Sme tu pre vás

22/2010

Ročník: 9.

Číslo: 23

Generálna audiencia pápeža Františka

Svätý Otec uzavrel 38 katechéz o milosrdenstve:
Modliť sa za živých a mŕtvych
„Ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to
očakávame. Tak aj Duch prichádza na pomoc
našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa
máme modliť, ako treba;
a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľnými vzdychmi.
A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po
čom Duch túži: že sa prihovára za
svätých, ako sa páči Bohu“
(Rim 8,25-27)

Drahí bratia a sestry!
Dnešnou katechézou uzatvárame
cyklus venovaný milosrdenstvu.
Milosrdenstvo však musí
pokračovať! Katechézy končia.
Ďakujme Pánovi za všetko toto
a uchovávajme si to v srdci ako útechu
a posilu.
Posledný skutok duchovného milosrdenstva
požaduje modliť sa za živých a mŕtvych.
Môžeme k nemu pripojiť aj posledný skutok
telesného milosrdenstva,

ktorý pozýva mŕtvych pochovávať. Táto
posledná požiadavka sa môže zdať zvláštna; no
naopak,
v niektorých
oblastiach
sveta
zmietaných vojnou, s bombardovaním, ktoré
deň i noc zasieva strach a bezbranné obete,
je tento skutok smutne aktuálny.
Biblia má v tomto ohľade krásny
príklad: starého Tobiho, ktorý
riskujúc
vlastný
život
pochovával mŕtvych aj
napriek kráľovmu zákazu
(porov. Tob 1,17-19;2,2-4).

Aj dnes sú tu tí, čo
riskujú život, aby
pochovali úbohé
obete vojen. Tento
skutok
telesného
milosrdenstva teda nie
je
vzdialený
našej
každodennej
existencii.
A pomáha nám myslieť na to, čo sa odohráva
na Veľký piatok, keď Panna Mária s Jánom
a niektorými ženami stáli pod Ježišovým
krížom.
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Po jeho smrti prišiel Jozef z Arimatey, zámožný človek,

Všetci vstaneme z mŕtvych a všetci

člen veľrady, ktorý sa však stal Ježišovým učeníkom
a ponúkol mu svoj nový hrob vytesaný do skaly.
Osobne šiel za Pilátom a prosil o Ježišove telo: jeden
skutočný skutok milosrdenstva vykonaný s veľkou
odvahou (porov. Mt 27,57-60)!
Pre kresťanov je pochovávanie skutkom súcitnej
úctivosti, ale aj skutkom veľkej viery.
Do hrobu vkladáme telo
našich drahých – s nádejou
v ich vzkriesenie (porov. 1

budeme navždy s ním, s Ježišom.
Spomienka na verných zosnulých nám
nemôže dať zabudnúť ani modliť sa za živých,
ktorí spoločne s nami každý deň čelia skúškam
života. Nevyhnutnosť tejto modlitby je ešte
viac zreteľná, ak ju postavíme do svetla
vyznania viery, ktoré hovorí: «Verím
v spoločenstvo
svätých».
Je to tajomstvo

Kor 18,1-34). Toto je obrad,
ktorý v ľude veľmi silne
pretrváva
a
je
veľmi

vyjadrujúce krásu
milosrdenstva,
ktoré nám zjavil

preciťovaný, a ktorý nachádza
osobitné odozvy v mesiaci
novembri venovanom zvlášť
spomienke na zosnulých
a modlitbe za nich.
Modliť
sa
za
zosnulých je predovšetkým
znamením uznania za svedectvo, ktoré nám zanechali

Ježiš. Spoločenstvo
svätých
nám
ukazuje, že všetci
sme ponorení do
života Boha a žijeme
v jeho láske. Všetci,
živí aj mŕtvi, sme
v spoločenstve, to jest všetci sme zjednotení,

a za dobro, ktoré vykonali.
Je poďakovaním sa Pánovi za to, že nám ich daroval
a za ich lásku a priateľstvo. Cirkev sa za zosnulých modlí
osobitným spôsobom počas svätej omše. Kňaz hovorí:
«Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a služobnice,
ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia
spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daruj im a všetkým
v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla
a pokoja» (Rímsky kánon).
Jednoduchá, účinná spomienka, plná významu, lebo

nie
je
tak?
V jednote,
zjednotení
v spoločenstve tých, čo prijali krst a tých, čo sa
živili Kristovým telom a patria do veľkej Božej
rodiny.

