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Príhovor pápeža Františka na nedeľu Dobrého pastiera: 

„Modlite sa ruženec za pokoj“
 

Drahí bratia a sestry! 

 

V Evanjeliu dnešnej nedele 

(porov. Jn 10,1-10), nazývanej 

,Nedeľa Dobrého pastiera’, 

sa Ježiš predstavuje 

prostredníctvom dvoch obrazov, 

ktoré sa navzájom dopĺňajú. 

Obrazu pastiera a obrazu 

brány ovčinca. Stádo, ktorým 

sme my všetci, prebýva v ovčinci, 

ktorý slúži ako útočisko, kde ovce 

prebývajú a odpočívajú po únavnej 

ceste. A ovčinec má ohradu  

s bránou, kde stojí vrátnik. 

K stádu sa približujú rôzne osoby. Je 

tu ten, ktorý vchádza do ohrady cez bránu 

a ten, ktorý «prelieza inokade» (v. 1). 

Prvý je pastier, druhý je cudzinec, ktorý 

nemiluje ovce, chce vstúpiť pre iné záujmy. 

 

Ježiš sa stotožňuje s prvým 

a jasne ukazuje rodinný vzťah 

s ovcami, vyjadrený skrze hlas, 

ktorým ich volá a ktorý ony 

rozpoznávajú a nasledujú. 

On ich volá, aby ich vyviedol von na 

trávnaté pastviny, kde nachádzajú 

dobrú potravu. 

 

 

Druhý obraz, ktorým 

Ježiš predstavuje sám seba 

je ten o «bráne                  

k ovciam». Veru hovorí: 

«Ja som brána. Kto 

vojde cezo mňa, 

bude spasený», to 

znamená, že bude mať 

život a bude ho mať 

v hojnosti.  

 

Ročník:   10.    Číslo: 9 
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Kristus, Dobrý pastier, sa stal 

bránou spásy pre ľudstvo, lebo 

obetoval život za svoje ovce. 

Ježiš, Dobrý pastier a brána k 

ovciam, je hlavou, ktorého 

autorita sa vyjadruje v službe, 

vodcom, ktorý príkazom dáva 

život a nežiada od druhým, aby 

ho obetovali. Takému vodcovi 

je možné dôverovať, tak ako 

ovce, ktoré počúvajú hlas 

svojho pastiera, lebo vedia, 

že s ním pôjdu na dobré a 

bohaté pasienky.  

Stačí znamenie, zavolanie a 

ony ho nasledujú, poslúchajú, vydajú sa na cestu 

vedené hlasom toho, ktorého vnímajú ako 

priateľskú, silnú a zároveň sladkú prítomnosť, 

ktorá určuje smer, chráni, utešuje a ošetruje. 

Takým je pre nás Kristus. V kresťanskej 

skúsenosti existuje rozmer, ktorý možno 

nechávame tak trochu stranou: rozmer duchovný a 

citový. Pocit, že sme zvláštnym putom spätí s 

Pánom ako ovce so svojim 

pastierom. Niekedy príliš 

racionalizujeme vieru a 

riskujeme, že prestaneme 

vnímať farbu toho hlasu, 

hlasu Ježiša Dobrého 

pastiera, ktorý 

povzbudzuje a fascinuje. 

Tak ako sa prihodilo dvom 

Emauzským učeníkom, 

ktorým horelo srdce, keď 

Zmŕtvychvstalý hovoril po 

ceste. Cítiť sa milovaný 

Ježišom je úžasná 

skúsenosť. Položte si 

otázku: ,Cítim sa byť 

milovaný Ježišom? 

Cítim sa byť milovaná 

Ježišom?’. Pre neho nikdy 

nie sme cudzincami, ale 

priateľmi a bratmi. 

A napriek tomu nie je vždy jednoduché rozlíšiť 

hlas dobrého pastiera. Buďte na pozore.  

