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Katechéza pápeža Františka: 

„Mária Magdaléna ako apoštolka nádeje“
 

Úvod k dnešnému 22. 
pokračovaniu cyklu 

katechéz o nádeji bol 
úryvok z Jánovho 

evanjelia: 
«Ježiš sa jej opýtal: 
„Žena, prečo 
plačeš? Koho 
hľadáš?“ Ona mu 
v domnení, že je to 
záhradník, 
povedala: „Pane, ak 
si ho ty odniesol, 
povedz mi, kde si ho 
položil, a ja si ho 
vezmem.“ Ježiš ju 
oslovil: „Mária!“ Ona 
sa obrátila a po 
hebrejsky mu povedala: 
„Rabbuni,“ čo znamená 
Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som 
ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim 
bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu 
Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu 
Bohu.“ 

Mária Magdaléna išla a zvestovala 
učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej 

toto povedal.»  
(Jn 20,15-18) 

 

 
Drahí bratia a sestry! 
Počas týchto týždňov sa naša reflexia 

takpovediac pohybuje po okruhu veľkonočného 
tajomstva. Dnes stretávame tú, ktorá podľa 
evanjelií ako prvá uvidela zmŕtvychvstalého 
Ježiša: Máriu Magdalénu. Len nedávno sa 
skončil čas sobotného odpočinku.  

V deň utrpenia nebol čas na dokončenie 
pohrebných obradov; preto vtedy na úsvite 
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plnom smútku idú ženy k Ježišovmu hrobu 
s vonnými masťami.  

Ako prvá prišla ona: Mária z Magdaly, jedna 
z učeníčok, ktoré Ježiša sprevádzali už z Galiley, 
slúžiac rodiacej sa Cirkvi.  

Na jej ceste smerom k hrobu sa odráža vernosť 
mnohých žien, ktoré sú roky oddané cestičkám 
cintorína, v spomienke na niekoho, koho už viac 
niet. Tie najopravdivejšie putá nie sú zničené ani 
len smrťou: existuje ten, kto aj naďalej 
miluje, aj vtedy, ak milovaná osoba odišla 
už navždy. 

Evanjelium (porov. Jn 20,1-2.11-18) opisuje 
Magdalénu, pričom rýchlo zdôrazňuje, že 
nebola ženou povrchných nadšení. Veď po 
prvej návšteve hrobu sa sklamaná vracia na 
miesto, kde sa ukrývali učeníci; oznamuje, že 
kameň bol odsunutý od vchodu do hrobu a jej prvá 
hypotéza je tou najjednoduchšou, akú si možno 
utvoriť: niekto musel Ježišovo telo ukradnúť. Tak 
prvá zvesť, ktorú nesie Mária, nie je zvesťou 
o zmŕtvychvstaní, ale o krádeži, ktorú spáchali 
neznáme osoby, zatiaľ čo celý Jeruzalem spal. 

Evanjeliá následne hovoria o druhej 
Magdaléninej ceste k Ježišovmu hrobu. Bola 
tvrdohlavá, no nie? Odišla, vrátila sa... a nie a nie 
sa presvedčiť... Tentokrát je jej krok pomalý, veľmi 
ťažký. Mária trpí dvojnásobne: predovšetkým pre 
Ježišovu smrť a potom aj pre nevysvetliteľné 
zmiznutie jeho tela. 

Práve keď sa nakláňa bližšie k hrobu s 
očami plnými sĺz, Boh ju prekvapuje tým 
najneočakávanejším spôsobom.  

Evanjelista Ján zdôrazňuje, nakoľko až bola jej 
nevidomosť úporná: nevšimne si prítomnosť 
dvoch anjelov, ktorí jej kladú otázky, nemá čo i 
len podozrenie, keď za sebou uzrie muža, o ktorom 
si myslí, že je strážcom záhrady. Naopak, tú 
najvzrušujúcejšiu udalosť celých ľudských dejín 
odhalí vtedy, keď je nakoniec oslovená po mene: 
«Mária!». 

Aké pekné je pomyslieť na to, že prvé zjavenie 
Zmŕtvychvstalého – podľa evanjelií – sa 
uskutočnilo tak osobným spôsobom!  

