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Generálna audiencia pápeža Františka

Trpezlivosť s nepríjemnými ľuďmi je skutok
milosrdenstva
Na Vatikánskom
námestí boli opäť
prítomné viaceré
slovenské skupiny,
okrem iných pútnici
z katolíckej televízie
LUX z Bratislavy,
z farností Čavoj a
Rajecká Lesná,
gréckokatolíci z Košíc
a okolia, ako
aj skupiny
železničiarov.
V úvode generálnej
audiencie zaznel
úryvok z Evanjelia
podľa svätého
Lukáša:
«Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a
vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš
povedať svojmu bratovi: „Brat môj, dovoľ,
vyberiem ti smietku, čo máš v oku,“ keď vo
svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec,
vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom
budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku,
čo je v oku tvojho brata».
(Lk 6,41-42).

Drahí bratia a sestry!
Dnešnú katechézu venujeme jednému
skutku milosrdenstva, ktorý všetci veľmi dobre
poznáme, ale ktorý možno neuvádzame do
praxe tak, ako by sme mali:
trpezlivo znášať
nepríjemné osoby.

Sme tu pre vás
A tie jestvujú, nie je tak? Všetci sme veľmi
dobrí v identifikovaní toho, kto je nám na obtiaž:
stáva sa to, keď niekoho stretneme na ulici, či keď
príde nejaký telefonát... Rýchlo si pomyslíme:
„Ako dlho budem musieť počúvať sťažnosti,
klebety, žiadosti či vystatovania tejto osoby?“
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Hľaďme predovšetkým na Ježiša: koľkú
trpezlivosť musel mať počas troch rokov svojho
verejného života!
Raz, kým bol na ceste s učeníkmi, ho
pristavila matka Jakuba a Jána, hovoriac:
«Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v
tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a
druhý po ľavici» (Mt 20,21).
Veru, mama lobovala za svojich synov, či nie?
To bola mama...
Aj z tejto situácie si Ježiš berie podnet, aby
podal zásadnú náuku: jeho kráľovstvo nie je
kráľovstvom moci, nie je kráľovstvom slávy ako
pri pozemských kráľovstvách, ale je kráľovstvom
služby a darovania druhým. Ježiš učí ísť vždy
k podstate a hľadieť ďalej, aby sme so
zodpovednosťou prijali vlastné poslanie.

Niekedy sa stáva že nepríjemnou osobou je
niekto v našej blízkosti, spomedzi tých najbližších,
aj medzi rodinnými príslušníkmi je vždy niekto
taký; nechýbajú ani na pracovisku; ba nie sme bez
nich ani vo voľnom čase. Čo musíme robiť
s nepríjemnými osobami? Veď aj my sme
mnohokrát nepríjemní k druhým, no nie? Aj my...
Prečo bol medzi skutky milosrdenstva
začlenený aj tento skutok – trpezlivo
znášať nepríjemné osoby?
V Biblii vidíme, že sám Boh
musí použiť milosrdenstvo, aby
znášal sťažnosti svojho ľudu.
Napríklad v Knihe Exodus sa
ľud
javí
ako
skutočne
neznesiteľný: najprv narieka,
lebo je otrokom v Egypte
a Boh ho oslobodzuje; potom sa
v púšti sťažuje, lebo niet jedla
(porov. 16,3) a Boh posiela
prepelice a mannu (porov. 16,1316), avšak aj napriek tomuto
sťažnosti neprestávajú.
Mojžiš bol prostredníkom
medzi Bohom a ľudom, a aj on sa
niekedy javil ako nepríjemný pre
Pána. Avšak Boh mal trpezlivosť a tak Mojžiša
a ľud naučil aj tomuto nevyhnutnému rozmeru
viery.
Spontánne tu teda vyvstáva prvá otázka:
spytujeme si niekedy svedomie, aby sme
videli či sa aj my niekedy môžeme druhým
javiť ako nepríjemní? Je ľahké ukazovať
prstom na chyby a nedostatky iných, avšak
musíme sa naučiť byť v koži toho druhého.