Vždy je tu riziko, že našu 

pozornosť odpúta hluk mnohých 

iných hlasov.  

Dnes sme pozvaní, aby 

sme sa nenechali rozptýliť 

falošnými učeniami tohto 

sveta, ale nasledovali Ježiša, 

Zmŕtvychvstalého, ako 

jediného bezpečného 

sprievodcu, ktorý dal zmysel 

nášmu životu. 

V tento Svetový deň modlitieb 

za povolania – predovšetkým za 

kňazské povolania, aby Pán poslal 

dobrých pastierov – prosme Pannu 

Máriu, aby sprevádzala desiatich nových kňazov, 

ktorých som pred chvíľou vysvätil. Poprosil som 

štyroch z nich z Rímskej diecézy, aby sa vyklonili a 

dali spolu so mnou požehnanie. Nech Mária so 

svojou pomocou podopiera tých, ktorí sú Ním 

povolaní, aby boli pripravení a veľkodušní v 

nasledovaní jeho hlasu.“ 

Po týchto slovách sa po boku pápeža Františka z 

okna Apoštolského paláca 

pozdravili veriacim štyria z 

desiatich novokňazov, ktorých 

v dnešné ráno Svätý Otec 

vysvätil v Bazilike sv. Petra. 

Pápežovo gesto prítomní na 

Námestí sv. Petra privítali 

veľkým potleskom. Po 

modlitbe Raduj sa, nebies 

Kráľovná všetci piati udelili 

veriacim požehnanie. 

Na záver svojho príhovoru 

pápež František pozval 

veriacich, aby sa v 

mesiaci máj modlili 

ruženec za pokoj vo svete, 

tak ako o to prosila Panna 

Mária vo Fatime. Práve toto 

mariánske pútnické miesto 

bude ďalšou destináciou, kam 

sa Svätý Otec vyberie pri príležitosti 100. výročia 

prvého zjavenia už na budúci týždeň. 
Vatikán 07.05.2017
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Ranná homília pápeža Františka:  

Otvorme sa Božím prekvapeniam 
 

Boh vždy prekvapuje, lebo je živý a kráča 

s nami 

Skutky apoštolov hovoria o tom, ako apoštol 

Peter vošiel k neobrezancom a jedol s nimi. Duch 

Svätý, pokračoval ďalej Svätý Otec, koná zázraky, 

nové veci a „niektorí mali istotne strach z tejto 

novosti v Cirkvi“: 

„Duch je dar Boha, tohto Boha, nášho 

Otca, ktorý nás vždy prekvapuje. [Je to] 

Boh prekvapení... Prečo? Lebo je živým 

Bohom, je Bohom, ktorý prebýva v nás, 

Bohom, ktorý hýbe našim srdcom, Bohom, 

ktorý je v Cirkvi a kráča s nami a na tejto 

ceste nás vždy prekvapuje. Tak ako mal 

kreativitu utvoriť svet, tak má tvorivú silu 

vytvoriť nové veci každý deň. [Je to] Boh, 

ktorý nás prekvapuje.“   

To však môže spôsobiť „ťažkosti“, ako sa to stalo 

Petrovi, ktorého ostro napadli iní učeníci, keď sa 

dopočuli, že „aj pohania prijali Božie slovo“. Pre 

nich, vysvetlil pápež František, to 

bol „škandál“ a Petrovi vyčítali, že prekročil hranicu 

až do takej miery, že sa pýtali: „Ty, Peter, skala 

Cirkvi! Kam nás to vedieš?“.  

Nepoddajnosť Duchu Svätému zabíja 

Peter, pokračuje ďalej Sväté písmo, učeníkom 

povedal o svojom zjavení, „Božom znamení“, na 

základe ktorého „urobil odvážne rozhodnutie“. 