našich
drahých
zveruje
milosrdenstvu
Boha.
S kresťanskou nádejou sa modlíme, aby s ním boli
v raji, v očakávaní spoločného stretnutia v tom
tajomstve lásky, ktoré nechápeme, avšak o ktorom
vieme, že je pravdivé, lebo je prísľubom, ktorý dal Ježiš.

myslím na mamy a otcov, ktorí žehnajú svoje
deti ráno a večer. Ešte stále v niektorých
rodinách existuje tento zvyk. Požehnať dieťa je
modlitbou.

Všetci sme jedna rodina, sme spojení.
A preto sa za seba navzájom modlíme.
Koľko len existuje rozličných spôsobov
modlitby za našich blížnych! Všetky sú platné
a milé Bohu, ak vychádzajú zo srdca. Osobitne
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Myslím na modlitbu za choré osoby, keď ich ideme

Ďakovanie Pánovi, keď veci idú dobre.

navštíviť a modlíme sa za nich; na tichý príhovor,
niekedy aj so slzami, v mnohých ťažkých situáciách, nie
je tak? Modliť sa za tú a tú ťažkú situáciu.
Včera prišiel na svätú omšu do Domu sv. Marty
jeden skvelý človek, podnikateľ. Musel však zavrieť
svoju továreň, lebo to už ďalej nešlo. A ten muž plakal,
mladý muž plakal a hovoril: „Necítim sa na to ponechať
bez práce viac než päťdesiat rodín. Mohol by som
vyhlásiť bankrot podniku – ja pôjdem domov s mojimi
peniazmi, ale moje srdce bude po celý život v slzách

Niekedy, ako hovorí sv. Pavol, «nevieme
ani to, za čo sa máme modliť, ako
treba; a sám Duch sa prihovára za
nás nevysloviteľnými vzdychmi»

kvôli tým päťdesiatim rodinám“. To je skvelý kresťan!
On sa modlí skutkami, modlí sa: prišiel na omšu modliť
sa, aby mu Pán ukázal východisko, nielen pre neho, on

i pre druhých, vždy prosme, aby sa stala
Božia vôľa, tak ako v Otčenáši, lebo jeho vôľa
je istotne tým najväčším dobrom, dobrom

ho mal: bankrot. Nie, nie pre neho: pre päťdesiat rodín.
Toto je muž, ktorý sa vie modliť, so srdcom
a prostredníctvom skutkov, vie sa modliť za blížneho.
Je to ťažká situácia. Nehľadať zľahčené východisko:
„nech sa nejako zariadia“ – tak nie. Toto je kresťan.
Veľmi dobre mi padlo počúvať ho, veľmi dobre. Kiež by
ich bolo takých mnoho – dnes, v tejto chvíli, keď mnoho
ľudí trpí nedostatkom práce.

Otca, ktorý nás nikdy neopúšťa. Modlime sa
a dovoľme Duchu Svätému, aby sa v nás
modlil. A toto je v živote nádherné: modliť sa
vzdávajúc Bohu vďaku, chváliac ho, prosiac
o niečo, plačúc, keď je tu nejaká ťažkosť, tak
ako ten muž. Množstvo vecí. Avšak vždy so
srdcom otvoreným voči Duchu Svätému, aby
sa modlil v nás, s nami a za nás.

(Rim 8,26).

Je to Duch Svätý, ktorý sa modlí v nás.
Otvorme teda naše srdce takým spôsobom,
aby Duch Svätý, skúmajúci túžby, ktoré sú
v najhlbšom vnútri, ich mohol očistiť
a priviesť k naplneniu. Akokoľvek, pre nás

Myslím však aj na vďakyvzdanie za nejakú dobrú
správu, ktorá sa týka priateľa, člena rodiny, kolegu...:
„Vďaka ti, Pane, za túto peknú vec!“ – aj to je modlitba
za druhých.

