
                 Sme tu pre vás  22/2010 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Návrat k starobylej praxi  podávania   

sv. prijímania nemluvňatám a malým deťom 

v Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku

Bratia a sestry! 

„Katolícka Cirkev má vo 

veľkej vážnosti ustanovizne, 

liturgické obrady, cirkevné 

tradície a spôsob života 

východných cirkví. Keďže 

tieto Cirkvi vynikajú 

úctyhodnou starobylosťou, 

prejavuje sa v nich apoštolská 

tradícia, ktorú máme od 

Otcov a ktorá tvorí časť 

Bohom zjaveného 

a nedeliteľného dedičstva 

Cirkvi“  

(Orientalium Ecclesiarum). 

 Sv. Ján Pavol II. 

 v apoštolskom liste Orientale 

Lumen vyzýva na počúvanie východných cirkví, 

žijúcich interpretov pokladu tradície, ktorý ony 

uchovávajú a v jeho kontemplácii vidí prvky 

veľkého významu pre plnšie a integrálne 

pochopenie kresťanskej skúsenosti.  
 

Oproti akejkoľvek inej kultúre má totiž 

kresťanský Východ jedinečné 

a privilegované postavenie, 

lebo predstavuje pôvodný  

kontext rodiacej sa Cirkvi. 

Z týchto uvedených charakteristík možno 

vycítiť nezameniteľnú hodnotu tradícií vo 

východných cirkvách, ale zároveň aj pozvanie k 

osvojeniu si všeobecných princípov a praktických 

noriem týkajúcich sa rozličných hľadísk 

cirkevného života. 
 

Jednou z tradícii vlastnou našej Cirkvi 

bolo aj podávanie svätého prijímania 

malým deťom. 

Ročník:   10.    Číslo: 12 
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Podľa pohľadu teológov je Eucharistia chlebom 

života a deti sa týmto chlebom majú živiť stále, 

teda už od krstu aj ďalej, aby mohli duchovne rásť. 

Treba vnímať skutočnosť, že dieťa, pokrstené 

a myropomazané, je už dospelé vo viere. Možno 

to pôsobí nepochopiteľne, že dieťa je „dospelé“.  

Viera však nie je záležitosťou rozumovej 

vyspelosti, ale skúsenosťou z tajomného stretnutia s 

Bohom cez Krista, konkrétne prostredníctvom jeho 

tela a krvi. Z tohto dôvodu nie je nutné odďaľovať 

rozdávanie svätého prijímania deťom, pretože 

Eucharistia je posilou (tak ako pre dospelého) 

potrebnou pre duchovný rast novokrstenca. 

Na 23. riadnom zasadaní Rady hierarchov 

Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na 

Slovensku, 11. apríla 2017 v Prešove, sa naši 

gréckokatolícki biskupi dohodli  na obnovení 

starobylej praxe východných cirkví podávať 

Eucharistiu deťom po krste až do veku, v ktorom 

začínajú plne užívať rozum. Táto prax bude 

realizovaná od začiatku nového cirkevného roka, 

teda od 1. septembra 2017. Dovtedy budú 

veriacim ponúkané katechézy, v ktorých budú 

bližšie oboznámení s touto pôvodnou praxou. 

Už od prvých kresťanských storočí sa totiž 

Eucharistia podávala aj pokrsteným deťom, ktoré 

ešte nepristúpili k prvej svätej spovedi. Mnohí 

teológovia hovoria o tejto praxi, ktorá jestvovala vo 

všetkých miestnych cirkvách celého sveta bez 

ohľadu na tradíciu alebo obrad, že bola nielenže 

dovolená, ale považovala sa za nevyhnutnú. 

Avšak počas 17. a 18. storočia od podávania 

Eucharistie malým deťom upustili východné cirkvi  

zjednotené s Rímom, teda aj gréckokatolícka 

cirkev na území súčasného Slovenska. Dôvod 

nevyplýval z reálnych potrieb týchto cirkví, ale z išlo 

o vplyv rozličných snáh o uniformitu katolíckej 

Cirkvi, nehľadiac vlastné potreby a vlastnú tradíciu.  

V našej Cirkvi sa len nedávno obnovila prax 

udeľovanie Eucharistie nemluvňatám (deťom) ako 

odpoveď na dekrét o východných cirkvách II. 

