuka pre

z Božieho odpustenia. Len aby sa priblížil
k Ježišovi, kajúcny a s vôľou byť objatý“.
Toto bol prvý lotor.
Druhý
je
takzvaným
„kajúcim
lotrom“. Jeho slová sú úžasným vzorom
kajúcnosti, koncentrovanou katechézou, aby sme
sa naučili prosiť Ježiša o odpustenie. Najprv sa
obracia na svojho spoločníka: Ty sa nebojíš Boha,

všetkých. Preto je Jubileum časom milosti
a milosrdenstva pre všetkých, dobrých aj zlých, pre
tých, čo sú zdraví, aj pre tých čo trpia.
Len si spomeňte na to podobenstvo, ktoré
rozpovedal Ježiš, o svadobnej hostine syna
pozemského mocnára: keď na ňu pozvaní nechceli
ísť, hovorí svojim služobníkom:
„Choďte na križovatky ciest, zvolajte
všetkých,
dobrých aj zlých...“

hoci si odsúdený na to isté?
Tak zdôrazňuje východiskový bod kajúcnosti:
bázeň pred Bohom. Nie však strach z Boha, to
nie: synovskú bázeň pred Bohom. Nie je to
strach, ale tá úcta, ktorá Bohu prináleží, lebo on
je Bohom. Je to synovská úcta, lebo on je Otcom.
Kajúci hriešnik pripomína základný postoj, ktorý
otvára [dvere] dôvere v Boha: uvedomovanie si
jeho všemohúcnosti a jeho nekonečnej dobroty.
Toto je dôveryplná úcta, ktorá pomáha vytvárať

Cirkev nie je len pre dobrých či pre tých, čo
sa zdajú byť dobrými alebo čo sa považujú
za dobrých; Cirkev je pre všetkých a aj
prednostne pre zlých, lebo Cirkev je
milosrdenstvo.
A tento čas milosti a milosrdenstva nám
pripomína, že nič nás nemôže oddeliť od Kristovej
lásky!

priestor Bohu a odovzdať sa jeho milosrdenstvu.
Potom kajúci lotor prehlasuje Ježišovu
nevinnosť a otvorene vyznáva svoju vinu: „My
spravodlivo, dostávame, čo sme si skutkami
zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“. Tak hovorí.
Takže Ježiš je tam na kríži, aby zotrvával
s vinníkmi: skrze túto blízkosť im ponúka
spásu.
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To, čo je škandálom pre vodcov a pre prvého

Toto má hĺbku: odsúdenec na smrť je pre nás

lotra, pre tých, čo tam boli a robili si z Ježiša
posmech, to je naopak pre kajúceho lotra
základom viery. A tak sa kajúci hriešnik stáva
svedkom Milosti; stalo sa to, čo je nemysliteľné:
Boh ma miloval až do tej miery, že za mňa umrel
na kríži. Samotná viera tohto muža je ovocím
Kristovej
milosti:
jeho
oči
kontemplujú
v Ukrižovanom lásku Boha k nemu, úbohému
hriešnikovi. Je to pravda, bol lotrom, bol
zlodejom. Je to tak. Kradol celý svoj život. Avšak

vzorom. Vzorom človeka, kresťana, ktorý sa
zveruje Ježišovi; a je tiež vzorom Cirkvi, ktorá
pri liturgii mnohokrát vzýva Pána hovoriac:
„Rozpamätaj sa... Rozpamätaj sa... Rozpamätaj sa
na tvoju lásku...“.
Zatiaľ čo kajúci lotor hovorí o budúcnosti:
«keď prídeš do svojho kráľovstva», Ježišova
odpoveď na seba nenecháva dlho čakať. Hovorí
v prítomnosti: «Dnes budeš so mnou v raji».
V hodine kríža Kristova spása dosahuje

nakoniec, ľutujúc to, čo urobil, hľadiac na Ježiša svoj vrchol; a jeho prísľub kajúcemu lotrovi
tak
dobrého
a milosrdného,
dokázal zjavuje naplnenie jeho misie: ktorou je záchrana
si ukradnúť nebo: je to jeden šikovný zlodej!
hriešnikov.
Na počiatku svojej
služby,
v nazaretskej
synagóge, Ježiš ohlásil
„prepustenie zajatých“;
v Jerichu,
v dome
hriešneho
mýtnika
Zacheja vyhlásil, že
«Syn človeka –

