Sme tu pre vás

22/2010

Ročník: 8.

Číslo: 21

Generálna audiencia pápeža Františka

Prijať cudzinca a zaodieť nahého
Na generálnej audiencii
boli aj slovenské
skupiny farských
spoločenstiev z Mútneho,
Rabče, gréckokatolíci z
farnosti Bardejov - Vinbarg,
ďalej pútnici z
rímskokatolíckej farnosti
sv. Mikuláša v Prešove, z
Raslavíc, Holčíkoviec,
Víťaza, Smoleníc a Suchej
nad Parnou.
V úvode
katechézy
zaznelo čítanie z Evanjelia
podľa svätého Matúša:
„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov
anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho
zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a
odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej
smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami
proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“
(Mt 2,13-15)

Drahí bratia a sestry!
Pokračujeme v uvažovaní o telesných
skutkoch milosrdenstva, ktoré nám Pán
Ježiš Kristus odovzdal, aby sa naša viera
uchovávala vždy živá a dynamická. Tieto
skutky ukazujú, že kresťania nie sú unavení
a leniví pri očakávaní konečného stretnutia
s Pánom, ale každý deň mu idú v ústrety,
rozpoznávajúc jeho tvár v tvárach mnohých
osôb prosiacich o pomoc.
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Dnes sa pristavíme pri týchto Ježišových slovách:

Dejiny ľudstva sú dejinami migrácií:

«Bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol
som nahý a priodeli ste ma» (Mt 25,35-36).
V našich časoch je viac než aktuálna dobročinnosť
týkajúca sa cudzincov. Ekonomická kríza, ozbrojené
konflikty a klimatické zmeny nútia mnohé osoby
emigrovať. Migrácie však nie sú novým fenoménom,
ale patria k dejinám ľudstva. Myslieť si, že sú vlastné
len našim časom je nedostatkom historickej pamäte.
Biblia nám ponúka mnoho konkrétnych
príkladov migrácie. Stačí pomyslieť na

v žiadnych zemepisných šírkach neexistuje
národ, ktorý by nepoznal migračný fenomén.
V priebehu storočí sme boli svedkami
veľkých výrazov solidarity, aj keď nechýbali
ani spoločenské napätia. Dnes žiaľ kontext
ekonomickej krízy napomáha vzchádzaniu
postojov uzavretosti a neprijatia.
V niektorých častiach sveta vznikajú
múry a bariéry. Niekedy sa zdá, že tichá
dobročinnosť mnohých mužov a žien, ktorí sa

Abraháma.
Božie volanie ho núti zanechať svoju krajinu, aby
šiel do inej: «Odíď zo svojej krajiny, od svojho

rozličnými
spôsobmi
venujú
pomoci
a asistencii utečencom a migrantom, je
zatienená hlukom iných, ktorí dávajú hlas

príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do
krajiny, ktorú ti ukážem» (Gen 12,1). A tak to bolo aj
s Izraelským ľudom, ktorý putoval z Egypta, kde bol
otrokom, štyridsať rokov v púšti, až pokiaľ neprišiel
do Bohom zasľúbenej zeme. Samotná Svätá rodina –
Mária, Jozef a malý Ježiš – bola nútená emigrovať,
aby unikla pred hrozbou Herodesa:
«Jozef vstal, vzal za noci dieťa i jeho

inštinktívnemu egoizmu.
Avšak uzavretosť nie je riešením, naopak,
ťaží z nej kriminálne obchodovanie. Jedinou
východiskovou cestou je cesta solidarity.
Solidarita. Solidarita s migrantom, solidarita
s cudzincom. Úsilie kresťanov v tejto oblasti
je dnes, tak ako aj v minulosti, urgentné.
Len pri pohľade na minulé storočie,

matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do
Herodesovej smrti».