Uzatvárajúc tieto katechézy
o milosrdenstve,
usilujme sa modliť jedni za
druhých, aby sa skutky telesného
a duchovného milosrdenstva stávali
čoraz viac štýlom nášho života.
Katechézy, ako som povedal na
začiatku, tu končia. Prešli sme trasou
štrnástich skutkov milosrdenstva,
avšak milosrdenstvo pokračuje
a musíme ho praktizovať týmito
štrnástimi spôsobmi.

Vatikán 30. 11. 2016
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Najbližšie eRko STRETKO
pre deti do 13 rokov,
na fare bude v januári.
Bližšie informácie vo
farských oznamoch.
Prajeme príjemné prežitie
Vianočných sviatkov.
Christos raždajetsja!

Štedrosť
Je tomu už veľmi dávno, keď v Anglicku chodila
jedna žena v roztrhaných šatách po dedine od domu
do domu a prosila o almužnu.
Šťastie jej veľmi neprialo. Jedni jej vynadali, iní
na ňu pustili psa. Sem tam sa našiel niekto, kto jej
hodil plesnivé zbytky chleba a zhnité zemiaky.
Dovnútra ju pozvali iba dvaja starí manželia,
ktorí bývali v chalúpke na samom konci dediny.
„Posaď sa na chvíľu a zahrej sa,“ pozval ju starček
a jeho žena zatiaľ pripravila hrnček teplého mlieka a
kusisko chleba. Zatiaľ čo žobráčka jedla, prehodili s
ňou pár slov, utešovali ju.
Na druhý deň zažila dedina mimoriadnu udalosť.

Kráľovský posol rozniesol do všetkých domov
pozvánky do
kráľovského
paláca.
Toto
prekvapujúce pozvanie obrátilo dedinu hore
nohami. Popoludní už boli všetky rodiny
oblečené do sviatočných šiat a vydali sa na
zámok.
Tam boli všetci uvedení do veľkej sály, na
ktorou sa tajil dych, a každý bol usadený na svoje
miesto. Potom prišli čašníci a začali hostí
obsluhovať.
Okamžite sa ozvalo mrnčanie a výkriky zle
ukrývaného hnevu. Čašníci im totiž servírovali
šupky od zemiakov, kamene, plesnivé zbytky
chleba. Len na tanier starých manželov, ktorí
sedeli v kúte, prinášali vyberané jedlá. Do sály
naraz vošla tá žena v otrhaných šatách. Všetci
onemeli. „Dnes ste sa dočkali presne toho, čo ste
včera ponúkli mne,“ prehlásila. Zhodila zo seba
roztrhané šaty a pod nimi sa zatrblietali zlatom
vyšívané a drahokamami posiate šaty. Bola to
kráľovná.
„Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 12.12. do 18.12.2016
Pondelok
12.12.

Utorok
13.12.

Streda
14.12.

Štvrtok
15.12.

Náš prepodobný otec Spiridon
Divotvorca, trimituntský biskup

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius,
Eugen, Mardarios a Orest

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

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios,
Filemon, Apollónios a Kallinik

17:30
18:00
6:30

Svätý hieromučeník Eleuterios

17:30
18:00

Piatok
16.12.

6:00
6:30

Svätý prorok Aggeus
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
17.12.

Nedeľa
18.12.

17:30
18:00
6:30

Svätý prorok Daniel
Traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš a Mízael

17:00
18:00
7:30
9:00

Nedeľa
svätých otcov

11:00

15:00
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Mikuléš,, Mikuláš
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal (panychida)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Za duše v očistci
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Katarína
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mariana (40r.), Marcel, Jakub,
Štefan, Milada, Martin, Eva
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Marienka, Dušan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Gregor, Helena (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Andrejka (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila, Jožko
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolína s rod.

Predvianočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Ľuboš, Lenka
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Liturgický program na týždeň
od 19.12. do 25.12.2016
Pondelok
19.12.

Utorok
20.12.

Streda
21.12.
Štvrtok
22.12.

6:30
Svätý mučeník Bonifác

18:00
19:00

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Predsviatok Narodenia

18:00
19:00

Svätá mučenica Juliána

6:30

Predsviatok Narodenia

18:00

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predsviatok Narodenia

Piatok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty
Predsviatok Narodenia
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
24.12.