 
 

Že je niekto, kto nás pozná, kto vidí naše 
utrpenie a sklamanie, a kto je kvôli nám 
dojatý, a kto nás volá po mene. Je to zákon, 
ktorý nachádzame vrytý do mnohých 
stránok evanjelia. 

Navôkol Ježiša je mnoho osôb hľadajúcich 
Boha; avšak tou najúžasnejšou skutočnosťou je, že 
ešte oveľa skôr je to predovšetkým Boh, ktorý si robí 
starosti o náš život, ktorý ho chce pozdvihnúť 
a preto nás volá po mene, rozpoznávajúc 
osobne tvár každého. 

Každý človek je jedným príbehom lásky, ktorý 
Boh píše na tejto zemi. Každý z nás je príbehom 
lásky Boha. A každého z nás Boh volá vlastným 
menom: pozná nás po mene, hľadí na nás, očakáva 
nás, odpúšťa nám, je s nami trpezlivý. Je to pravda, 
či nie? Každý z nás má túto skúsenosť. 

A Ježiš ju oslovuje: «Mária!»: revolúcia jej 
života, revolúcia určená k pretvoreniu existencie 
každého muža a ženy, sa začína menom, ktoré 
zaznieva v záhrade prázdneho hrobu. Evanjeliá nám 
opisujú Máriinu radosť: Ježišovo zmŕtvychvstanie 
nie je radosťou dávkovanou po kvapkách, ale 
jedným vodopádom zahrňujúcim celý život. 

Kresťanská existencia nie je utkávaná 
z prejemnelých radostí, ale z vĺn zaplavujúcich 
všetko. Skúste aj vy, s tým nákladom sklamaní 
a prehier, ktoré si každý z nás nesie v srdci, v tejto 
chvíli pomyslieť na to, že je nám na blízku Boh, 
ktorý nás volá po mene a hovorí nám: „Povstaň, 
prestaň plakať, lebo som ťa prišiel 
oslobodiť!“ Toto je pekné. 

Ježiš nie je tým, kto sa prispôsobuje svetu, 
tolerujúc, aby v ňom pretrvávala smrť, smútok, 
nenávisť, morálna skaza osôb...  

Náš Boh nie je nečinný, ale náš Boh – 
dovolím si to slovo – je snívajúci: sníva 
o premene sveta a uskutočnil ju v tajomstve 
Zmŕtvychvstania. 

Mária by chcela objať svojho Pána, avšak on už 
smeruje k nebeskému Otcovi, zatiaľ čo ona je 
poslaná priniesť zvesť bratom. A tak tá žena, ktorá 
bola pred tým, ako stretla Ježiša, v područí zla 
(porov. Lk 8,2), teraz sa stala apoštolkou novej 
a najväčšej nádeje.  
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Jej príhovor nech aj nám pomôže prežívať túto 

skúsenosť: v hodine plaču, v hodine opustenosti 
počúvať Zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý nás volá po 
mene a so srdcom plným radosti utekať 
ohlasovať: «Videla som Pána». 

 

Zmenil som život, lebo som videl Pána! 
Teraz som iný než predtým, som iným človekom. 
Zmenil som sa, lebo som videl Pána.  

Toto je naša sila a toto je naša nádej.  
Ďakujem.“ 

Vatikán 17.05.2017
 

Ranná homília pápeža 
Františka: 

Prosme o srdce otvorené Duchu 
Svätému 

 
„Buďte spokojní, nenechám vás ako 

siroty“, pošlem vám „obhajcu“, Ducha Svätého, 
aby sa vás zastával pred Otcom. V Ježišovej reči 
určenej učeníkom pri Poslednej večeri sa pápež 
František zvlášť zameral na 
úlohu „Parakléta“, Ducha Svätého, ktorý – ako 
podotkol – nás sprevádza a „dáva nám istotu, že 
sme Ježišom zachránení“.  

Len Duch Svätý, pokračoval Svätý Otec, „nás učí 
povedať: ,Ježiš je Pán’“: „Bez Ducha [Svätého] to 
nikto z nás nie je schopný povedať, cítiť, prežívať.  