spomeňme úžasnú osobnosť Františky
Cabriniovej, ktorá spolu so svojimi
spoločníčkami venovala svoj život migrantom
smerujúcim do Spojených štátov amerických.
Aj dnes potrebujeme tieto svedectvá, aby sa
mohlo milosrdenstvo dostať k mnohým
núdznym. Ide o úsilie zapájajúce všetkých
bez výnimky. Diecézy, farnosti, inštitúty
zasväteného života, združenia a hnutia, ako
aj jednotliví kresťania, všetci sme

(Mt 2, 14-15)

povolaní
prijať
bratov
a sestry
utekajúcich pred vojnou, hladom,
násilím a neľudskými podmienkami
života. Všetci spolu sme jednou veľkou
podpornou silou pre tých, čo stratili vlasť,
rodinu, prácu a dôstojnosť.
2

Sme tu pre vás

21/2016

Pred niekoľkými dňami sa
v meste udiala drobná príhoda.
Bol tu istý utečenec, ktorý hľadal
cestu a jedna pani sa k nemu
priblížila
a povedala
mu:
„Hľadáte niečo?“ Ten utečenec
bol bez topánok. On jej na to:
„Chcel by som ísť do Baziliky sv.
Petra prejsť Svätou bránou
milosrdenstva“.
Pani
si
pomyslela: „Veď nemá topánky,
ako budeme kráčať?“
A zavolala taxík. Ten migrant, ten utečenec však
zapáchal a vodič taxíka takmer nechcel aby nastúpil,

Ďalšou vecou je tu „zaodiať nahého“: čo
to môže znamenať, ak nie prinavrátiť

no napokon privolil. A pani si sadla vedľa neho.
Cestou sem trvajúcou asi desať minút, sa ho spýtala
na jeho príbeh ako utečenca a migranta.
Tento muž rozpovedal svoj príbeh plný bolesti,
vojny, hladu, ako aj to, prečo utiekol zo svojej
vlasti, aby prišiel sem. Keď dorazili, pani otvorí
svoju tašku, aby taxikárovi zaplatila a taxikár,
muž, šofér, ktorý na začiatku nechcel, aby tento

dôstojnosti tomu, kto ju stratil? Istotne, dávajúc
odev tomu, komu chýba; avšak pomyslime aj na
ženy – obete obchodovania s ľuďmi uvrhnuté
na ulice či na iné, premnohé spôsoby využívania
ľudského tela ako tovaru, a to dokonca aj tela
maloletých. A rovnako aj nemať prácu, dom,
spravodlivú mzdu – to je jedna forma nahoty –,
či byť diskriminovaní kvôli rase, viere – všetko

migrant nastúpil, lebo zapáchal, panej povedal:
„Nie pani, som to ja, čo mám zaplatiť Vám, lebo
vďaka Vám som si vypočul príbeh, ktorý zmenil
moje srdce.“
Táto pani vedela čo je to bolesť
migranta, lebo v jej žilách koluje arménska
krv a ona tiež pozná utrpenie svojho ľudu.
Keď konáme podobnú vec, na začiatku to
odmietame, lebo nám to spôsobuje trochu
nepohodlia – „veď zapácha...“. No nakoniec

sú to formy „nahoty“, voči ktorým sme ako
kresťania povolaní byť pozornými, bdelými
a pripravenými konať.
Drahí bratia a sestry, neupadnime
do pasce uzatvárať sa do seba samých,
byť ľahostajnými k potrebám bratov
a strachovať sa len o naše záujmy.
Práve v tej miere, v akej sa otvárame iným,
sa život stáva plodným, spoločnosť znovu
nadobúda pokoj a osoby znovu získavajú ich

nám príbeh prevonia dušu a zmení nás.
Pomyslite na tento príbeh a myslime na to, čo
môžeme urobiť pre utečencov.

plnú dôstojnosť. A nezabudnite na tú pani,
nezabudnite na toho migranta, čo
zapáchal
a nezabudnite
na
šoféra,
ktorému migrant zmenil dušu.
Ďakujem.
Vatikán 26.10.2016
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Najbližšie eRko STRETKO pre
deti do 13 rokov, bude v sobotu
26. novembra na fare o 15:00hod.
Potrebné doniesť si prezuvky.
Príď k nám zahráš sa, zabavíš a
zažiješ kopec srandy.
Čakáme ťa!