6:00
6:30

PREDVEČER NARODENIA PÁNA
Zdržanlivosť od mäsa

NARODENIE NÁŠHO
PÁNA, BOHA
A SPASITEĽA
JEŽIŠA KRISTA
Myrovanie
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Michal, Terézia, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Danka, Štefan, Mária

18:00
19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladimír
Sv. liturgia slovenská
† Katarína, Peter
Moleben pred Narodením

6:30
7:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Cárske časy
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka)

6:30
15:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

6:30

22:00
7:30

Nedeľa
25.12.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Marián, Michal, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Zuzana, Andrej
Moleben pred Narodením
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zuzana
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Veľká večiereň (slov.)
Veľké povečerie s lítiou
a utierňou (cirkevnosl.)

Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Ján, Marta, Matúš
Sv.
liturgia cirkevnosl. (Bazilova)
9:00
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská (Bazilova)
11:00
* Štefan, Mária
Vianočná akadémia
16:00
Veľká večiereň
17:00
Sv. liturgia slovenská
18:00
* Tatiana, Viktor, Emília, Marek
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Najväčšia otvorená
akcia eRka
V rámci koledníckej akcie deti
počas vianočného obdobia koledami
a vinšami ohlasujú radostnú
zvesť o narodení Krista
v rodinách svojich miest a obcí
a súčasne zbierajú finančné dary,
ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové
projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj
rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite.
www.dobranovina.sk
Dobrá novina, je dobrá lebo:
• prinášame do príbytkov dobrú zvesť o
narodení Pána
• deti si cez pekný zážitok budujú vzťah ku
koledníckej tradícii
• deti sa učia solidarite – pomáhajú
finančnou zbierkou núdznym, ktorí sú od nich
vzdialení tisícky kilometrov
• deti sa učia o živote v podmienkach extrémnej
chudoby Deti spoznávajú prostredníctvom Dobrej
noviny životy konkrétnych ľudí v Afrike –
budujeme most priateľstva medzi Slovenskom a
Afrikou.
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Čo je to Dobrá Novina
Pod mottom Podajme ruku
deťom sa vo vianočnom období
vydávajú
skupinky
detí
sprevádzané staršími a dospelými
kamarátmi ohlasovať radostnú
zvesť o narodení Krista do rodín v
mestách a dedinách na celom
Slovensku a stávajú sa tak poslami
nádeje. Každoročne rastúci počet
koledníkov potvrdzuje, že tradícia spojená s
rozmerom solidarity a pomoci ľuďom v núdzi sa
stala príťažlivou aj pre dnešné deti a mladých.
Dobrá novina je najrozsiahlejšou akciou
eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej
základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho
kontinentu. Dobrá novina je zároveň verejná
zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR.
Počas vianočného obdobia deti koledami a
vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení
Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne
zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá
novina podporuje rozvojové projekty v
krajinách afrického kontinentu.
Podoby koledovania v minulosti a
hodnota tradície
V mnohých farnostiach sa
koledovalo od dávna až do dnes,
no vo väčšine obcí a miest tento
zvyk upadol a takmer sa naň
zabudlo.
Koledovanie,
vinšovanie,
chodenie s hviezdou, s betlehemom,
je však hlbokou súčasťou slovenskej
kultúry.
Prianie
šťastia
a
materiálnej hojnosti je u nás
spojené so zvestovaním radosti z
narodenia Božieho Syna.

Sme tu pre vás
Význam slova koleda
Slovo koleda má viacero významov. Označuje
nielen piesne spievané vo vianočnom období, ale
aj hovorené či deklamované vinše a želania
hojnosti. Koledou sa nazývala tiež obchôdzka
spojená so spevom a vinšovaním, ale aj odmena,
ktorú koledníci dostávali od navštívených rodín
(napr. „dostanem koledu“, „idem ku vám na koledu“,
„zaspievam koledu“).
Rôznorodosť tradície
Koledovanie, tak ako iné tradície sú vždy viazané
na danú komunitu a región a preto majú v každom
kultúrnom priestore svoje špecifiká. Táto
jedinečnosť sa odrazila aj v koledovaní. Napriek
jednotným motívom (ohlasovanie narodenia Ježia),
sú formy koledovania rôzne.
V niektorých obciach sa zameriavajú na
pastiersku tematiku, niekde na trojkráľovú, inde
rozvíjajú biblické príbehy Adama a Evy, Herodesa či
príbeh sv. Doroty. Koledovať sa chodilo rôzne dni,
niekde na štedrý večer, inde na Štefana,
výnimočne na Božie narodenie, čo bol vo väčšine obcí
deň, kedy sa nemalo chodiť po návštevách. Tieto
vedomosti a pravidlá koledovania v jednotlivých
obciach boli dôležitým znakom identity obyvateľov
jednotlivých obcí. Každý ich poznal a očakávalo sa
ich dodržiavanie.