Apoštol Peter „je schopný prijať Božie prekvapenie“, 

poznamenal pápež František a došiel k záveru, 

že „apoštoli sa musia zísť, diskutovať a dôjsť 

k dohode“, aby spoločne urobili „krok vpred, 

ktorý od nich žiada Pán“: 

„Vždy, už od čias prorokov až dodnes, 

existuje hriech odporu Duchu Svätému: vzdor 

Duchu. A toto je hriech, ktorý Štefan vyčíta 

práve členom Veľrady: ,Vy vždy odporujete 

Duchu Svätému; vy takisto ako vaši 

otcovia’ (Sk 7,51) .Odpor voči Duchu 

Svätému: ,Nie, vždy sa to robilo takto a musí 

sa to takto robiť. Nechaj tých novostí, Peter, 

upokoj sa... 

 Zober si tabletku, ktorá ťa upokojí... Buď 

v pokoji...’. Toto [zmýšľanie] je uzavretie sa pred 

Božím hlasom. Pán v Žalme hovorí svojmu ľudu: 

,Nezatvrdzujte svoje srdcia ako vaši otcovia’.“ 

Prosme Ducha Svätého o dar 

rozlišovania medzi  

dobrom a zlom 

Svätý Otec sa od Skutkov apoštolov presunul 

k úryvku o Dobrom pastierovi z dnešného Evanjelia 

podľa Jána. Ježiš v ňom hovorí, že má „aj iné ovce, 

ktoré nie sú z tohto ovčinca“, chce ich avšak priviesť, 

aby bolo „jedno stádo a jeden pastier“.   

Pohania, pokračoval ďalej vo svojej homílii 

pápež František, i keď sa stali kresťanmi, boli 

považovaní za akýchsi „odsúdencov“, „veriacich 

druhej triedy: nikto to nepovedal, ale bolo to 

tak,“ dodal Svätý Otec:  

„Uzavretie, vzoprenie sa voči Duchu Svätému, tá 

veta, ktorá vždy zabuchne [dvere], ktorá ťa zabrzdí: 

,Vždy sa to robilo takto’. A toto zabíja. Toto zabíja 

slobodu, zabíja radosť, zabíja vernosť Duchu 

Svätému, ktorý vždy kráča vpred, nesie Cirkev 

vpred. 

Ako však môžem vedieť, či tá vec pochádza 

od Ducha Svätého alebo zo sveta, od ducha sveta 

alebo od zlého ducha? Ako? Treba prosiť o milosť 

rozlišovania. Nástroj, ktorý nám dáva samotný 

Duch je rozlišovanie. V každej situácii rozlíšiť, ako 

treba konať. A to je to, čo urobili apoštoli: zišli sa, 

hovorili a videli, že to bola cesta Ducha Svätého. 

Naopak tí, ktorí nemali tento dar alebo sa nemodlili, 

aby ho dostali, ostali uzavretí a na mieste.“  
Vatikán  08.05.2017
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Pozývame Vás na eRko stretko, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 

20. mája  na fare o 15:00hod. 

Potrebné doniesť si prezuvky. 

Príď k nám zahráš sa, zabavíš 

a zažiješ kopec srandy. 

Čakáme ťa! 

 

 

  
 

 

 

Príbeh o somárikovi 
 

Kde bolo tam bolo, bol 

jeden dedko, ktorý mal 

starého somára. Somár 

jedného dňa spadol do 

studne. Chudák celé hodiny 

zúfalo plakal a dedko sa 

snažil niečo vymyslieť, aby 

ho odtiaľ dostal.  

Nakoniec sa rozhodol, že 

somár je už aj tak starý a 

studňu chcel aj tak zakopať a tak nebude ďalej 

rozmýšľať nad nejakým riešením, ako ho dostať 

von. Zavolal na pomoc susedov, aby mu 

pomohli. Každý sa chopil lopaty a začali hádzať 

hlinu do studne. Starý somár pochopil, čo sa 

deje a začal hrozne nariekať. Na prekvapenie 

každého sa po nejakom čase ukľudnil.  