ZRKADLO
Na malebnom, výstrednom, hlučnom bazári v
istom orientálnom meste vysliedila bohatá
americká turistka zvláštne zrkadielko vo vzácnom
striebornom ráme.
Cena však bola príliš vysoká, prehnane
vysoká. Počas dlhého zjednávania prefíkaný
majiteľ zákazníčke tajnostkársky prezradil,
že toto zrkadlo má čarovnú moc.
Stačí sa doň pozrieť a ukazovákom
pravej ruky sa jemne dotknúť povrchu
skla. Vtedy sa vraj spolu s tvárou
v zkrkadle objaví nápis zrozumiteľný
v každej reči, ktorý odhalí najhlbšiu
pravdu o zobrazenej osobe.
Bola
to
jedinečná
príležitosť,
prekvapivé šťastie! To si predsa nikto nedá
ujsť! Vlastniť zkrkadlo, "ktoré hovorí pravdu
o všetkom a o každom"! Výnimočný obchod!
Američanka neodolala pokušeniu a ihneď to
vyskúšala. Pozrela sa do zrkadla. Zrkadlo ju
dokonale zobrazilo a, keď sa ho dotkla
ukazovákom, zbadalla v jeho spodnej časti žiarivý
nápis v bezchybnej angličtine: "Bohatá pani
z Texasu s plnou peňaženkou."
Hneď bez debaty zaplatila a ponáhľala sa
zrkadlo schovať do bezpečia. Dôkladne ho zabalila,
zabezpečila a poistila a leteckou poštou
poslala do Texasu.
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Prirodzene, bohatá dedička si bola istá, že vďaka
zázračnému zrkadlu pritiahne pozornosť dôležitých
ľudí zo svojho mesta. Zrkadlo sa však pre ňu stalo
príčinou nekonečného trápenia. Ukázala ho svojim
priateľkám. Najprv sa im zdalo, že je to zábavná
hračka. Pri pohľade doň sa pochabo smiali, ale slová
v zrkadle boli neúprosné. "Bielizeň,
ktorú má na sebe, ukradla
v supermarkete," ukázalo o prvej. "Je
o jedenásť rokov staršia, než
tvrdí," o druhej. "Je plná závisti
a všetky vás ohovára," o tretej.
Zarazené priateľky sa rýchlo
porúčali. Neskôr sa do zrkadla takmer
nezúčastnene pozrel aj manžel tejto
miliardárky a verdikt znel: "Podvádza
manželku." Spustila sa strašná hádka
a nasledovali telefonáty právnikom.
Správy sa, samozrejme, šírili ďalej. Onedlho už
nikto nechodil do bohatého domu. Zázračný suvenír
vytvoril okolo majiteľky prázdno. Sklamaná
a skrúšená, jednoduchá a bohatá Texasanka jedného
dňa od zlosti čarovné zrkadlo rozbila.
Keď sa rozpadávalo na kúsky, objavili sa na
črepinách veľké písmená, akoby jeho závet:

"Aj ty, hlúpa Texasanka,
aj ty máš strach z pravdy?!
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 14.11. do 20.11.2016
Pondelok
14.11.
Utorok
15.11.

6:30
Svätý a všechválny apoštol Filip

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias,
Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

18:00
6:00
6:30
17:15
18:00
19:00

Streda
16.11.

Štvrtok
17.11.

6:30

Svätý apoštol a evanjelista
Matúš

17:30
18:00

Náš otec svätý Gregor Divotvorca,
neocézarejský biskup
Oslava sviatku bl. matky
JOZAFATY vo farnosti

Piatok
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
19.11.