Ježiš na ďalších miestach tejto dlhej reči o ňom 
povedal: ,On vás privedie k plnej pravde’, 
bude nás sprevádzať smerom k plnej Pravde. ,On 
vám pripomenie všetko, čo som vám 
povedal, naučí vás všetko’. To znamená, že 
Duch Svätý je spoločníkom na ceste každého 
kresťana a tiež spoločníkom Cirkvi na jej ceste. 
Toto je ten dar, ktorý nám dáva Ježiš“. 

Duch Svätý, pokračoval pápež, je „dar: veľký 
Ježišov dar“, „ten, ktorý nám nedovolí pochybiť“. 
Ale kde prebýva Duch? – položil si otázku Svätý 
Otec.  

V dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov 
(Sk 16,11-15) sa stretávame s Lýdiou, „predavačkou 
purpuru“, ženou, ktorá „sa vedela obracať“, s tou, 
ktorej „Pán otvoril srdce, aby nasledovala Božie 
slovo“: „Pán jej otvoril srdce, aby mohol vstúpiť 
Duch Svätý a ona sa stala učeníčkou. Je to práve 
srdce, kde si nosíme Ducha Svätého. Cirkev ho 
nazýva ,sladkým hosťom srdca’. Je tu. Ale do 
zatvoreného srdca nemôže vstúpiť. 

 A že kde sa kupujú kľúče na otvorenie srdca?  
Nikde. Aj toto je dar. Je to Boží dar. Pane, otvor 

mi srdce, aby doň vstúpil Duch a dal mi pochopiť, 
že Ježiš je Pán“. 

Toto je, zdôraznil Svätý Otec, modlitba, ktorú sa 
máme modliť počas týchto dní: „Pane, otvor moje 
srdce, aby som mohol chápať to, čo si nás naučil. 
Aby som mohol pamätať na tvoje slová. Aby som 
mohol nasledovať tvoje slová. Aby som dospel k 
plnej pravde“. 

Žiada sa teda otvorené srdce, aby doň Duch 
Svätý vstúpil a aby sme ho počúvali, zhrnul svoje 
myšlienky Svätý Otec. Na záver položil dve otázky 
ako podnety, ktoré si možno vziať z dnešných dvoch 
liturgických čítaní: 

„Prvá otázka: vyprosujem si od Pána milosť, 
aby moje srdce bolo otvorené? Druhá otázka: 
snažím sa načúvať Duchu Svätému, jeho 
inšpiráciám, tomu, čo hovorí môjmu srdcu, aby 
som pokročil v mojom kresťanskom živote a mohol 
som aj ja svedčiť o tom, že Ježiš je Pán? Myslite 
dnes na tieto dve veci: moje srdce je otvorené a ja 
sa usilujem počúvať, čo mi hovorí Duch Svätý. 
A takto sa posunieme ďalej v kresťanskom živote 
a aj my vydáme svedectvo o Ježišovi Kristovi.“ 

Vatikán 22.05.2017
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Bambus 
 
V jednej nádhernej záhrade 

rástol vznešený bambus. Pán ho mal 
radšej ako ostatné stromy.  

Rok čo rok bambus rástol a bol 
čoraz silnejší a krajší. Bambus totiž 
dobre vedel, že Pán ho má rád a 
preto bol šťastný.  

Pán raz prišiel k svojmu 
obľúbenému stromu a povedal mu:  

" Drahý bambus, potrebujem ťa!" 
Nádherný bambus pocítil, že prišla jeho 

chvíľa, pre ktorú bol stvorený a s veľkou 
radosťou povedal: 

" Pane, som pripravený. Urob so mnou čo 
chceš. " 

Pánov hlas bol vážny: " Aby som ťa mohol 
použiť, musím ťa vyrúbať. " 

Bambus sa naľakal: " Vyrúbať, Pane? Mňa, 
najkrajší strom v tvojej záhrade? Nie, prosím ťa, 
nie! Použi ma, ako chceš, ale nie, nevytínaj ma." 