Tu by sme mohli vidieť odvolanie sa na ďalšie
dva skutky duchovného milosrdenstva:
napomínať hriešnikov a učiť nevedomých.
Pomyslime koľko námahy nás to môže stáť,
keď pomáhame človeku rásť vo viere a v živote.
Myslím napríklad na katechétov – medzi ktorými
sú mnohé mamy a mnohé rehoľníčky –, ktorí
venujú čas vyučovaniu detí a mládeže základným
prvkom viery.
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Koľko námahy – predovšetkým vtedy, keď by
deti dali radšej prednosť hre než počúvaniu
katechizmu!
Sprevádzať pri hľadaní podstaty je pekné
a dôležité, lebo nám to pomáha deliť sa o radosť zo
zakusovania zmyslu života. Častokrát sa nám stáva,
že stretneme osoby, ktoré sa pristavujú pri
povrchných, prchavých a banálnych veciach;
niekedy preto, že nestretli nikoho, kto by ich
stimuloval hľadať niečo iné, ceniť si skutočné
poklady. Učiť druhých hľadieť na podstatu je
rozhodujúcou pomocou, osobitne v dobe ako tá
naša, ktorá, zdá sa, stratila orientáciu a pachtí sa za
chvíľkovými uspokojeniami.
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Učiť druhých odhaľovať, čo od nás chce Pán
a ako na to môžeme odpovedať znamená uvádzať
ich na cestu rastu vo vlastnom povolaní, na cestu
skutočnej radosti.
Tak Ježišove slová adresované matke Jakuba
a Jána a potom aj celej skupine učeníkov ukazujú
cestu, aby sme sa vyhli upadnutiu do
závisti,
ambícií,
pochlebovania
–
pokušení, ktoré vždy číhajú aj na nás
kresťanov.
Nevyhnutnosť podávať radu, napomínať a
vyučovať nás nesmie viesť k pocitu nadradenosti
nad druhými, ale predovšetkým nás to zaväzuje
vstúpiť do seba, aby sme preverili, či žijeme v
súlade s tým, čo žiadame od druhých.
Nezabúdajme na Ježišove sková:
«Prečo vidíš smietku v oku svojho
brata, a vo vlastnom oku brvno
nezbadáš?» (Lk 6,41).
Duch Svätý nech nám pomáha byť
trpezlivými v znášaní druhých a pokornými
a jednoduchými pri podávaní rád.
Ďakujem.
Vatikán 16.11.2016

Najbližšie eRko STRETKO
pre deti do 13 rokov,
bude v sobotu
10. decembra na fare
o 15:00hod.
Potrebné doniesť si
prezuvky.
Príď k nám zahráš sa,
zabavíš a zažiješ
kopec srandy.
Čakáme ťa!
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Odbojný konár
Koruna gaštanu krášlila kút verejnej záhrady a
gaštan bol veľmi šťastný. Z jeho šťastia sa však netešili
všetci. Ak by mal niekto mimoriadne tenké uši, vo
chvíľach, keď ktosi strom pochválil, by počul
nahnevaný hlas: " Dosť! To je nespravodlivosť! Už toho
mám plné zuby! Jemu všetko a mne nič! "

" Ako chceš ... fijúúúúúú, " zahvízdal vietor
a začal sa točiť okolo konára čoraz rýchlejšie.
Zúrivo ho kmásal, až sa konár zo strašným
praskaním odlomil od kmeňa. " Hurá letím! "
zvolal nesený vetrom ponad plot záhrady. "
Konečne som slobodný! Teraz sa pre mňa
začne život. " Konár sa smial a radoval,
nedojali ho ani slzy, ktoré potichu vytekali z
rany na strome.

Takto sa rozčuľoval jeden konár. Bol to mohutný
konár vpravo hore, ktorý od zlosti potriasal listami. "
Strom, stále strom! Všetko je to však moja zásluha. Ja
mám listy, na mne rastú pichľavé plody a dozrievajú
gaštany. Keby som si mohol trochu oddýchnuť, listy mi
opadávajú a zostanem celkom holý. Budem znášať
zimný chlad a mráz, nápory vetra, dážď i sneh ... "

Mocný vietor ho niesol zo všetkých síl
ponad rieku až na trávnatý breh. " Teraz
budem rozhodovať ja, " pomyslel si konár a
slastne sa vystrel na zemi. " Pospím si a potom
budem robiť, čo si len zmyslím a čo sa mi
zapáči. Už nebudem musieť byť prilepený k
tomu škaredému a vráskavému kmeňu. "
Pošteklil ho akýsi mravec a tak sa ho pokúsil
odohnať, ako to robil, keď ešte vyrastal zo
stromu, ale nepodarilo sa mu to. Zmocnila sa
ho akási čudná otupenosť. Nemohol sa
nadýchnuť. O niekoľko hodín začali vednúť
jeho listy. Začala mu chýbať lymfa, ktorá bola
jeho životom a ktorú doň štedro vháňal strom.
S obrovským strachom si uvedomil, že začal
schnúť. Spomenul si na strom a pochopil, že
bez neho zomrie. Bolo však už príliš neskoro.
Chcelo sa mu plakať, ale nemohol, lebo teraz
bol už len zbytočný suchý konár.