17:15
18:00
19:00
6:00
6:30
17:30
18:00
6:30

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

17:00
18:00

26. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
20.11.

6:30

7:30

Predsviatok
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

Zakončenie
ROKA MILOSRDENSTVA
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9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oliver (22 r.)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš, Mikuláš
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Dušan s rod.
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Martinka s rod.
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Martin, Anna, Dušan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Štefan, Terézia
Akatist k bl. Jozafate
Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava (uzdravenie)
Moleben a prosby k bl. Jozafate
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Margita, Eden
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Mária (58 r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš,
Katarína
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Ján a Helena (50 r. manželstva)
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Liturgický program na týždeň
od 21.11. do 27.11.2016
Pondelok
21.11.

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ
VLÁDKYNE, BOHORODIČKY
MÁRIE, VŽDY PANNY, DO
CHRÁMU
Odporúčaný sviatok
Požehnanie detí
Myrovanie

Utorok
22.11.

Štvrtok
24.11.

Piatok
25.11.

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

Posviatok Vstupu
Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Streda
23.11.

6:30
7:30

17:15
18:00

Posviatok Vstupu

6:30

Naši otcovia svätý Amfilochios,
ikonijský biskup, a Gregor,
akragantský biskup

17:30
18:00

Posviatok Vstupu

6:30

Svätá veľkomučenica Katarína
Svätý veľkomučeník Merkúr

17:30
18:00

Odovzdanie sviatku Vstupu

6:00
6:30

Naši otcovia, hieromučeníci svätý
Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter,
alexandrijský biskup

17:30
18:00

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
26.11.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého
veľkomučeníka Juraja, ktorý je v
Kyjeve pred bránami svätej Sofie

6:30
17:00
18:00
7:30

Nedeľa
27.11.

27. nedeľa po
Päťdesiatnici

9:00
11:00

Svätý mučeník Jakub Perzský

Jesenná zbierka na Charitu
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17:15
18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavol
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† František, Jozef, František, Mária, Pavol
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav, Vasiľ, Anna, Alžbeta, Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Aneta
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj Júlia (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ladislav
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal (panychída)
† Michal, Michal, Mária, Michal,
Alžbeta (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan, Eva, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Kristián, Mariana, Silvia, Peter
s rod., Marián s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Zuzana s rod.
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Tropár, 4. hlas

Kondák, 4. hlas

Dnešný sviatok nám
pripomína Božiu dobrotu, a je
predzvesťou spásy ľudstva. Do
Božieho chrámu slávne
vstupuje Panna. Všetkým
zvestuje príchod Krista. Aj my
k nej radostne volajme: „Raduj
sa, Mária, skrze teba
uskutočnil Spasiteľ
svoje plány“.
Sviatky
Bohorodičky
v našom cirkevnom kalendári
stoja čo do dôležitosti hneď za
sviatkami
Pána.
Hlavný
význam
Bohorodičných
sviatkov je vyzdvihnúť pred náš
zrak
veľkosť,
dôstojnosť
a svätosť
Prečistej
Panny
Márie, jej úlohu pri vykúpení
ľudského rodu a pritiahnuť nás k jej úcte
a nasledovaniu. Najväčšie sviatky Bohorodičky ako
Narodenie a Zosnutie nám hovoria o prvých
momentoch jej života na zemi alebo o jej odchode
do neba. Jediným sviatkom, ktorého témou sú
detské a mladé roky presv. Bohorodičky, je sviatok
Uvedenia do chrámu, ktorý sa slávi 21. novembra.
Krátke dejiny
Evanjelium nehovorí nič o udalosti uvedenia do
chrámu. Základom tohto sviatku, ako aj sviatku
Narodenia a Zosnutia Presvätej Bohorodičky je
tradícia Cirkvi a apokryfné spisy, predovšetkým
Jakubovo protoevanjelium a Evanjelium Pseudo
Matúša.