Kajúci lotor sa nakoniec obracia priamo na
Ježiša, prosiac o jeho pomoc: «Ježišu, spomeň
si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva». Volá ho po mene, „Ježišu“,

čiže on sám – prišiel
hľadať a zachrániť,
čo sa stratilo».
Na
kríži
v poslednom
čine
potvrdzuje
realizáciu
tohto spásonosného plánu. Od počiatku až do
konca sa zjavil ako Milosrdenstvo, zjavil sa ako
definitívne a neopakovateľné vtelenie lásky Otca.
Ježiš je skutočne tvárou milosrdenstva Otca.

s dôverou, a tak vyznáva to, čo to meno naznačuje:
„Pán zachraňuje“, toto znamená meno „Ježiš“.
Ten muž Ježiša žiada, aby si naňho spomenul.
Koľká neha v tomto vyjadrení, koľko ľudskosti! Je
potrebou ľudskej bytosti nebyť opustený, aby jej
bol Boh vždy nablízku. Týmto spôsobom sa
odsúdenec na smrť stáva vzorom kresťana, ktorý
sa odovzdáva Ježišovi.

A kajúci lotor ho volal po mene: „Ježiš“. Je to
kratučká modlitba, a my všetci ju môžeme
počas
dňa
mnohokrát
vysloviť:
„Ježiš“.
Jednoducho: „Ježiš“. Urobíme tak spoločne
trikrát? Všetci spolu? „Ježiš“ [pápež spolu so
zhromaždením trikrát opakuje].
A tak robte počas celého dňa.
Ďakujem.
Vatikán 28.09.2016
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Najbližšie eRko STRETKO pre deti
do 13 rokov, bude v sobotu
29. októbra na fare o 15:00hod.
Potrebné doniesť si prezuvky.
Príď k nám zahráš sa, zabavíš
a zažiješ kopec srandy.
Čakáme ťa!

O neodsudzovaní
Starec hovorieval:
“Nič nie je horšie ako
posudzovanie.”
Jeden brat sa pýtal abbu
(otca) Pimena: “Ak vidím
svojho brata hrešiť, je
správne
nič
o
tom
nepovedať?”
Starec odvetil: “Kedykoľvek
prikryjeme hriech svojho brata,
Boh
prikryje
tie
naše.
Kedykoľvek
budeme
ľuďom
hovoriť o vine svojho brata, Boh
spraví to isté s našimi vinami.”
Istý brat v skíte (obydlie pustovníka) sa previnil.
Bolo zvolané zhromaždenie, na ktoré pozvali aj abbu (otca) Mojžiša, ale on odmietol prísť. Vtedy
kňaz poslal jedného z mníchov za ním so slovami: “Poď, všetci na teba čakajú!” On sa zdvihol a prišiel.
Chytil prasknutý džbán, naplnil ho vodou a vzal so sebou. Všetci vyšli von, aby ho privítali, a začudovane
sa ho pýtali: “Čo to má znamenať, otče?” Starec im povedal: “Moje hriechy vytekajú za mojím chrbtom a
ja ich nevidím. A dnes prichádzam, aby som súdil chyby iného.” Keď to počuli, už nič svojmu bratovi
nepovedali a odpustili mu.
„Čo chcete aby iný robili vám, robte aj vy im.“
(Mt 7, 12)
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 17.10. do 23.10.2016
6:30
Pondelok
17.10.

Utorok
18.10.

Streda
19.10.

17:30
18:00

Svätý prorok Ozeáš

6:00
6:30
Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

17:15
18:00
6:30
Náš prepodobný otec Ján Rilský

17:30
18:00
6:30

Štvrtok
20.10.

Piatok
21.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

17:30
18:00

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký
Zdržanlivosť od mäsa
Svätý apoštolom rovný Aberkios
Divotvorca, hierapolský biskup

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Mikuláš
Akatist k Presv. Bohorodičke/2
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Mária

Moleben k Presvätej Bohorodičke

17:00
18:00

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna, Michal
Akatist k Presv. Bohorodičke/1
Sv. liturgia slovenská
† Mária

17:30
18:00

9:00

22. nedeľa po
Päťdesiatnici

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Vojtech (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Prvoprijímajúci
* Lukáš, Ružena

Moleben k Presvätej Bohorodičke

7:30

Nedeľa
23.10.