Vatikánskeho koncilu. Koncil uznal legitímnosť 

návratu k tejto dávnej disciplíne a pozval východné 

cirkvi k návratu k starootcovským tradíciám.  

Obnovenie tejto praxe sa stretlo u našich 

veriacich s veľkým ohlasom a aj pochopením. 

V súvislosti s Eucharisitiou pre deti, kardinál 

Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregácie pre 

Boží kult a disciplínu sviatostí, pri príležitosti 100. 

výročia vydania dekrétu Pia X. Quam singulari 

v roku 2010), napísal v článku v L´Osservatore 

romano takto: „Všetci, špeciálne deti potrebujú 

chlieb, ktorý zostúpil z neba, pretože aj duša sa 

potrebuje živiť. Nestačia naše vymoženosti, veda, 

technika, akokoľvek sú dôležité.“ 

Návrat k obnovenej praxi podávania Eucharistie 

malým deťom si vyžaduje nevyhnutnú katechizáciu, 

aby sa správne pochopili dôvody tejto iniciatívy 

návratu k starootcovským tradíciám v nadväznosti 

na súčasný život Cirkvi a spoločnosti. Týka sa to 

nielen kresťanského ľudu, ale aj kňazov a teológov. 

Obnovenie praxe podávania Eucharistie malým 

deťom totiž nie je žiadnym pokusom o zavádzanie  

novôt do bohoslužobného života našej Cirkvi. Ide 

však o úsilie vrátiť sa k vlastnej starobylej praxi, 

kedysi všeobecne rozšírenej a prospešnej pre 

duchovný život, nie však kvôli 

akejsi nostalgii za minulosťou, ale 

pod vplyvom oficiálnych 

cirkevných dokumentov a z 

presvedčenia o správnosti a 

prospešnosti tohto kroku.  

Svedectvá z rozličných východných 

cirkví, ktoré majú s touto praxou 

už vlastné skúsenosti potvrdzujú 

pozitívny vplyv tejto praxe na život 

dieťaťa, jeho rodinu, jeho farnosť 

a teda aj na celú miestnu Cirkev.  
Koniec 1. časti
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Ranná homília pápeža Františka: 

Kresťanské svedectvo 

znamená byť soľou a svetlom 
 

Tri kľúčové slová: áno, soľ, svetlo 

Svätý Otec sa vo svojej kázni zamyslel nad 

troma kľúčovými slovami, ktoré nám dnes 

ponúka prvé čítanie z Druhého listu sv. Pavla 

Korinťanom. Sú to slová „áno“, „soľ“ a „svetlo“. 

Ohlasovanie Evanjelia je „rozhodné“ a rázne, 

vysvetlil pápež František. Neexistuje v ňom 

prelínanie sa postojov ,áno’ a ,nie’, ktorého 

výsledkom je snaha o nadobudnutie „umelej istoty“, 

ako je toho príkladom „kazuistika“.     

Podľa Petrovho nástupcu nám tieto tri kľúčové 

slová „ukazujú silu Evanjelia“, ktorá vedie 

k vydávaniu „svedectva a tiež k oslave Boha“. 

V tomto „áno“ nachádzame „všetky Božie slová 

v Ježišovi, všetky Božie prísľuby“. V Ježišovi, dodal 

Svätý Otec, „sa napĺňa všetko to, čo bolo 

prisľúbené, a z toho dôvodu je on plnosťou“: 

„V Ježišovi nie je žiadne ,nie’, ale vždy ,áno’ na 

slávu Otca. Aj my sa zúčastňujeme na tomto 

Ježišovom ,áno’, pretože nás pomazal, označil 

svojou pečaťou, dal nám ,závdavok’ Ducha. 