22/2016

Tradičné vianočné piesne, obchôdzky, vinše
a masky koledníkov, mali hlboké socializačné
funkcie, slúžili na utuženie spoločenstva, či už
rodinného, alebo širšieho.
Význam obchôdzok
Koledovanie malo vždy formu obchôdzky
s vinšovaním. Skupinky ľudí chodili po domoch,
po rodinách, alebo aj po celej obci. Niekde zvykli
prísť zavinšovať aj z druhej dediny. Skupinky boli
rôzne, buď chodili iba chlapci, obecní sluhovia,
pastieri alebo výnimočnejšie skupinky dievčat.
Keďže sa tieto obchôdzky spájali s prianím dobrej
úrody, požehnania a zdravia, bývali obchôdzkári
vždy vítaní štedro odmeňovaní. Takéto chodenie
z domu do domu nesie v sebe aj znak
naliehavosti, koledníci vychádzajú počas
sviatkov z domov a navštevujú susedov s dôležitým
vinšom a náboženským posolstvom. Dotvára to
atmosféru výnimočnosti udalostí, ktoré sa
v cirkevnom roku slávia, pripomína ľudom
dôležitosť posolstva, ktoré neostáva len v kostole,
ale vychádza do ulíc a domovov. Práve dnes, kedy
je navštevovanie susedov čím viac zriedkavejšie
a formálnejšie, majú obchôdzky veľký význam.
Utužujú spoločenstvo, prinášajú radosť
a požehnanie do domácnosti, ktoré sú
mnohokrát pre hostí zatvorené.

Aj v našej farnosti sa
môžete zapojiť do akcie
DOBRÁ NOVINA
(podpora detí v Etiópii)
tak, že prídete na
vianočnú akadémiu
25. decembra do nášho
chrámu o 16:00h.
Tam budete môcť
finančným príspevkom
pomôcť rozvoju
a podpore detí v Afrike.
Ďakujeme!
Spracoval o. Martin Snak
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Na
Vianoce
si
pripomíname narodenie
Pána
Ježiša
Krista,
Božieho Syna, z Panny
Márie. Evanjelisti, ktorí
opísali život Pána Ježiša a
jeho
učenie,
nám
neudávajú
presný
čas
narodenia.
Ani
mimobiblické
pramene,
ktoré píšu o Ježišovi,
neuvádzajú dátum jeho
narodenia (Jozef Flavius,
Tacitus, Suetonius, Plínius
mladší a ďalší). Evanjelista
Lukáš uvádza, že sa to
stalo za vlády Herodesa v
Palestíne, Kvirínia v Sýrii a cisára Oktaviána
Augusta v Ríme, keď bol súpis obyvateľstva v
celej Rímskej ríši. Podľa výpočtov mnícha
Dionýza zo 6. storočia sa narodil v roku 753 od
založenia mesta Ríma. Tento rok určil za začiatok
letopočtu, ktorým sa riadime dodnes. Novšie
výskumy však zistili, že tento mních sa o pár
rokov pomýlil. Ježiš Kristus sa narodil asi 4 až 7
rokov skôr. Nepoznáme ani deň a mesiac, kedy
prišiel na svet. 25. december ako slávnosť
narodenia Pána sa slávi v Cirkvi od 2. storočia.
Pápež sv. Telesfor (125-136) nariadil, aby sa v
tento sviatok slúžili tri sv. Liturgie, jedna z nich
o polnoci.