Po niekoľkých lopatách nahádzanej hliny 

dedko nakukol do studne. Prekvapene videl, že 

somár po každej lopate hliny robí niečo 

fantastické.  

Otriasa zo seba hlinu a vždy ju zadupe pod seba  

a tak sa dostáva vždy vyššie a vyššie.  

Dedko a susedia ďalej hádzali hlinu a somár sa otriasal 

a dostával sa vždy vyššie. Každý sa len udivene pozeral, 

keď somár vykročil zo studne a šťastne odkráčal. 

 

Život na nás bude vždy hádzať rôzne smeti  

a hlinu. Trik ako sa dostať zo studne je, zo 

všetkého sa otriasť a urobiť krok hore. Každý 

problém je len určitá možnosť/príležitosť 

urobiť krok ďalej. Z každého problému je 

nejaké východisko, kým to nevzdáš a 

nezastavíš sa.  

Spomeň si na tento príbeh, keď ti bude ťažko. 

 

Spracoval: o. Martin Snak 
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Liturgický program na týždeň 

od 15.05. do 21.05.2017 

Pondelok 

15.05. 

 
Prepodobný otec Pachómius Veľký 

  

 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Pavol, Michal, Mária, Peter Anna 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

† Andrej a Zuzana 

Utorok 

16.05. 
Prepodobný otec Teodor Posvätený  

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Juraj 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

† Zuzana 

Streda 

17.05. 
Svätý apoštol Andronik 

6:00 
6:30 

 

17:30 
 

18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Ján, Helena, Štefan  
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária 

Štvrtok 

18.05. 
Svätý mučeník Teodor z Ankary 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
*  o. Ján s rodinou  

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

* Helena 

Piatok 

19.05. 

Svätý hieromučeník Patrik, pruský 
biskup a spoločníci 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 

17:30 

18:00 
 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Michal, Michal, Anna (panychída) 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján, Mária a ostatné z rod. 

Sobota 

20.05. 
Svätý mučeník Tallelaios 

3:00 
6:30 

 

 

16:00 
17:00 
18:00 

Púť do Krakowa 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

 
Sobáš 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
† Andrej (panychída) 

Nedeľa 

21.05. 

Šiesta nedeľa 
po Pasche 

– 
o slepom 

 
Zbierka na opravu chrámu 

 
7:30 

 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Milan s rod. 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*  Zuzana, Sofia 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Dominika s rod. 
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Liturgický program na týždeň 

od 22.05. do 28.05.2017 

Pondelok 

22.05. 
Svätý mučeník Bazilisk 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Milan (60 r.) 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 

Utorok 

23.05. 
Prepodobný otec a vyznávač Michal, 

synadský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Alžbeta, Demeter 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

* Natália (18 r.) 

Streda 

24.05. 

Prepodobný otec Simeon 
z Obdivuhodného vrchu 

 
Zakončenie Paschy 

6:00 
6:30 

 
17:00 

 

18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Ján 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
† Rozália, Mikuláš (panychída) 

Štvrtok 

25.05. 

NANEBOVSTÚPENIE 
NÁŠHO PÁNA, BOHA 
A SPASITEĽA JEŽIŠA 

KRISTA 
Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, 

predchodcu a krstiteľa Jána 

 
Prikázaný sviatok 

Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 

18:00 
 

Utiereň csl. 
Sv. liturgia cirkevnosl. 

* Štefan, Emília, Adriana,  
Martin s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Jolana (65 r.) 

Piatok 

26.05. 

Svätý apoštol Karpos 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

 
 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Michal, Štefan, Mária, Michal 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
† František, Jozef, František,  

Pavol, Mária 

Sobota 

27.05. 
Svätý hieromučeník Terapont 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária Jozef, Jozef 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Ivan, Mária 

Nedeľa 

28.05. 