Zúčastňujeme sa, lebo sme pomazaní, označení 

pečaťou a máme v rukách tú istotu – ,závdavok’ 

Ducha. [Je to] Duch, ktorý nás vedie 

k definitívnemu ,áno’, k našej plnosti. Duch Svätý 

nám tiež pomôže stať sa svetlom a soľou, to 

znamená, že Duch nás privádza k [vydávaniu] 

kresťanského svedectva.“ 

 

Vydávať kresťanské svedectvo znamená 

byť soľou a svetlom pre druhých 

Práve toto kresťanské svedectvo je podľa 

pápežových slov „soľou a svetlom“. Je „svetlom na 

osvietenie, a ten, kto toto svetlo skrýva, vydáva 

antisvedectvo, uchyľujúc sa čiastočne k ‚áno‘ 

a čiastočne k ‚nie‘,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal: to 

znamená, že „títo síce majú svetlo, avšak sa oň 

 nedelia, nedovolia, aby zažiarilo a ak mu 

nedovolia zažiariť, nemôžu tak osláviť Otca, ktorý 

je na nebesiach“. 

 

 

 

 

 

Nech je vaše „áno – áno“ a vaše „nie – 

nie“. Tento postoj nás naučil Pán, pokračoval ďalej 

vo svojej dnešnej homílii pápež František, 

lebo „všetko ostatné pochádza od Zlého“. Práve 

toto je „postoj istoty a svedectva, ktorý Pán zveril 

Cirkvi a všetkým pokrsteným“:   

„Istota v plnosti Kristových prisľúbení: 

v Kristovi sa všetko naplnilo. Svedectvo smerom 

k druhým: dar prijatý od Boha v Kristovi, ktorý 

nás pomazal Duchom, aby sme vydávali 

svedectvo. A toto znamená byť kresťanom: 

osvecovať, pomáhať, aby sa posolstvo a ľudia 

neskazili, presne tak, ako to robí soľ. 

Ak sa však svetlo skryje a soľ stratí chuť, 

zostane bez sily, vtedy sa oslabuje: svedectvo 

bude slabé. Toto sa stáva vtedy, keď 

neakceptujem pomazanie, neakceptujem pečať, 

neakceptujem ten ,závdavok’ Ducha, ktorý je vo 

mne. Deje sa to vtedy, keď neakceptujem to ,áno’ 

v Ježišovi Kristovi.“   

  

Byť zakorenený v plnosti prísľubov 

v Ježišovi Kristovi 

Kresťanská ponuka je tak jednoduchá, 

avšak „veľmi rázna a veľmi krásna a dáva nám 

veľa nádeje,“ dodal na záver svojej dnešnej 

homílie pápež František. Veriacich vyzval, aby sa 

sami seba opýtali, či sú svetlom a soľou pre  
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druhých; tým svetlom a soľou, čo dáva životu chuť 

a chráni pred skazenosťou srdca. „Držím sa pevne 

Ježiša Krista, ktorý predstavuje ono ,áno’? Cítim sa 

byť pomazaný, označený pečaťou? Uvedomujem si, 

že mám túto istotu, ktorá sa síce naplní až v nebi, 

ale už teraz mám onen ,závdavok’ Ducha?“. 

Poslednú myšlienku venoval Svätý Otec úvahe nad 

tým, že keď je človek plný svetla, cítiť z neho 

vyžarovanie: 

„Neraz povieme: ,Je to človek, ktorý vyžaruje. 

Takto môžeme pochopiť niečo, čo je ešte  viac 

žiarivé, a tým je odraz Otca v Ježišovi, v ktorom 

sa naplnili všetky prisľúbenia. Toto je odrazom 

pomazania Duchom, ktoré sme všetci dostali. 

A prečo? Prečo sme to dostali? Hovoria o tom obe 

[dnešné] čítania.  

 

 

 

Pavol hovorí: ,A preto je skrze neho aj naše 

«amen» Bohu na slávu’. A Ježiš hovorí učeníkom: 

‚Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 

vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 

je na nebesiach.‘ Všetko toto je na Božiu slávu. 

Takýto je život kresťana.“ 

Prosme si túto milosť, zakončil dnešnú homíliu 

v Dome sv. Marty pápež František, „aby sme boli 

pevne zachytení, zakorenení v plnosti prísľubov 

v Ježišovi Kristovi, ktorý je ,áno’, totálne ,áno’, 

a aby sme prinášali túto plnosť so soľou a svetlom 

nášho svedectva druhým a tak vzdali slávu 

Otcovi, ktorý je na nebesiach“ 
 

Vatikán 13.06.201

Dvaja drevorubači 

V jednej hore pracovali dvaja drevorubači. Obidvaja 

svoje sekery majstrovsky ovládali. Obidvaja stínali 

rovnako mohutné, silné a tvrdé kmene, ale každý mal 

iný spôsob práce. Prvý vytrvalo rúbal do stromu, úder za 

úderom a prestával, len aby sa nadýchol.  