Moleben k Presvätej Bohorodičke

6:00
6:30

6:30
Sobota
22.10.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Štefan
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Anna, Ján, Andrej,
Anna, Jakub

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján

Sv. liturgia slovenská
† Anna, Štefan, Melánia (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Jozef, Ján, Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Paťka, Jakubko, Janka, Peťko
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
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Liturgický program na týždeň
od 24.10. do 30.10.2016
6:30
Pondelok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

Utorok
25.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

Streda
26.10.

17:30
18:00

Kňazský deň v Ľutine

SVÄTÝ A SLÁVNY
VEĽKOMUČENÍK
DEMETER MYROMVONNÝ

18:00

Sv. liturgia slovenská
† Irena, Ivan

6:30
7:30

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Kristínka
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena Štempáková

16:30
18:00
6:30

Štvrtok
27.10.

Piatok
28.10.

17:30
18:00

Svätý mučeník Nestor

Svätí muč. Terencius a Neonilla
Zdržanlivosť od mäsa

Svätá prep. mučenica Anastázia

Nedeľa
30.10.

Zmena času 03:00 h.

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke

17:00
18:00

9:00
11:00

02:00 h.
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Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna, Jozef (panychída)

Moleben k Presvätej Bohorodičke

7:30

23. nedeľa po
Päťdesiatnici

Moleben k Presvätej Bohorodičke

6:00
6:30

6:30
Sobota
29.10.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† o. Michal, Daniel, Jozef
* Michal s rod.
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (panychída)

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária (panychída)

Sv. liturgia slovenská
† Anton, Tekla, Iveta (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Marta (80r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Mikuláš, Štefan, Pavel,
Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Tomáš
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Gabriela, Nana,
Marianna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrej s rod.
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myšlienkou

„Momentom,
ktorý spája
duchovný rozmer
kampane s
praktickým,
je symbolická
sviečka, ktorú na
pamiatku
zomrelých
nenarodených detí
môžeme zapáliť a
umiestniť 2.
novembra v oknách
našich domovov,“
hovorí koordinátor
projektu
Martin
Gazdík.
K dispozícii sú
dva druhy sviečok –
plastová, ktorú si je možné kúpiť za 1 €
a sklenená vonná sviečka, ktorú ponúkame
za 4 €. Ich kúpou v rámci oficiálnej verejnej
zbierky s povolením Ministerstva vnútra
podporíte pro-life a pro-family projekty,
kampane a aktivity Fóra života. „Peniaze,
ktoré takýmto spôsobom vyzbierame, sú
hlavným zdrojom financovania našich
aktivít. Zo srdca ďakujeme za každý
príspevok, ktorý nám umožní šíriť skutočné
hodnoty a pomáhať tam, kde je to
potrebné,“ dodáva Marcela Dobešová.
Verejná zbierka sa oficiálne začína
1. októbra 2016 a potrvá do 31. marca
2017, prispieť môžete aj priamo na číslo
účtu:

projektu
Sviečka
za
nenarodené deti 2016,
ktorý sa rozbieha v týchto
dňoch už po štrnásty raz s
podporou a požehnaním
slovenských biskupov, je
spojiť
Spomienku
na
všetkých
verných
zosnulých, ktorú slávime 2.
novembra, so spomienkou
na nenarodené deti, ktoré
zomreli pri umelom alebo
spontánnom
potrate
a ktoré
môžeme
s prosbami
zveriť
milosrdnému
Božiemu
Srdcu. Kampaň má tri
dimenzie – duchovnú,
vzdelávaciu a praktickú. „V modlitbách chceme
pamätať na rodičov týchto detí aj na tých, čo
vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty.
Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta,
ktorá
je
symbolom
tohto
duchovného
rozmeru,“ vysvetľuje
Marcela
Dobešová,
predsedníčka Fóra života n. f., ktoré projekt
organizuje. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú
spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze –
od počatia až po prirodzenú smrť. Novinkou
aktuálneho ročníka Sviečky za nenarodené deti
v tomto smere budú „Večery milosrdenstva“ –
chválové koncerty, ktoré Fórum života organizuje
v spolupráci s Lámačskými chválami, hlavným
hosťom programu. Tešíme sa na vás v troch mestách
– 21. októbra v Bratislave v UPC Staré Grunty, 22.
októbra v Banskej Bystrici v Kostole sv. Michala
Archanjela na Fončorde a 23. októbra v prešovskom
Kine Scala. O presných časoch jednotlivých podujatí
vás budeme včas informovať.