Prečistý chrám
Spasiteľov, nádherná
panenská sieň, svätosvätá
archa Božej slávy, dnes
prichádza do Pánovho
domu. Prináša milosť
Svätého Ducha. Anjeli
Boží ju takto ospevujú:
„Ona je príbytkom
nebeského Vládcu.“
Velebenie
Velebíme ťa, presvätá
Panna, dievčatko Bohom
vyvolené a oslavujeme
tvoj príchod do chrámu
Pánovho

Odtiaľ sa dozvedáme, že rodičia Prečistej
Panny Márie sv. Joachim a Anna, boli bezdetní,
a preto dali sľub, že ak sa im narodí dieťa, dajú
ho na službu Bohu do Jeruzalemského chrámu.
Boh vypočul ich modlitby a daroval im dcéru.
A keď mala tri roky, rodičia ju priviedli do
chrámu a odovzdali do rúk veľkňaza Zachariáša,
otca sv. Jána Krstiteľa a Predchodcu. Tam
Presvätá Bohorodička prebývala viac rokov až
dovtedy, kým ako dospelé dievča nebola
zasnúbená so sv. Jozefom.
Sviatok Uvedenia patrí k dvanástim veľkým
sviatkom. Má jeden deň predprazdentva a štyri
dni poprazdenstva.
Zmienky o sviatku sú z 5. stor., ale potrebných
ešte niekoľko storočí, kým sa tento sviatok stal
7
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všeobecne rozšíreným na celom Východe. Z homílií
carihradských patriarchov na tento deň – Hermána
(715-730) a Tarasa (784-806) sa dozvedáme, že
sviatok Uvedenia bol ustanovený v 8. stor.
V Sinajskom evanjeliári z 8. stor., ktoré daroval
do Sinajského kláštora cisár Teodózius III. (715717), sa medzi dvanástimi sviatkami spomína aj
sviatok Uvedenia. Tento sviatok je aj v gréckych
mesiacoslovoch z 9. stor. A v tomto storočí sa
sviatok stáva všeobecne známy a slávený.
Sinajský zborník kánonov z 9.-10. stor. uvádza
sviatok
Uvedenia
pod
názvom:
Presvätej
Bohorodičky, keď ju priviedli do Božieho chrámu,
ako trojročnú“. Typikon Veľkého carihradského
chrámu (9.-10. stor.) hoci nepredpisuje ani apoštol,
ani evanjelium na tento sviatok, ale na 21.
novembra uvádza: Sobor sv. Bohorodičky, keď ju
rodičia priviedli do Pánovho chrámu vo veku troch
rokov“. Everhetický typikon z 9. stor. má službu
Uvedenia s predprazdenstvom i poprazdenstvom.
Služba na tento sviatok zostavil Gregor Nikomédsky
(9. stor.), Bazil Pagariot a Sergej Svätohorec.
Na Západ prišiel sviatok Uvedenia dosť neskoro
– až koncom 14. stor., a v polovici 15. stor. sa
rozšíril do celej Európy. Aj Západná cirkev slávi
sviatok Uvedenia v ten istý deň ako východná
cirkev, 21. novembra, pričom ho nazýva Obetovanie
Panny Márie. V stredoveku bolo Uvedenie do
chrámu obľúbenou témou ikonografie. Na tento
sviatok je zvykom požehnávať deti v chráme.