 

Siedma nedeľa 
po Pasche 

– 
Sv. otcov prvého 

nicejského snemu 
 

Zbierka: Katolícke masmédiá 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
 
 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*  Gabriela, Ivana, Mariana 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Janka 
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Čas po Veľkej noci je časom, kedy sa 

v mnohých katolíckych farnostiach 

vyzdobí chrám na bielo a deti majú svoj 

veľký deň, kedy prijmú do srdca a života 

najdôležitejšieho Hosťa. Čo je potrebné 

vedieť o podstatných veciach tohto dňa 

už dopredu? 

Zvykom na Slovensku je pripraviť 

dieťa na prvé sväté prijímanie v tretej 

triede základnej školy, teda cca vo veku 

8-9 rokov. V tomto veku by už dieťa 

malo rozumieť základným pravdám 

viery aj tomu, čo tento krok prijatia 

Eucharistie obnáša, čo je podmienkou 

prijatia sviatosti. 

Dôležité ale tiež je, aby sa dieťa rozhodlo samé, 

resp. aby rodičia, katechéta aj kňaz videli, že je na 

tento krok pripravené a zrelé. Často je totiž prvé sv. 

prijímanie hromadnou akciou, kde dieťa je len 

figúrkou – a nemá byť. Je úlohou rodičov dobre 

zvážiť, či teraz je ten čas, či dieťa všetkému rozumie 

a túži po tom, napriek tomu, že stará mama nástojí 

a ide celá trieda.  

Nikde nie je stanovený fixne presný vek, 

v ktorom túto sviatosť musí prijať, je len 

odporúčaný a v dobrej viere ponúknutý vek, kedy 

najskôr. Aj v tomto však môže byť výnimka 

v prípade detí, ktoré dozrievajú skôr vo viere a sú 

pripravené prijať sviatosť o rok – dva skôr, ako 

rovesníci. O tomto je dobré rozprávať sa po zvážení 

rodičov s kňazom a katechétom. 

Dnes sa kňazi najmä vo väčších mestách 

častejšie stretávajú zo strany rodičov s požiadavkou, 

aby ich dieťa išlo na prvé sväté prijímanie 

len z toho dôvodu, aby to malo "za sebou". 

Berú to ako "vyfasovanie" občianskeho preukazu, na 

ktorý má každý človek právo, keď dosiahne určitý 

vek.  

 

 

Takíto rodičia zabúdajú na to, že úlohou 

kňaza je len dokončiť tú prípravu, ktorú 

začali rodičia. 

Oni sú prví zodpovední za dieťa a oni pri krste 

sľubujú, že ho vychovajú tak, aby prevzalo 

zodpovednosť za svoje náboženské formovanie.  

Súčasťou obradu prvého prijatia Eucharistie je 

obnova krstných sľubov.  

Krstnú sviecu tu už nedržia rodičia, či krstní 

rodičia, ale dieťa, ktoré vyznáva, že sa zrieka zlého 

ducha, že vie čo verí, a že chce aj naďalej rozvíjať 

svoju vieru. Ak dieťa nie je pripravené v treťom 

ročníku (väčšinou vďaka zanedbaniu náboženskej 

výchovy zo strany rodičov), je rozumné odložiť to na 

neskôr. 

V našej farnosti už nie jeden turnus svätého 

prijímania prebehol. Deti sa 9 mesiacov na 

náboženstve v škole a na sústavnej katechéze 

v chráme pripravovali na tento pre nich veľký deň. 

Preopakovali si základy viery, naučili sa, čo je podľa 

Desatora dobré a čo zlé, deti sa kontrolou účasti na 

bohoslužbách viedli k tomu, aby počas celého roka 

prežívali spolu s ostatnými liturgiu najmä počas 

nedieľ a sviatkov. Stretávali sme sa ale aj na 

detských svätých Liturgiách, kde sme spoločne 
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lepšie spoznávali Bibliu - knihu, kde sa nám Boh, 

ktorý pre nás stvoril nebo a zem, dáva spoznať v 

príbehoch, ktoré prežíva spolu s ľuďmi.  