Druhý si z času na čas oddýchol. Pri západe slnka 

bol prvý drevorubač unavený, vysilený a so svojím 

stromom hotový tak na polovicu. Druhý bol so svojou 

prácou hotový. " Nechápem to, " čudoval sa prvý. " Ako 

sa ti to mohlo podariť? Veď si každú hodinu 

oddychoval."  

 

 

Druhý sa usmial a povedal: 

" To si si všimol, že som sa každú 

hodinu zastavil. Ale to si už nevidel, že 

som to vždy využil na to, aby som si 

nabrúsil sekeru." 
 

Náš duch je ako sekera.  

Každý deň ho treba trochu nabrúsiť: 

1. Modli sa a prijímaj Eucharistiu. 

2. Zastav sa na desať minút a trochu sa 

započúvaj do peknej hudby 

3. Prejdi sa, kedykoľvek môžeš. 

4. Každý deň povedz svojim drahým, že ich 

máš rád. 

5. Nezabudni sláviť výročia, narodeniny, 

meniny a podobné rodinné príležitosti. 

6. Buď láskavý a zdvorilý nie iba k ľuďom 

tam vonku, ale aj k tým, s ktorými bývaš 

pod jednou strechou. 

7. Usmievaj sa. 

8. Pomôž každému, kto ťa potrebuje. 

9. Odpočiň si. 

10. Pozeraj na nebo a zamier do výšky. 
 

Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň 

od 26.06. do 02.07.2017 

Pondelok 

26.06 
Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna 

 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária, Števo, Mária, Valér, Igor 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján 

Utorok 

27.06. 
Náš prepodobný otec Samson 

Pohostinný 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Mária, Ján 
Sv. liturgia slovenská 

† z rod. Hamajďákovej ... 

Streda 

28.06. 
Prenesenie pozostatkov svätých 

nezištníkov Kýra a Jána 

6:00 
6:30 

 
 

17:00 
 

18:00 
 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Imrich, Barbora, Imrich,  

Mária, Pavol 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
† z rod. Firkaľovej ... 

Štvrtok 

29.06. 

SVÄTÍ, SLÁVNI A ZNAMENITÍ 

HLAVNÍ APOŠTOLI PETER 

A PAVOL 
 

Prikázaný sviatok 
Myrovanie 

Zbierka: Na dobročinné diela Sv. Otca 

6:30 
7:30 

 
 

16:30 
 

18:00 
 

Utiereň csl. 
Sv. liturgia cirkevnosl. 
* Pavol s rod., Martin 

Sv. liturgia slovenská 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter s rod. 

Piatok 

30.06. 

 
Zbor svätých, 

 slávnych a znamenitých  
dvanástich apoštolov 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Michal, Mária, Alena 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (68 r.) 

Sobota 

01.07. 
Svätí nezištníci a divotvorcovia  

Kozma a Damián 

6:30 
 

15:00 
16:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
 

Sobáš so sv. liturgiou 
Sobáš 

Sv. liturgia slovenská 
† Štefan, Anna, Ján 

Nedeľa 

02.07. 

 
Štvrtá nedeľa 

po Päťdesiatnici 
 
 

Zmena nedeľných prázdninových 
 sv. liturgií: 8:00, 10:00, 18:00 hod. 

8:00 
 
 

10:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

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

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
* Bernardína s rod. 
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Liturgický program na týždeň 

od 03.07. do 09.07.2017 

Pondelok 

03.07. 
Svätý mučeník Hyacint 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
* Ninka (3r.) 

† Mária (panychída) 

Utorok 

04.07. 
Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Michal, Helena,  

Juraj, Júlia (panychída) 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Mária, Ján 

Streda 

05.07. 