Svätyňu. Zo všetkých končín sveta putovali do
chrámu, aby uvideli „Božiu tvár“. V ikonografii
nadobúdajú tieto motívy mariánsky význam.
Oblak,
ktorý
zahalil
horu
Sion, je
predznamenáva zoslanie Svätého Ducha na Máriu
pri Zvestovaní. A vstup do chrámu vytvára základ
pre apokryfné rozprávanie, ktoré má symbolický
význam. Hovorí sa tam, že vo veku troch rokov
prišla Mária do chrámu nie na púť, ale aby tam
trvale bývala. Prijímajúc potravu od anjela,
pracovala na zhotovení závesu pre Svätyňu
svätých. Keď ju priviedli rodičia, stretáva sa
s kňazom Zachariášom, symbolom Starého
zákona. On predstaví Bohu matku Toho, koho
potom ona sama privedie k tomuto kňazovi.
Sviatok Uvedenia do chrámu slávnostne
oslavovali mnísi. Videli v ňom klasický príklad
rozjímania, ktorého typickým vzorom je Mária.
Chlieb, ktorý prinášajú anjeli – je theoria – videnie
– Boha, nakoľko je to možné v tomto živote. Mária
prijíma tento chlieb, pričom tká prikrývku pre
svätyňu. Už Origenes videl v tejto prikrývke
symbol ľudskosti Krista, cez ktorú treba preniknúť
duchovným pohľadom, aby človek mohol objaviť v
pokornej podobe božskosť Slova. Ľudskosť, ktorá
pred ostatnými Boha zakrýva, Márii ho odhaľuje.
Máriu vedie do chrámu procesia panien so
zapálenými sviecam: čistota srdca a svetlo milosti
je nevyhnutnou podmienkou pre poznanie Božích
tajomstiev (porov. Mt 5, 8). Inokedy je Prečistá
zobrazená vo chvíli, keď sa chystá vykročiť na tri
schody, ktoré vedú do chrámu: od theoria
rozjímanie o viditeľných veciach prechádza k
rozjímaniu o neviditeľných a nakoniec –
k „bohosloviu“ – nahliadaniu Presvätej Trojice.
Keď podľa legendy mala Bohorodička pri tejto
udalosti len tri roky, chcelo sa tým zdôrazniť, že
duchovná zrelosť sa značne líši od fyzickej a že to,
čo je utajené pred múdrymi tohto sveta, môže byť
zjavené deťom. V súčasnosti V Katolíckej cirkvi
(hlavne na Západe) sa v tento deň slávi aj deň
kontemplatívnych mníchov a mníšok, žijúcich
v klauzúre.

O ikone sviatku
Chrám – jeden zo základných náboženských
pojmov: príbytok Boha uprostred ľudí. V Starom
zákone je chrám miestom, ktoré vybral sám Boh,
miestom milosti, kde sa počas posviacky zjavuje
Pánova sláva v podobe oblaku, ktorá naplnila

Spracoval o. Pavol Dancák
o. Martin Snak
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spútajú mu ruky a potom ho ešte
dokopú, dobijú a dolámu mu rebrá...
moji chlapci mi to hovorili. Vtedy by ste
mali ako policajtka zakročiť: »Hej, už
má putá, nekopte ho!«“ Ona: „Viete, že
to tak je, pán farár?
A počúvajú ma!“ „No vidíte, ako je
dobré, že ste medzi nimi. Ako je dobré,
keď je žena ženou!“ ...
Kedysi sa veľa meralo IQ, dnes
sa zasa meria EQ - empatia. Tu nás,
mužov, jednoznačne ženy predbiehajú.
Zostaň ženou, to je na tom krásne!
Žena nerovná sa muž.