SK2509000000005033357295
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Prosíme všetkých,
ktorým
nie je
ľahostajná problematika ochrany života,
ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v
rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové
existenčné témy nedostávali na okraj
záujmu spoločnosti, ale priamo do jej
stredu.
Priložiť ruku k dielu pre dobrú vec je možné aj
nefinančným spôsobom. Fórum života hľadá
dobrovoľníkov na pomoc pri realizácii projektu
Sviečka za nenarodené deti a spoluprácu pri
aktivitách týkajúcich sa ochrany života v školách,
farnostiach a spoločenstvách.

V prípade záujmu sa ako dobrovoľník
môžete
zaregistrovať TU. Podrobnosti
o
praktických možnostiach pomoci získate
od Martina Gazdíka na telefónnom čísle
0910
842
457,
alebo
píšte
na
adresu: martin@forumzivota.sk. Potešíme
sa aj vašim informáciám a tipom na
rôzne akcie za život, modlitby, krížové
cesty, ktoré sa konajú vo vašom okolí v rámci
Sviečky za nenarodené deti, aj príspevkom do
našej galérie pamätníkov nenarodeným.
Radi ich zverejníme na našej internetovej
stránke, informovať nás môžete na mailovej
adrese danka@forumzivota.sk.
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Kondák, 2. hlas

Tropár, 8. hlas

Bystrinami
tvojej
mučeníckej
krvi,
Demeter, –
Boh
do
purpuru
zaodel
Cirkev. –
Tebe
dal
nepremožiteľnú silu –
a zachránil tvoje mesto
pred
spustošením. –
A ty si jeho oporou
a ozdobou.

Keď sa pozrieš na zem,
rozochveješ ju, Kriste, Bože
náš, – zbav nás strašnej
hrozby zemetrasenia, – zošli
nám
svoje
hojné
milosrdenstvo – na príhovor
Bohorodičky a spas nás.
Tropár, 3. hlas

Veľkého ochrancu našiel
v tebe celý svet, mučeník
Demeter. – Zvíťazil si nad
pohanmi, – ponížil si pýchu
bludára Lyaja – a k svätosti
si dopomohol Nestorovi. –
Svätý Demeter, pros Krista
Boha, –
aby
aj
nám
preukázal
svoje
veľké
milosrdenstvo.

Jeho

Kondák, 6. hlas

Pane, vysloboď nás
všetkých
z hrozného
zemetrasenia –
a
z ťažkej rany za naše
hriechy. – Ušetri, Pane,
našu cirkev a svoj ľud, –
ktoré si si získal svojou
Krvou, Vládca. – Ani
naše mesto (alebo obec
alebo kraj) nevydaj na
záhubu
strašným
zemetraseniam, – lebo
iného Boha okrem teba
nepoznáme –
a zvolaj
na tých, čo ti spievajú: –
„Ja som s vami! Kto
teda proti vám!?“

meno má grécky

pôvod a znamená „patriaci
bohyni úrody Deméter“. O
dnešnom
mučeníkovi,
ktorého si ctia najmä v
Solúne, existuje veľký počet
správ doplnených o legendy.
Pochádzal zo Solúna, kde
sa narodil v druhej polovici
3. storočia. Jeho otec bol
vysokým cisárskym hodnostárom a tajným
kresťanom. Rodičia vychovali syna v kresťanskej
viere. Po jeho smrti cisár Maximilián ustanovil
Demetera za predstaviteľa mesta. Ten v úrad
neochvejne vyznával svoju vieru a obrátil mnoho
pohanov. Keď sa cisár dozvedel, že je Demeter
kresťanom, veľmi sa rozhneval.