Myslím, že najmä vďaka príprave, deti 

tento deň prežili naozaj pekne. Vážili si ho 

najmä preto, lebo ich to niečo stálo. 

Ak človeka nejaká príprava niečo stojí, veľmi 

dobre vie, že to čo dosiahol, aj za niečo stojí. 

Vedomosti sú dôležité, no za oveľa dôležitejšie 

pokladáme to, či si deti zvykli pravidelne 

chodievať na sväté Liturgie.  

Dieťa by takto z rodiny malo poznať už všetky 

základné modlitby, poznať štruktúru sv. Liturgie 

a byť zorientované v živote Cirkvi, ideálne je, ak je 

súčasťou farského spoločenstva cez detské eRko 

stretká alebo detský spevokol, ktoré robia prirodzenú 

pomoc pri nasmerovaní a vedení vo viere. 

Treba vedieť, že tak rodič, katechéta alebo aj kňaz 

vo farnosti má právo nepripustiť dieťa k prvému sv. 

prijímaniu, ak vidí, že nie je dostatočne pripravené 

alebo zrelé na tento okamih. 

V každom prípade by to mala byť príprava 

na výnimočný deň a v tom duchu by malo byť 

všetko vedené, aby sa dieťa aj rodičia tešili, 

a nebrali ho len ako formalitu. 

Väčšinou to nie je ich vina, ale ich rodičov, ktorí 

si málo dali záležať na tom, ako sa ich dieťa 

pripravuje.  

Ten istý princíp vládne u pacienta 

v nemocnici – môže ti ísť najdrahšia liečba na 

tvoju chorobu, najdrahšie lieky a môžu okolo 

teba byť najlepší lekári, keď ty si infúzie z rúk 

vytrháš – a lieky vypľúvaš. Neuzdravíš sa – 

lebo tebe nezáleží na tom uzdravení. 

Niektorí si možno mysleli, že budem robiť 

"bububu" a na konci roka pôjdu všetky deti. Tie, 

ktoré sa celý rok usilovali spolu s tými, ktorí sa 

väčšinou len ulievali. Deti v tomto veku sú veľmi 

vnímavé na nespravodlivosť, a naozaj by nebolo 

výchovné dovoliť všetkým to, čo si zaslúžia tí, ktorí 

sa naozaj usilovali. Chceme len pripomenúť to, že 

nikto nešiel len preto, že mal slabé vedomosti.  

Pri skúšaní sme bral ohľad na to, kto sa koľko 

dokáže naučiť, oveľa viac ako vedomosti nás 

zaujímalo to, či deti pravidelne chodievajú na 

bohoslužby. Chceme sa takto poďakovať všetkým, 

ktorí spolu so nami pripravovali deti na tento pre 

nich veľký deň.  

V prvom rade tým rodičom, ktorí pochopili, že 

nie oni pomáhajú nám, ale že ja pomáham im v 

kresťanskej výchove ich detí. Tiež ďakujem všetkým 

katechétom, rehoľným sestričkám, ktorý prispeli 

nie malou formou na každodennej formácie detí. 

Tiež ďakujeme miništrantom a aj cerkovníkom, 

ktorí sa pričinili o to, aby slávnosť prebehla na našu 

spoločnú radosť.  

Čas najlepšie ukáže, kto ako pochopil deň 

prvého svätého prijímania. Najviac získajú 

tí, pre ktorých tento deň je začiatkom 

pravidelného stretávania sa  

s Ježišom, ktorý ako osobný priateľ 

prichádza v kúsku chleba 

a nie koniec duchovného života ... 
 

Zdroj: internet 

Spracoval o. Martin Snak
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V tento deň, 

štvrtok šiesteho týždňa 

po Pasche, oslavujeme 

Nanebovstúpenie 

nášho Pána, Boha a 

Spasiteľa Ježiša 

Krista.  