Rubrika Kazateľnica
život vznikla po dohode s
farárom Marošom Kuffom
a jej cieľom je prinášať
povzbudenie a praktické
Evanjelium cez
každodenné situácie
(nielen) na fare v
Žakovciach.
Čo je najkrajšie na
žene? Ženskosť. To, že je
žena, je super. Ak zoberiem
svoj vlas a vlas nejakej
ženy, dáme oba vlasy,
rovnako dlhé, do
laboratória a nepovieme, odkiaľ sú, v každej bunke
ženského vlasu bude zapísané: žena, žena, žena...
V mojej bunke zasa: muž, muž, muž...
Nehovorme, že žena sa rovná muž. Našťastie sa
nerovná; je to krásne, keď je žena ženou. A ak chce
byť ženou, stáva sa nenormálne príťažlivou.
Nehovorte to nikomu, ale keď som bol mladý, chcel
som sa oženiť. Kedy som sa zamiloval do svojho
dievčaťa? Hrávali sme slovný pingpong, ja som jej
niečo povedal, ona mne, bola správna drsňáčka,
nedala sa. A naraz mi počas tejto prestrelky hovorí:
„Maroš?“ „No?“ „Počúvaj ma!“ „Veď ťa
počúvam!“ „Ja som rada, že som žena...“ „Čože?“
„Ja som rada, že som žena!“ Takto priamo otvorila
túto tému. „Čo?“ pýtal som sa dookola. „Nič... len
som ti chcela povedať, že som hrdá na to, že som
žena.“
Pozrel som sa na ňu - aká je pekná! Vtedy som
sa do nej zaľúbil. Vtedy, keď prijala, že je ženou. ...
Raz za mnou prišla policajtka a hovorí: „Pán
farár, vám sa nepáči, keď sú ženy policajtky?“
„Nevadí, že sú, aj vo vojsku môžu byť ženy, ale nech
ostanú ženami! Máme policajtov, ktorí zoberú väzňa,

Čo sa však týka dôstojnosti, vtedy to
platí, vtedy sme si rovní. Muž nie je viac,
ani žena nie je viac. Kristus to dorovnal, kedysi
bola žena dolu a mohol si ju vymeniť za ťavu alebo
psa. Spätne zdvihol ženu na úroveň muža. Kde to
bolo? Pri Jakubovej studni, keď sa rozprával so
ženou. Jeho apoštoli mali nervy: Nerozprávaj so
ženou! Urážaš nás!
Keď so ženou, tak aspoň so Židovkou, nie
s cudzinkou. Alebo aspoň nie s hriešnicou! On
nemal problém hovoriť aj s hriešnicou. Čo tým
chcel povedať? Každá žena je rovná. ...
Každá žena má jednu silnú zbraň, s ktorou
vyhrá nad každým mužom. Nie je to hlava, nie
je to jazyk, ani svaly to nie sú. Je to srdce.
Keď vyhráš nad mužom dobrotou, neponížiš ho,
neprehrá, zodvihneš ho. A s ním aj celú
spoločnosť. So ženou mravnosť klesá, so ženou
mravnosť stúpa.

Ženy, buďte ženami! Ste
nenahraditeľné!
portál www.cestaplus.sk
spracoval o. Martin Snak
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Metódy mágie:
1. priama: obeť (alebo jej blízka osoba) sa
musia dostať do priameho kontaktu s magickým
prostriedkom pripraveným pre tento cieľ (niečo, čo
sa môže primiešať do nápoja alebo jedla, alebo
ozdobný predmet či klbko vlasov a nití a pod.)
2. nepriama: najprv je potrebné získať niečo,
čo patrí obeti (vlasy, oblečenie, zvyšky jedla a pod.)
a potom sa nad tým vykonávajú rituály alebo
zariekavanie. Čarodejník sa riadi princípom
analógie – podobnosti, teda ide o prenášanie zla z
predmetu na osobu, ktorej predmet patrí (ničenie,
viazanie uzlov, zakopanie a pod. s úmyslom, aby sa
dosiahlo podobné utrpenie, ktoré sa zamýšľalo pri
príprave prostriedku). Rôzne formy mágie sú
evidentne poľom pôsobenia zlého ducha, ktorý chce
vzdialiť ľudí od Boha a od viery, ktorá človeku
hovorí, že jeho úlohou je hľadať a konať Božiu vôľu.
Všetky techniky mágie odvádzajú človeka
od modlitby a od bdelosti nad vlastným
svedomím. Božie slovo hovorí veľmi jasne:
„Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal
svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom,
aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval
hádačov, dával pozor na sny a na
znamenia; nech niet čarodejníkov,
zaklínačov, nikoho, kto by sa
radil duchov alebo veštcov,
alebo by sa pýtal mŕtvych
na pravdu. Všetky tieto
veci sa ošklivia Pánovi a
pre tieto nešľachetnosti ich
vyhubí. Buď dokonalý a
bezúhonný pred Pánom,
svojím Bohom! Tie národy,
ktorých krajinu zaujmeš,
počúvajú čarodejníkov a
hádačov, ale tebe to Pán,
tvoj Boh, nedovolil.“