" Môj drahý bambus, "povedal Pán, ak ťa 
nevytnem, nemôžem ťa použiť. " 

Záhrada sa ponorila do hlbokého ticha. Aj 
vietor prestal viať. Bambus pomaly sklonil svoju 
nádhernú korunu a zašepkal: " Pane, ak ma 
nemôžeš použiť bez toho, aby si ma vyrúbal, tak 
ma vytni. " 

"Môj drahý bambus, " povedal znovu Pán," 
musím ťa nielen vyťať, ale ti musím odrezať aj 
konáre s lístím. " 

"Pane môj, zmiluj sa nado mnou. Znič moju 
krásu, ale ponechaj mi konáre a listy." 

"Ak ťa neobrežem, nemôžem ťa použiť." 
Slnko si zakrylo tvár a zhrozený motýľ odletel.  

Roztrasený bambus slabým hlasom povedal. 
"Pane, obrež ma." "Môj drahý bambus, musím ti 
urobiť ešte čosi viac. Musím ťa rozpoliť a vytrhnúť ti 
srdce. Ak to neurobím, nemôžem ťa použiť." 

Bambus sa sklonil až k zemi a zašepkal, „Pane, 
rozpoľ ma a trhaj." Tak Pán vyťal bambus, osekal mu 
konáre s lístim, rozsekol ho a vybral mu srdce.  

Potom ho zaniesol k prameňu blízko polí, 
ktoré trpeli suchom. Jemne napojil jeden 

koniec bambusu na prameň a druhý 
naviedol na vyschnuté polia. Priezračná a 

čistá voda začala tiecť bambusom na ryžové 
polia, ktoré priniesli bohatú úrodu. 

Tak sa bambus stal veľkým požehnaním, 
hoci bol vyťatý a zničený. 

Keď bol nádherným stromom, žil len pre seba 
a obdivoval svoju krásu. Keď ho vyrúbali, doráňali  
a znetvorili, stal sa kanálom, ktorým Pán zavlažoval 
a zúrodňoval svoje kráľovstvo. My tomu hovoríme 
"Utrpenie." Boh tomu hovorí "Potrebujem ťa." 

Toto je predobraz Ježišovho utrpenia, z jeho 
obety na kríži čerpáme všetci milosti. 

Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň 
od 29.05. do 04.06.2017 

Pondelok 
29.05. 

Svätá prepodobná mučenica  
Teodózia, panna 

6:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vladimír, Oliver, Jarka,  
Mária, Jozef (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
* Miriam 

Moleben k MPθY 

Utorok 
30.05. 

Náš prepodobný otec Izák,  
igumen Dalmatovho kláštora 

6:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Fedor 

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj, Anna, Štefan, Anna, 

Vladislav (panychída) 
 Moleben k MPθY 

Streda 
31.05. Svätý apoštol Hermas 

6:00 
6:30 

 
 

18:00 
19:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Michal, Mária, Alena  
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Ján, Mária, Júlia 
Moleben k MPθY 

Štvrtok 
01.06. 

Svätý mučeník 
Justín Filozof a spoločníci 

6:30 
 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Ján, Vanda, Ján, Ján  

Sv. liturgia slovenská 
* Eva, Lenka, Veronika 

Prvý 
piatok 
02.06. 

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, 
konštantínopolský patriarcha 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* členovia ružencového spolku 

Sv. liturgia slovenská 
* členovia ružencového spolku 

Sobota 
03.06. 

 
Svätý mučeník Lucilián a spoločníci 

 
Fatimská sobota v Ľutine  

odchod autobusu o 7:00h. 
5. zádušná sobota 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
†  Zádušná (panychída) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

†  Zádušná (panychída) 

Nedeľa 
04.06. 

Nedeľa svätej 
Pädesiatnice 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna, Vasiľ s rod. 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Tomáš, Miroslav, Mária 

Veľká Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Lenka, Ľuboš, Božena 
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Liturgický program na týždeň 
od 05.06. do 11.06.2017 

Pondelok 

05.06. 

 
Pondelok Svätého Ducha 

 
Odporúčaný sviatok 

6:30 
7:30 

 
 

16:30 
 

18:00 
 

Utiereň csl. 
Sv. liturgia cirkevnosl. 

* Milan (60 r.) 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena 

Utorok 
06.06. 

Náš prepodobný  
otec Bessarión Divotvorca 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Zuzana, Ján, Anna, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
† Anna, Ján, Marta, Janik 

Streda 
07.06. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Ivona (panychída) 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
† Fedor, Mária (panychída) 

Štvrtok 
08.06. 