Konár bol naozaj rozhnevaný. Strom sa márne
pokúšal presvedčiť ho, aby sa zamyslel - prosil ho o
trpezlivosť, o pochopenie: " Si pre mňa veľmi dôležitý,
syn môj. Si nádherný konár, mohutný a plný života. Si
mi rovnako drahý ako všetky ostatné. Chvály na moju
adresu sú určené aj tebe a tvojim bratom. Čím by som
bol bez vás ? "
Ale konár len zanovito vŕzgal a nadával slovami,
ktoré bude lepšie neopakovať. Úbohý strom si robil
veľké starosti. A oprávnene. Odbojný konár si vymyslel
plán úteku. Ak odíde, ak sa odlúči od stromu, bude si
žiť podľa svojho. Raz v marci sa figliar vietor v plnej
sile zvŕtal okolo stromu. Konár sa rozhodol, že prišla
jeho chvíľa. " Vietor, potrebujem od teba láskavosť, "
požiadal ho s falošnou pokorou. "Odlom ma od
stromu.“

Ježiš hovorí:
"Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako
ratolesť nemôže prinášať ovocie sama
od seba, ak neostanete na viniči, tak ani
vy, ak neostanete vo mne. Ak niekto
neostane vo mne, vyhodia ho von ako
ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú,
hodia ich do ohňa a zhoria".
( Jn 15, 4 ; 6 )
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Liturgický program na týždeň
od 28.11. do 04.12.2016
Pondelok
28.11.

Utorok
29.11.

Streda
30.11.

Štvrtok
01.12.

Piatok
02.12.

6:30
Prepodobný mučeník Štefan Nový

18:00
19:00
6:00
6:30
Svätý mučeník Paramon

17:15
18:00
6:30

Svätý a znamenitý apoštol
Andrej Prvopovolaný

18:00
19:00
6:30

Svätý prorok Nahum

18:00
19:00
6:30

Svätý prorok Habakuk
1. piatok mesiaca
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
03.12.

17:45
18:00
6:30

Svätý prorok Sofoniáš

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
04.12.

9:00

29. nedeľa po
Päťdesiatnici

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mariánko, Ján, Ján, Anna, Mária,
Ján, Margita, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna, Slavko, Božena, Michal,
Janka r. Jalčová
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jaromír
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Alica, Miro, Stanislav,
Michal, Helena, Mária, Štefan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján Milan
Sv. liturgia slovenská
* Janka, Paťka, Jakubko, Peťo
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav (46r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladislav
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Liturgický program na týždeň
od 05.12. do 11.12.2016
Pondelok
Náš prepodobný a bohonositeľský otec
05.12.
Sáva Posvätený

Utorok
06.12.

NÁŠ OTEC SVÄTÝ MIKULÁŠ
DIVOTVORCA, ARCIBISKUP
LYKIJSKEJ MYRY

6:30
17:00
18:00
6:30
7:30
16:30
18:00

Streda
07.12.

Štvrtok
08.12.

6:30
Náš otec svätý Ambróz, milánsky
biskup

17:00
18:00

POČATIE PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY
SVÄTOU ANNOU

6:30
7:30

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Piatok
09.12.

Náš prepodobný otec Patapios
Zdržanlivosť od mäsa

16:30
18:00
6:00
6:30
17:30
18:00

Sobota
10.12.

6:30
Svätí mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
11.12.