Raz, keď sa vracal z
vojny, zastavil sa v
Solúne, aby svätého dal
zavrieť
do
väzenia.
Pretože Demeter vedel, čo ho čaká, dal všetok svoj
majetok vernému sluhovi Zupovi, ktorému
nariadil, aby ho rozdal chudobným.
Cisár usporiadal v meste hry, jednou z veľkých
atrakcií bol jeho vandalský zápasník,
menom Lius. Bol to muž neobyčajnej sily, ktorý
každého premohol.
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Pre neho postavil vysoký most. A pod ten dali
množstvo oštepov, hrotmi hore. Každý, kto z
mosta spadol, sa nabodol na hroty a v mukách
zomrel. Mnoho ľudí muselo s Liom bojovať, zvlášť
kresťania. Maximilián s radosťou hľadel, ako Lius
zhadzuje svojich protivníkov z mosta.
V Meste žil jeden kresťanský mladík, menom
Nestor. Keď videl, koľko kresťanov Lius zabil,
rozhodol sa s ním bojovať. Prv než vstúpil do
arény, šiel k Demeterovi, aby sa s ním poradil.
Demeter povedal:
„Choď! Nad Liom zvíťazíš
a za Krista zomrieš!“
Keď Nestor vstúpil do arény, prehlásil, že je
kresťanom a chce bojovať v mene Kristovom. Tu sa
cisár rozhneval. Nariadil mu, aby šiel bojovať.
Nestor vstúpil na most, prežehnal sa
znamením kríža, a začal zápasiť. Aj keď bol malý
vzrastom, zhodil obra z mosta na kópie.
Rozhnevaný cisár dal mladíka zavrieť. Keď sa
dozvedel, že na Liovej smrti má podiel viny aj
Demeter, dal ho vo väzení prebodnúť kópiami.
Nestora dal sťať mečom.
To bolo v roku 306. V noci prišli kresťania,
vzali tajne Demeterove telo a pochovali ho. Po
skončení prenasledovania kresťanov bol nad
Demeterovým hrobom postavený malý chrám, v

19/2016
ktorom sa udialo mnoho zázrakov.
V tom chráme boli tiež v 5. storočí uzdravený z
nevyliečiteľnej choroby veľmož menom Leontij.
Na poďakovanie sa rozhodol postaviť nad hrobom
mučeníka baziliku, ktorá sa stala hlavným centrom
jeho kultu. Ten sa šíril ako na východ, tak aj na
západ..
Keď kopali základy pre stavbu, našli telo
mučeníka neporušené. Vytekalo z neho vonné
myro. Telo potom bolo dané do drahocennej rakvy
a uložené v chráme. Myro (veľmi cenný olej) z
neho vyteká do dnešných dní.
V chráme sa potom udialo množstvo zázrakov.
Sv. Demeterovi je pripisovaná niekoľkoraká
záchrana Solúna pred nepriateľom.
Demeterove relikvie, sa neskôr preniesli zo
Sirmia
zrejme
kvôli
rabovaniu
mesta
Húnmi. Solúnčania
uctievajú
veľkomučeníka
Demetera
ako
mocného
ochrancu
pred
nepriateľskými útokmi a neustáleho pomocníka v
každodenných starostiach. Jeho údajný hrob v
solúnskej bazilike sa v stredoveku stal cieľom
mnohých pútnikov.
Tí si odtiaľ prinášali domov posvätný olej,
myro. Preto nosí prívlastok „myrom vonný“. Medzi
hlavné udalosti roka v Solúne patrí dnešná oslava
svätého Demetera.
Charakterizujú
ju
početné procesie, ako aj
hojne navštevovaný trh s
balkánskymi
produktami. O
živom
kulte
k
svätému
Demeterovi svedčí 200
gréckych chrámov, ktoré
sú mu zasvätené.
Zbierka „Miracula S.
Demetrii“ informuje o
zázrakoch, ktoré sa vraj
udiali
na
príhovor
dnešného svätca.
Spracoval o. Martin Snak
o. Pavol Dancák

10

Sme tu pre vás

19/2016

Vtipy
Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá
pancier.
- Čo sa ti stalo?
- Ale, ušla som z domu...

Otec priviedol syna zo škôlky a vraví
žene:
- Celou cestou plakal, akoby mi chcel
niečo povedať.
Žena sa pozrie na chlapca a povie:
- Asi ti chcel povedať, že nie je náš.

Zajac pozval zvieratká na oslavu
narodenín. Prišli všetci okrem stonožky.
Zábava pomaly končí, keď sa otvoria
dvere a vkročí nahnevaná stonožka:
- Všetko som zmeškala! Ktorý mudrlant
napísal na dvere:
„Dobre si utrite nohy?“

- Máte krásne akvárium. Nerobia vám tie
exotické rybičky starosti?
- Občas, ale len dovtedy, kým im
neukážem sardinkovú škatuľku.
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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 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.
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