22/2016

Niekedy sa poukazuje
na možnú súvislosť s
rímskym
sviatkom
slnečného božstva, tzv.
Dies Natalis Solis Invicti –
Sviatok
zrodenia
nepremožiteľného slnka –
ktorý sa tiež slávil 25.
decembra a prekrýval sa s
tradičným
dátumom
zimného
slnovratu.
Najnovšie názory na pôvod
dátumu slávenia Vianoc
prezentuje
historik
William Tighe.
Tvrdí, že Cirkev si
vybrala na slávenie Vianoc
25. december preto, lebo starí Židia verili, že
izraelskí proroci boli počatí v ten istý deň, v ktorý
zomreli, a rímski kresťania za Tertuliánových čias
vyrátali, že Kristus zomrel 25. marca. To je
dôvod, prečo Vianoce pripadli na 25. decembra –
jednoducho k tomuto dátumu pripočítali deväť
mesiacov a vyšiel im predpokladaný dátum
narodenia Ježiša Krista.
Akokoľvek, narodenie Vykupiteľa,
Mesiáša, znamená spásu pre všetkých
ľudí. Po prvom hriechu Adama a
Evy bolo ľudstvo odkázané
na život bez Boha.
No už tam, v raji, Boh prisľúbil, že
to nebude trvalý stav, že pošle na svet
9
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Vykupiteľa, ktorý znova otvorí brány
neba pre ľudí.
Počas stáročí ho Židia očakávali. Paradoxne,
keď nadišiel čas, nebolo toho, kto by ho prijal do
svojho domu. Rímsky cisár Augustus totiž
nariadil sčítanie ľudu. Jozef s Máriou bývali v
Nazarete, no zapísať sa museli v Betleheme,
keďže odtiaľ pochádzal ich rod. Prekonali pritom
dosť veľkú vzdialenosť – po súčasnej ceste je
Betlehem od Nazareta vzdialený okolo
160 km. V tej dobe im táto cesta musela
trvať niekoľko dní. Tiež treba brať do úvahy,
že Mária bola v požehnanom stave, čakala dieťa.
Nebolo to teda ľahké. V Betleheme bolo už veľa
ľudí, všetky ubytovne a domy boli plné. A tak
nakoniec skončili – ako sa to píše v Lukášovom
evanjeliu – v maštali neďaleko Betlehema.

(miesto kde sa narodil Ježiš Kristus)

Evanjelista Lukáš píše:
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára
Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval
Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z
galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo
pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal
zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola
v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej
čas pôrodu.

22/2016
I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich
Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil
sa ich veľký strach, ale anjel im povedal:
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach.“
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo
nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si
povedali:
„Poďme teda do Betlehema a pozrime,
čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“
Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i
dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli,
vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto
dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad
tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a
premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a
oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a
videli, ako im bolo povedané.“
(Lk 2, 1 - 14)
Na mieste, kde sa Kristus narodil, vystavala sv.
Helena, matka cisára Konštantína, chrám Panny
Márie. Oklo roku 550 ho opravil a vyzdobil cisár
Justinián. Tento chrám stojí podnes. Hlavný oltár
sa nachádza nad jaskyňou Pánovho narodenia, do
ktorej po oboch stranách oltára vedú schody.
Jaskyňa je nádherne ozdobená lampami.
Steny sú obložené mramorom a na nich je
nápis v latinčine: „Tu sa z Panny Márie narodil
Ježiš Kristus.“ Presné miesto na dlažbe označuje
strieborná hviezda.
Spracoval o. Martin Snak
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Vtipy:
– Pán doktor, čo mám robiť, ustavične sa
rozprávam sám so sebou.
– Z toho si nič nerobte, to prejde.
– Prejde, prejde, ale kto má stále
počúvať tie hlúposti?

Učiteľa odviezli do nemocnice a po
ošetrení dali na izbu.
– Automobilová nehoda? – spýtal sa
spolupacient.
– Nie, chyba v učebnici chémie...

– Keď máš mokré ruky, nikdy neotáčaj
vypínačom. Mohlo by ťa to zabiť.
– Vidíš ocko, v akom nebezpečenstve
som, keď si umývam ruky?

– Kto z vás mi povie, na čo nám
slúži drevo? – pýta sa pani učiteľka.
– Robia sa z neho stromy, – odpovie
Janko.
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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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