9:00

Nedeľa sv. Praotcov

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zuzana
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ján
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adam, Veronika, Danka, Zuzka,
Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Andrej (panychída)
Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal, Anna, Miroslav,
Magda (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján, Juraj, Andrej, Michal,
Ján, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Rasťo, Ľubka, Natálka, Lukáško
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana (40r.), Marcel, Jakub
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
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Na začiatku im poviem: „Počúvaj,
prerušíme prácu a ideme sa modliť.
Počúvaj, o štvrť na osem je svätá omša.
Buď to prijmeš, alebo neprijmeš.“ Keď
chcem ísť do Anglicka autom, musím sa
pripraviť na to, že budem jazdiť vľavo.
Darmo ja poviem, že som zo Slovenska a
mám volant na opačnej strane.
Neexistuje.
Rovnako,
keď
príde
Angličan k nám, musí jazdiť vpravo.
Nepomôže mu, že je z Anglicka a má tu
rodinu. Nie je to obmedzenie Angličana.
Nemusí prísť na Slovensko, on sem prísť
chce, je to jeho slobodné rozhodnutie,
buď prijme naše pravidlá, alebo ich
neprijme. To isté je na fare. Sú tu jasne
stanovené pravidlá. Keď som sa vrátil z
Medžugoria, pýtam sa chlapcov: „Chlapci, na kom
to tu stojí?“ „Na tebe, farár!“ ozval sa jeden z
polepšovne. „Naozaj?“ „Na Pánu Bohu!“ opravil sa.
„A kto vás môže zmeniť? Farár? Ani jedného som
nezmenil. Duch Svätý vás môže zmeniť! My máme
iba vytvoriť podmienky, aby to mohol urobiť.
Odteraz to bude takto: Bude ruženec! Bude svätá
omša!“ To bola revolúcia, ako keby ste na faru
zhodili bombu... V začiatkoch, než som išiel spať,
prešiel som všetky izby, v ktorých sme bývali, a
pomodlil som sa Sláva Otcu aj za tých, čo spia.
Sláva Otcu a požehnanie. Modlil som sa a čakal
som. Po tom, ako sme im oznámili, že bude
ruženec aj svätá omša, bola vzbura a hovorili:
„Všetci odídeme!“
Povedal som im: „Odíďte, začneme
odznova; od don Bosca tiež všetci odišli,
necúvnem z tejto veci.“ A opak je pravda,
ešte viac sa tlačíme a nie je s tým problém.

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.
Prvý predpoklad lásky
je sloboda. Rozhodnúť sa z
lásky. Ak poviem chlapcom,
aby stáli na špičkách,
urobia to, ale len preto,
lebo nemajú kam ísť.
Neurobia to z lásky, ale z donútenia. V base je väčší
poriadok ako na fare, a predsa tam nechcú byť.
Prečo? Chýba tam láska. Láska dáva zmysel
všetkému, bez lásky sa nedá žiť. Odkedy nám zomrelo
jedno dievča, mávali sme vždy večer dobrovoľný
ruženec. Keď som bol v Medžugorí, modlil som sa k
Panne Márii: „Panna Mária, vypros mi milosť u
Ducha Svätého. Ako to mám zariadiť, aby sme sa
všetci modlili ruženec? Bože, ak je to tvoja svätá vôľa,
nech to jasne poznám.“ Trápilo ma, že to nebude ich
slobodné rozhodnutie, že to budú mať nanútené.
Duch Svätý zaúradoval a prišiel som na riešenie, aj
keď som sa bál povedať, že to budú mať povinné.
Niekoľko rokov sme fungovali tak, že chlapci buď išli
na svätú omšu, alebo nešli, buď boli na ruženci, alebo
neboli. A zistil som prekvapivú vec, ako rôzne sa dajú
títo ľudia formovať.
S jedným z nich, ťažkým väzňom, čo zabil
policajta reťazou, s tým sa dá pracovať. S druhým,
ktorý ani nebol vo väzení, iba je bezdomovec, ani
nepohnem. V Medžugorí som prišiel k poznaniu, že
sloboda tam už je. Na začiatku.