21/2016

„Toto hovorí Pán, Jahve: Beda tým, čo šijú
na kĺb každej ruky obväzy a hotujú závoje na
hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte
duše môjho ľudu a oživujete duše pre seba?
Znesväcujete ma u môjho ľudu za priehrštie
jačmeňa a za kúsok chleba, keď zabíjate duše,
ktoré nemajú zomrieť, a oživujete duše, ktoré
nemajú žiť, keď luháte môjmu ľudu, ktorý
počúva lož. Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa,
ja som proti vašim obväzom, ktorými lovíte duše
ako vtáky, a postrhávam ich z vašich ramien; a
duše, ktoré ste ulovili, (duše) oslobodím ako
vtáky. Roztrhám vaše závoje a vyslobodím svoj
ľud z vašej ruky, že nebude viac korisťou vo vašej
ruke. I dozviete sa, že ja som Pán. Pretože ste
klamstvom zronili srdce spravodlivého, ktoré
som ja nezronil, a upevňovali ste ruky zlosyna,
aby sa nevrátil zo svojej cesty a neudržal sa
nažive, preto nebudete vidieť daromnosť ani
veštby viac nebudete veštiť. I vyslobodím svoj
ľud z vašej ruky a dozviete sa, že ja som Pán.“
Ez 13,18-22

Skutky tela sú zjavné: ... modloslužba, čary ...
Gal 5,20-21 Pápeži i koncily považujú mágiu za
ťažký hriech, lebo vedie k priamemu kontaktu
s diablom: Inocent VII.: Bula Summis
desiderantes affectibus (1484); Sixtus V.: Coeli
et tera (1586); Gregor XV.: Omnipotens Dei
(1631); Urban VIII.: Inscrutabilis (1631) .....
Všetky praktiky čarovania alebo bosoráctva,
ktoré smerujú k podmaneniu skrytých mocností,
usilujú sa zapojiť ich do svojich služieb, a tak
získať nadprirodzenú moc nad blížnym - hoci by
sa mu tým malo zlepšiť zdravie - sa vážne stavajú
proti čnosti nábožnosti. Podobné praktiky treba
ešte viac odsudzovať, ak ich motivuje úmysel
škodiť druhému a ak sa obracajú na pomoc
démonov.
Spracoval o. Pavol Dancák
o. Martin Snak

Dt 18,10-14
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Vtipy:
Teta sa pýta malého chlapčeka:
– Ako sa voláš?
– Mojavec.
– Ty si ale nevychovaný, – vraví teta.
– Teta, ale môj brat ešte nevie hovoriť
„r“, –upozorňuje chlapcova staršia
sestra.

Učiteľka sa pýta prváčika:
– Janko, čím je teraz tvoj otecko?
– Prosím, pacientom.
– Ale ja chcem vedieť, čo robí.
– Kýcha a kašle.
– A keď je zdravý, čo robí?
– Vtedy ani nekašle ani nekýcha.
– Vôbec mi nerozumieš. Chcem vedieť,
čím je tvoj otecko, keď nie je chorý a keď
nekašle ani nekýcha.
– Vtedy je zdravý.

Pani Klebetná stretne pani Zvedavú:
– Predstavte si, včera prešlo auto
kominára.
– Nehovorte, to si už ani na streche
nemôže byť človek istý!

Jožinko bol s triedou prvý raz na balete.
Otec sa ho doma pýta:
– Ako sa ti páčilo predstavenie?
– Všetko bolo pekné, len škoda, že tie
tety neboli vyššie... Stále museli tancovať
na špičkách.
11
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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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