Prenesenie pozostatkov svätého 
veľkomučeníka Teodora Tiróna 

6:30 
 

18:00 
 

19:00 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
† Štefan, Štefan, Mária, Michal, 

Ján, Veronika 
Sv. liturgia slovenská 

† Mária 
Prednáška-kresťanská výchova detí 

Piatok 
09.06. 

Náš otec svätý Cyril,  
alexandrijský arcibiskup 

 
Voľnica 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

 

Moleben k Božskému srdcu Sv. 
liturgia cirkevnoslovanská 

† Adam, Helena 
Moleben k Božskému srdcu Sv. 

liturgia slovenská 
† Milan, Silvia, Filip, Samuel 

Sobota 
10.06. 

Svätý hieromučeník Timotej,  
pruský biskup 

 
Zakončenie sviatku Pädesiatnice 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Vladimír, Juraj, Peter 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján, Ján, Anna 

Nedeľa 
11.06. 

1. nedeľa po 
Pädesiatnici nedeľa 

Všetkých svätých 
 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna, Ján s rod. 

 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*  Jakubko, Peťka, Janka, Peter 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Alexander, Blanka s rod. 
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Tropár, 8. hlas 

Požehnaný si, 
Kriste, Bože náš: 
rybárov si urobil 

nado všetko 
múdrymi, keďže 

si im zoslal 
Ducha Svätého, a 

cez nich si celý 
svet ulovil, 

Milujúci človeka, 
sláva tebe. 

 

 

 

Kondák, 8. hlas 

Keď zostúpil 
Najvyšší, 

pomiatol jazyka  
a rozdelil národy. 

Teraz však 
rozdáva ohnivé 
jazyky a všetko 

povoláva k 
jednote. Preto 
jednohlasne 
oslavujme 
presvätého 

Ducha.

 

 

 

 

 

 
Božská liturgia 

Pred začiatkom liturgie si všetci kľaknú. Kňaz, kľačiac pred cárskymi dverami, intonuje modlitbu k 
Svätému Duchu: Carju nebesnyj (Kráľu nebeský) jedenkrát, následne ľud dvakrát. Počas celého 
(nasledujúceho) týždňa Päťdesiatnice sa nosí zelené liturgické rúcho. 

 
Večiereň 

Večiereň (slávi sa v nedeľu večer alebo kde je zvyk, hneď po liturgii). Táto večiereň má svoje zvláštnosti. 
Na veľkej ekténii sa berú osobitné prosby po kľačiačky. Počas večierne kňaz – kľačiac na ambone pred 
otvorenými cárskymi dverami – prednáša tri modlitby na kolenách. Prvá modlitba sa modlí hneď po 
prokimene; druhá po suhubej ekténii; tretia po speve Spodobi Hospodi (Ráč nás, Pane…). Pred každou 
modlitbou kňaz intonuje Páki i páki prikloňše… (Znova a znova skloňme kolená…) – Hospodi pomiluj 
(Pane, zmiluj sa) 3x. Po modlitbe kňaz dokončí malú ekténiu a ukončí ju vozhlasom (zvolaním). 
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STRUČNE O HISTÓRII SVIATKU 
Veľký a svetlý sviatok Paschy sa završuje o nič menej veľkým a svetlým sviatkom Svätej Päťdesiatnice. 

Po sviatku Narodenia, Bohozjavenia a Vzkriesenia patrí tento sviatok k najväčším sviatkom nášho 
cirkevného roka. Zostúpenie Svätého Ducha je vrcholom a spečatením celého diela spásy 
ľudského rodu, ktoré uskutočnil Boží Syn. Na deň Sv. Päťdesiatnice sám Svätý Ducha 
pomazal apoštolov a urobil z nich ohlasovateľov Kristovho Evanjelia. V deň Zoslania Svätého 
Ducha sa rodí a začína pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý Ducha ju vedie, posväcuje, osvecuje a udržuje na 
ceste pravdy. 