portál www.cestaplus.sk
spracoval o. Martin Snak
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Mágia a okultizmus:
Spoločenstvo sv. Michala Archanjela
- človek sa viac spolieha na iracionálne techniky
ako na vieru. Človek takto odmieta Boží dar milosti
a svetlo Božieho slova a vydáva sa do rúk iného
človeka, ktorému preukazuje viacej viery ako Bohu.
Hriechu mágie sa dopúšťa ten, kto:
- tieto praktiky prevádza, podrobuje sa im,
propaguje ich, nabáda k ním iných, aktívne
spolupracuje.
Jestvujú tu ešte dve priťažujúce okolnosti:
1. povera a 2 rituály spojené s nejakými
náboženskými obradmi (používanie posvätných
obrazov a modlitebných textov), človek sa
prehrešuje proti prvému prikázaniu. Človek si myslí,
že preukazuje Bohu česť, ale robí to neprimeraným
spôsobom (falošné prejavy zbožnosti). Ide o
iracionálne formy konania (strach z čísla 13, z
piatku, nosenie amuletov, zariekavanie, určitý počet
modlitieb a pod.), pri ktorých sa od neprirodzených
prostriedkov očakávajú určité účinky. Vo väčšine
prípadov od ťažkého hriechu ospravedlňuje
neznalosť, naivita.4 2. peniaze – obrovské sumy
peňazí, ktoré inkasujú čarodejníci a zariekavači
za tieto praktiky sú hriechom, lebo vo
väčšine prípadov ide o podvod. Hreší i
klient, lebo ochudobňuje rodinný
rozpočet i núdznych, ktorým by
tieto peniaze mohli pomôcť.
Niektorí
ľudia
sa
venujú tzv. bielej mágií
z dobrodružstva alebo si
chcú
zarobiť
peniaze.
Neznamená to, že títo ľudia
majú kontakt zo zlým
duchom. I keď nehrešia
proti
viere,
lebo
nepopierajú
Boha,
ale
predsa hrešia ťažko,
lebo: dávajú pohoršenie,
previňujú sa proti
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spravodlivosti,
lebo
klamú
svojich
zákazníkov, a dopúšťajú sa aj neposlušnosti voči
Bohu.
UHRANUTIE – malocchio (malefícium stane sa z oči) Viera v uhranutie („z očí“) je
veľmi stará a možno sa s ňou stretnúť na celom
svete. Ide o akýsi druh zlého vplyvu počas
stretnutia osôb cez pohľad.
Mnohé prípady nie sú pravdivé, skôr
Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 2111
hovorí,
že
povera
je
vybočenie
náboženského cítenia a prejavov, ktoré z
neho vyplývajú. Môže sa predstaviť ako
zamaskovaná viera, ktorú vzdávame pravému
Bohu, keď napríklad niekto pripisuje magickú,
zázračnú dôležitosť určitým praktikám, ktoré sú
inak legitímne, alebo aj potrebné. Alebo spájať
účinnosť modlitieb, alebo sviatostných znakov iba
s ich materiálnou stránkou bez požadovaných
vnútorných dispozícií znamená upadnúť do
povery. Pozri KKC 2117
Spoločenstvo sv. Michala Archanjela.
Ak si človek začne myslieť, že sa stal obeťou
uhranutia, tak mechanizmus jeho psychiky začne
automaticky vyhľadávať udalosti, ktoré sa
skutočne stali, hoci sa im človek bránil. Títo ľudia
potom zvyčajne vyhľadávajú nepriateľov - tých,
ktorí im ublížili, ktorí zvolali na nich zlo.
Motívom priania zla niekomu je zvyčajne
závisť alebo nenávisť, no to nemôže
produkovať nič zlého v druhom človeku (môžem
mať pocit, že ten druhý sa správa zvláštne, alebo
že je negatívne naladený na mňa). Závisť a
nenávisť viac škodí tomu, kto ju má, ako tomu,
proti komu je namierená. Samozrejme, že môže
byť priestorom pôsobenia diabla, ktorý nenávidí
Ježišov príkaz lásky. Na druhej strane môžu
osoby, ktoré sú nositeľmi určitého negativizmu,
ho prenášať na iných. Často o tom ani nemusia
vedieť (to, že to spôsobujú).
Spracoval o. Martin Snak
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11. novembra 2016 sme na našom gymnáziu
slávili sviatok sv. Jána Zlatoústeho - patróna
našej školy.

Tento svätec bol známy hlavne svojou
výrečnosťou, ktorou získaval srdcia kresťanov, a
preto dostal tento prívlastok. Tento deň sa na
škole začal triednickou hodinou v každom
ročníku. O 9:00 sme začali sláviť archijerejskú
svätú liturgiu v chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky,
na
ktorej
bol
hlavným
celebrantom vladyka Milan Lach SJ. Liturgiu
slávili aj o. dekan Martin Zlacký, o. Vasil Kindja a
o. Ján Frandofer.
Po liturgii nasledovala scénka o Matke
Tereze, ktorú si pre nás pripravili žiaci I.A a I.B
pod vedením profesorky Dany Weisovej.