Pred pretrpením 

strastí prisľúbil učeník 

zoslanie Svätého 

Ducha, hovoriac: „Ja 

odchádzam, lebo ak 

neodídem, Utešiteľ k 

vám nepríde.“ 

A znova: „Keď príe 

on, uvedie vás do plnej 

pravdy.“ 

Po svojom 

zmŕtvychvstaní sa im 

po štyridsiatich dní zjavoval, nie spolu, ale 

osobnou prítomnosťou, jedol s nimi a pil, 

zvestoval a objasňoval im vzkriesenie. A keď im 

prisľúbil Božie kráľovstvo, a prikázal im, aby 

neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali 

Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo 

mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o 

niekoľko dní pokrstení Svätým Duchom." 

Ako hovorí svätý Epifán Cyperský, Ján 

Pokrstil Bohorodičku, potom Petra a ostatných 

apoštolov. Prikázal im, aby ostali v Jeruzaleme, 

aby najprv tam ohlasovali evanjelium                       

a neodchádzali do cudzích miest, pretože tu budú 

vyzbrojení mocou Ducha a ako nejakí vojaci odtiaľ 

odídu do boja proti Kristovým nepriateľom. Keď 

potom nastal čas nanebovstúpenia, vyviedol ich 

na Olivový vrch, nazývaný tak mnohými kvôli 

nasadeným olivovníkom, a rozprával sa s nimi.  

 

 

Hovoril im o 

svojom 

nepochopiteľno

m kráľovstve 

v budúcom 

veku. 

Po tom čo ho 

prosili, že by ho 

chceli vidieť, 

pristúpili k jeho 

matke a k  

zhromaždeným 

anjeli, aby ukázali 

na 

nanebovstúpenie.  

Keď anjeli videli 

medzi sebou toho, 

ktorý sa vzniesol na 

oblakoch, otvorili 

nebeské brány, 

jeden druhého sa pýtali, prečo ten, ktorý prišiel, 

má telo červené od krvi. Vystúpil a zasadol si po 

pravici Boha, oživil telo a dodal ľuďom odvahu, 

zbožštil to, čím sme my boli zmierení a zrušil dávny 

rozsudok smrti.  

„Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo 

sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema” (Lk 9,51). 

Vystupujúc do svätého mesta, v ktorom sa uskutoční 

jeho „exodus“ z tohto života, Ježiš už vidí cieľ, nebo. 

Zároveň dobre vie, že cesta, ktorá ho privedie do 

Otcovej slávy, prechádza cez kríž, prostredníctvom 

poslušnosti Božiemu plánu lásky voči ľudstvu. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi potvrdzuje, že 

„vyzdvihnutie na kríž je znamením a predzvesťou 

vyzdvihnutia pri nanebovstúpení” (KKC 662).  

Aj nám musí byť zrejmé v našom kresťanskom 

živote, že vstup do Otcovej slávy sa realizuje 

každodennou vernosťou jeho vôli, aj keď si vyžaduje 

obetu a zmenu našich plánov. 
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Ježišovo nanebovstúpenie sa udialo konkrétne na 

Olivovej hore, blízko miesta, kam sa uchýlil na 

modlitbu ešte pred umučením, aby ostal v hlbokej 

jednote s Otcom. Opäť vidíme, ako nám modlitba 

dáva silu žiť vo vernosti Božiemu plánu. V závere 

svojho evanjelia sv. Lukáš rozpráva o udalosti 

nanebovstúpenia súhrnným spôsobom. Ježiš 

vyviedol svojich učeníkov „von až k Betánii, zdvihol 

ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od 

nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s 

veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v 

chráme a velebili Boha” (Lk 24, 50-53). 

Apoštoli, po tom, ako videli Ježiša 

vystupovať do neba, vrátili sa do Jeruzalema 

„s veľkou radosťou“. 