STAROZAKONNÁ PÄŤDESIATNICA 
Židia každoročne slávili tri veľké výročné sviatky, na ktoré sa putovalo do Jeruzalema: sviatok 

Paschy, sviatok Týždňov (čiže Letnice alebo slávnosť žatvy) a sviatok Stánkov (alebo slávnosť 
oberania). V tieto tri sviatky mali všetci Židia prísť pred Pána (t.j. do svätyne, čiže Jeruzalemského chrámu) 
a priniesť mu dary, obetu. Sviatok Týždňov dostal svoj názov podľa toho, že sa slávil na 50. deň po Pasche 
(porov. Ex 23, 16.19; 34, 22; Lv 23, 15-21; Nm 28, 26; Dt 16, 9n). Pôvodne to bola slávnosť žatvy (porov. Ex 
23, 16), teda dožinky a vďakyvzdanie za úrodu, keď sa obetovali prvotiny chleba z nového obilia (porov. Lv 
23, 17). V tento deň podľa predpisu Zákona prichádzali do Jeruzalema veľké zástupy Židov zo všetkých 
kútov, dokonca z ďalekých krajov, aby poďakovali Bohu za plody zeme a priniesli z nich v chráme obetu.  

Neskôr sa k sviatku Týždňov (Sviatku žatvy), ktorý sa od 2. stor. pred Kr. začal nazývať Pentekostes 
– Päťdesiatnica (= gréc. päťdesiaty deň [po Pasche]) pripojil a zdôraznil historický motív: stal sa 
spomienkovým dňom na udalosť darovania Božieho Zákona a uzavretia Zmluvy medzi 
Bohom a Izraelom na hore Sinaj, ktoré sa uskutočnilo po východe z Egypta (Ex 19, 1–16). 

KRESŤANSKÁ PÄŤDESIATNICA 
Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Paschy ako aj 

sviatok Päťdesiatnice zo Starého zákona a ponechali jeho 
názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po Pasche –, ale dali 
mu nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku 
Päťdesiatnice pre novozákonnú Cirkev je udalosť 
príchodu Svätého Ducha na apoštolov. Preto má 
tento sviatok aj pomenovanie Deň Zoslania Svätého 
Ducha alebo Deň Svätej Trojice. 

V pondelok po sviatku Päťdesiatnice slávi naša Cirkev 
sviatok Svätého Ducha. Vo Východnej cirkvi je totiž 
oddávna zvykom, že nasledujúci deň po veľkom sviatku 

sa osobitne uctievajú tie osoby, ktoré zohrali hlavnú úlohu pri udalosti slávenej 
na deň sviatku. V deň sv. Päťdesiatnice slávime udalosť zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov; 
nasledujúci pondelok je venovaný osobitnej úcte Svätému Duchu, ako tretej Božskej osoby. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje večiereň pondelka, ktorá sa zvyčajne slúži hneď po sv. liturgii okolo 
poludnia na samotný deň Päťdesiatnicie, a nie v nedeľu večer. Spojenie večierne s liturgiou vysvetľuje         
o. Doľnyckyj tým, že všetci tí, čo sú prítomní na liturgii sa môžu zúčastniť na modlitbách na 
kolenách. Táto večiereň sa vyznačuje tým, že okrem iných modlitieb obsahuje tri dlhšie špeciálne 
modlitby s bohatým teologickým a kajúcim obsahom, ktoré mal – podľa tradície – napísať sv. Bazil 
Veľký († 379). 
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O IKONE SVIATKU 

Na sviatok 
Zostúpenia Svätého 
Ducha sa splnilo 
Kristovo prisľúbenie, že 
po jeho odchode do neba 
zošle Otec učeníkom a 
Cirkvi iného Utešiteľa, 
Svätého Ducha, ktorý ich 
v plnosti naučí a 
pripomenie všetko, čo 
Kristus zjavil (porov. Jn 
14, 26).  

Pretože učeníci 
nemohli naraz prijať 
všetko a Kristus povedal, 
že im má ešte „veľa“ toho 
povedať, sám Svätý Duch 
to mal dokončiť: „Duch 
pravdy, uvedie vás do 
plnej pravdy“ (Jn 16, 
13). 

Veľkí majstri 
východnej ikony 
sústredili celú svoju 
reflexiu na to 
najdôležitejšie: 
narodenie Cirkvi.  