Sme radi, že sme si mohli takýmto spôsobom
pripomenúť osemnáste výročie založenia nášho
gymnázia.
Kristína Šepeľová (text+foto)
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Starodávny a hlboký kult k Presvätej
Bohorodičke, ktorý je významnou črtou
východnej cirkvi, sa prejavuje vo veľkom
množstve
mariánskych
(bohorodičných)
sviatkov
v
našom
cirkevnom kalendári.
Tieto sviatky nám
predstavujú
najdôležitejšie momenty zo
života Božej Matky od jej
zázračného počatia až do
slávneho zosnutia.
Evanjelium nehovorí
veľa o živote Presvätej
Panny Márie, a preto sa
niet čo diviť, že väčšina
bohorodičných sviatkov
sa
nezakladá
na
udalostiach z evanjelia,
ale skôr na kresťanskej
tradícii
a
na
rozprávaniach apokryfných kníh prvých storočí.
Medzi ne patrí aj sviatok
Počatia, ktorý naša
Cirkev slávi 8. (resp. pôvodne 9.decembra).
Tento sviatok má osobitné dejiny na
východe a na západe. Zmienka o tomto sviatku
sa nachádza v typikone sv. Sávu z 5. stor., avšak
jeho rozvoj a rozšírenie pripadá až na 8. stor.
V tomto storočí sv. Andrei Krétsky zostavil
službu sviatku a Gregor Nikomédsky a Ján
Eubejský ho oslavujú vo svojich homíliách.
V 9. stor. bol tento sviatok rozšírený už po
celom byzantskom cisárstve. Majú ho všetky
východné cirkvi. Sviatok Počatia mal oddávna
rôzne názvy.

22/2016

K najstarším patrí: Zvestovanie počatia
sv. Bohorodičke. V konštitúcii o sviatkoch
cisára Manuela Kommena (1143 -1181) sa
nazýva „Počatie našej presvätej Božej
matky”.
Slovanský prológ má
„Počatie svätej Bohomatky Anny, keď počala
svätú Bohorodičku.
Slovanské typikony vo
všeobecnosti
nazývajú
„Počatie blaženej Anny“
alebo „Počatie sv. Anny,
keď počala presvätú
Bohorodičku (presvätou
Bohorodičkou).
Po vyhlásení dogmy
o Nepoškvrnenom počatí
začala Gréckokatolícka
cirkev v Haliči nazývať
sviatok Počatia Bohorodičky sv. Annou
„Nepoškvrnené počatie
presvätej Bohorodičky“.
Ľvovská synoda (1891)
medzi mariánskymi sviatkami uvádzala aj
sviatok Nepoškvrneného počatia a prikázala ho
sláviť ako veľký bohorodičný sviatok s jedným
dňom predprazdenstva a siedmymi dňami
poprazdenstva. Synoda tiež schválila službu
Nepoškvrnenému počatiu, ktorú zostavil o.
Izydor Doľnycký a nariadila, aby sa používala
vo všetkých chrámoch. Rímska reforma našich
liturgických kníh vrátila sviatku pôvodný názov
Počatie sv. Anny, keď počala presvätú
Bohorodičku a predpisuje ho všeobecne sláviť
9. decembra.
Spracoval o. Martin Zlacký
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Vtipy:
Zvoní. Peter otvorí, vonku stojí policajt.
– Je tvoj otec doma?
– Nie.
– A mama?
– Aj tá sa schovala...

– Slečna, vy máte parochňu?
– No, prosím! A v obchode mi tvrdili, že
to nikto nepozná.
– Ja by som to možno tiež nezbadal,
keby ste si boli strhli cenovku...

Modlitba dieťaťa:
- Pane Bože, prosím ťa, vkladaj vitamíny
do zákuskov,
cukríkov, čokolády a nie do špenátu
a mrkvy!

Pokladník sa pýta v kine jedného
návštevníka.
– Prosím vás, prečo si kupujete už
siedmu vstupenku?
– Ale, pri dverách stojí nejaký blázon
a vždy mi ju roztrhne...
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 na rok 2017 zapisujeme iba v sakristii chrámu!
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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