Môže sa nám to zdať trochu zvláštne. Zvyčajne, ak 

našich blízkych definitívne opustíme alebo nás od 

nich vzdiali smrť, prežívame prirodzený smútok, 

pretože už viac neuvidíme ich tvár, už nebudeme 

počuť ich hlas, nebudeme 

sa môcť tešiť z ich lásky a 

prítomnosti. Evanjelista 

však zdôrazňuje hlbokú 

radosť apoštolov. Prečo?  

Pretože oni 

pohľadom viery 

chápu, že aj keď Ježiš 

bude vzdialený ich 

očiam, vždy zostane s 

nimi, neopustí ich a v 

Otcovej sláve ich 

podporuje, vedie a 

prihovára sa za nich. 

 Keď Ježiš vstupuje do 

neba ako oslávený, mal 

príležitosť povedať svoje 

posledné slová svojim 

apoštolom, a 

prostredníctvom nich aj 

nám.   Z jeho slov je jasné, 

že odovzdáva štafetu svojej 

vlastnej služby veriacim. 

 To, čo robil on, budú robiť teraz oni v Jeho 

mene. V Jn 14, 12 dokonca hovorí, že "ten, kto 

verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja 

konám, ba bude konať ešte väčšie."   

 Pred návratom k Otcovi Ježiš rozprával o 

dvoch navzájom súvisiacich veciach: o prijatí 

moci Ducha Svätého a o evanjelizácii, čiže 

šírení kresťanskej viery. Ježiš hovorí o krste 

v Duchu Svätom, čo znamená byť naplnený, 

ponorený, zaplavený Božím Duchom.  

 

Vysvetlenie ikony 

Vysvetlenie tejto skutočnosti našej viery 

ponúka aj ikona sviatku. Obraz je rozdelený na 

dve odlišné časti: v hornej časti vidíme Krista na 

tróne, nehybného vo svojej sláve, ktorého 

podopierajú dvaja anjeli. V dolnej časti vidíme 

Božiu Matku, apoštolov a dvoch anjelov v bielych 

odevoch.  

Ikona nanebovstúpenia kontempluje Krista v 

jeho povýšení, podopretého anjeli, ale zároveň je 

tiež ikonou slávneho 

návratu Krista, ktorý 

"sa vráti jedného 

dňa takým istým 

spôsobom." 

 

Od 

nanebovstúpenia až 

po svoj návrat Kristus 

predsedá Cirkvi, ako 

vidíme na ikone. 

Postoj Márie je vždy 

postojom modlitby. 

Nepozerá dohora, ale 

na Cirkev, aby jej 

pripomínala nutnosť 

bdelosti, modlitby - 

apoštolom i nám 

všetkým. V očakávaní 

Pánovho návratu.  
 

Spracoval  

o. Martin Snak 
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Vtipy: 
 
- To je ale čudné. - ponosuje sa pani 

Orlíková - Už dva mesiace beriem 
odtučňovacie pilulky a vôbec mi to 
nepomáha. 
- A koľko ich beriete? 
- Osem denne. Po každom jedle jednu. 

 
 
 
Kto je to pokrytec? To je taký človek, 

čo napíše knihu o vedeckom ateizme a 
potom sa modlí, aby sa dobre predávala. 

 
 

Včera sme sa s manželkou pohádali, 
ale nakoniec som mal aj tak posledné 
slovo. 
- A čo si jej povedal?  
- Tak si to kúp, miláčik. 

 
 
 
Pasú sa dve kravy.  
Vtom jedna zodvihne hlavu a hovorí:  
-Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Tá 
druhá sa na ňu otočí a dodá: 
-Akurát som to chcela povedať!
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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:  8:00–10:00   a   14:30–16:00 
Utorok:   8:00–10:00   --- 
Streda:   8:00–10:00    a   14:30–16:00 
Štvrtok:   ---   14:30–16:00 
Piatok:   8:00–10:00     --- 

 

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, myropomaz., 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. 