Je prekvapujúce, že 
na ikone nie je postava Bohorodičky. Treba si 
však všimnúť, že apoštoli sedia na stolcoch, 
akoby sa zúčastňovali na celosvetovom 
cirkevnom sneme. Uprostred nich vidieť 
prázdne, ale osvetlené miesto: to predstavuje 
Krista, ktorého nevidieť, ale je stále prítomný; 
Kristus – Hlava mystického Tela, Cirkvi. 

Ikonografická kompozícia tohto sviatku má 
hore tradičný polkruh neba, ktorý symbolizuje 
Božiu prítomnosť. Z neba zostupujú svetlé lúče 
darov a milostí Svätého Ducha. Zvyčajne sú na 
ikone zobrazení apoštoli, ktorí sedia v polkruhu. 
Polkruh je symbolom jednoty Cirkvi. Nad všetkými 
apoštolmi sú ohnivé jazyky, skrze ktoré sa 
prejavila prítomnosť Svätého Ducha (porov. Sk 2, 
3). Druhý znak – šum vetra – nie je možné 
zobraziť vizuálne, ale možno ho vycítiť z 
prekvapeného výrazu apoštolov, ktorí okrem iného 
začali hovoriť rozličnými jazykmi (porov. Sk 2, 4). 
 

Ohnivé jazyky tiež 
pripomínajú tento dar 
jazykov. Okrem toho 
oheň očisťuje a hreje, 
takže ohnivé jazyky sú 
prejavom nového, 
srdečného vzťahu lásky 
medzi Bohom a ľuďmi. 

Ako sa kedysi Boh 
zjavil Mojžišovi v 
horiacom kríku, tak aj 
teraz – zjavuje sa v 
ohnivých jazykoch.  

Pri budovaní 
babylonskej veže Boh 
potrestal pýchu staviteľov 
tým, že pomiešal ich 
jazyky, pretože to vlastne 
bola vzbura proti Bohu. 
Teraz Svätý Duch dáva 
Cirkvi nový dar jazykov, 
aby sa takto naplnilo 
poslanie šírenia Božej 
pravdy. Sv. Ján Krstiteľ 
prorokoval, že Kristus 
bude krstiť Duchom 
Svätým a ohňom (porov. 
Mt 3, 11). To sa vyplnilo 

pri Kristovom krste a pri Zoslaní Svätého Ducha. 
Sv. Pavol, ktorý historicky nebol prítomný pri 

tejto udalosti, ako aj pri Nanebovstúpení, je 
zobrazený na ikone. Symbolizuje všetkých 
neprítomných, aj nás, ktorých v Kristovej Cirkvi 
napĺňa a poučuje Svätý Duch. 

V dolnej časti kompozície, v tme sa často 
zobrazuje alegorická ľudská postava. 
Predstavuje kozmos, teda celý svet - vesmír, ktorý 
je obťažený hriechmi Adama a ľudstva, a v 
temnote čaká na osvietenie a očistenie. Vo 
vystretých rukách drží šatku, aby prijal Božiu 
milosť. 

Architektúra a steny symbolizujú Kristovu 
Cirkev, ktorá je viditeľným spoločenstvom 
všetkých veriacich. Kto hľadá pravdu, ten môže 
nájsť Krista a jasne ho vidieť v učení Cirkvi a v 
kresťanskom živote veriacich. 

 
Spracoval o. Martin Snak
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Vtipy: 
Aké je najsilnejšie puto? 
Medzi cigaretou a fajčiarom. Ona pre 
neho zhorí a on pre ňu zomrie... 
 
V električke: 
– Ste mi veľmi sympatický. Poviem vám 
tajomstvo – cestujem na čierno. 
– Aj vy ste mi sympatická, aj ja vám 
poviem tajomstvo – som 
revízor. 

 

Rozdiel medzi mužským a ženským 
priateľstvom: 
Ak príde žena nad ránom domov a povie 
manželovi, že bola u kamarátky, manžel 
obvolá desať jej najlepších kamarátiek a 
zistí že žiadna o tom nič nevie. 
Ak sa to isté stane mužovi, jeho 
manželka obvolá desať najlepších 
kamarátov a zistí, že u ôsmich prespal a 
dvaja jej odprisahajú, že u nich 
ešte stále je.
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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. 
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