 
SVÄTÍ APOŠTOLOM ROVNÍ  
CYRIL A METOD, UČITELIA 

SLOVANOV 
 

Odporúčaný a štátny sviatok 
Myrovanie 

9:00 
9:30 

 
 

18:00 
 

Moleben k sv. CaM  (námestie) 

Sv. liturgia na námestí  
s myrovaním 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Alžbeta, Viktor, Juraj, Viktor, 
Matúš, Alexander 

Štvrtok 

06.07. 
Náš prepodobný otec Sisoés Veľký 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Andrej, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
† Ondrej, Mária, Tomáš 

Piatok 

07.07. 

Naši prep. otcovia  
Tomáš z Maley a Akakios 

 
Prvý piatok 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* SSR a NSI 

Sv. liturgia slovenská 
* SSR a NSI 

Sobota 

08.07. 
Svätý veľkomučeník Prokop 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Peter  

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
† Andrej (panychída) 

Nedeľa 

09.07. 
Piata nedeľa 

po Päťdesiatnici 

8:00 
 
 

10:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*  Natálka, Ľuboško, Ľubka, Rasťo 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Tomáš, Miroslav, Mária 

Spovedanie: Po,Ut,Št   6:00-6:30,  17:00-18:00 

   Pi               6:00-9:00,  15:00-18:00
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Liturgický program na týždeň 
od 10.07. do 16.07.2017 

Pondelok 

10.07. 

Štyridsiati piati svätí mučeníci z 
arménskeho Nikopola 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
†  Jozef, Helena, Jozef, Eva 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal, Anna 

Utorok 

11.07. 
Svätá všechválna mučenica Eufémia 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján 

Sv. liturgia slovenská 
† Mikuláš (panychída) 

Streda 

12.07. 
Svätí mučeníci Proklos a Hilarios 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Pavol s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj, Filoména (panychída) 

Štvrtok 

13.07. 
Náš otec sv. Julián,  

kenomanijský biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Marta, Jozef, Anna  

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj, Anna, Mikuláš, Mária 

Piatok 

14.07. 

Po Svätý apoštol Akvila 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Juraj, Júlia  

Sv. liturgia slovenská 
† Michal, Mária, Alena  

Sobota 

15.07. 
Svätý apoštolom rovný a veľký knieža 

Vladimír 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
RESERVE 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Mikuláš, Mária 

Nedeľa 

16.07. 

 
 

Šiesta nedeľa 
po Päťdesiatnici 

 
Zbierka: Svojpomocný fond  

pre farnosti 

8:00 
 
 

10:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*  Patrik (18r.), Peter, Inga, Peter 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Emil s rod. 
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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. 
 

Bola to Božia Prozreteľnosť, že som 

sa dostal aj do takých domov, 

ktorým hovoríme verejné. Ako to 

tam vyzeralo? Veľká miestnosť, v 

prostriedku stôl s kartami, dookola 

postele a na nich sa striedali muži a 

ženy. Ani sa nehanbili ísť do inej 

izby. Pomyslel som si: 

"Kde som to prišiel?" 

 

Povedali mi: "Maroš, čau, poď si zahrať poker." 

Povedal som im, že poker hrať neviem. Neprekážalo 

im to, chceli ma to naučiť. Sadol som si k stolu a 

obzeral sa dookola. Kde som to len prišiel?  

Okolo prebehlo asi 15-ročné dievča: "Kde išlo to 

dievča?" "Poď, ukážem ti!" ponúkol sa jeden z chlapov. 

Išli sme po hranole vo vzduchu, držal ma za ruku, aby 

som nespadol.  Vošli sme dnu a uvidel som to isté, čo 

dolu - len v mladšom vydaní. Chlapci a dievčatá, 

môžem povedať ešte deti, matrace po zemi, po stenách 

polepené nahé ženy, v strede miestnosti červené 

svetlo, ktoré možno ukradli smetiarom. Do toho 

pomalá muzika.  

Modlil som sa: "Bože, Duchu Svätý, čo mám teraz 

robiť?" Mali tam gitaru, vzal som ju do rúk a zahral 

som im. Najprv zbojnícku pesničku, potom trampskú, 

neskôr modernú a nakoniec svätú: Božia láska je ako 

slnko. Pozreli sa na seba a začali sa smiať. Vypli 

magnetofón. "Chcel by som Vám niečo povedať." 

Zostali ticho, popárení na tých matracoch pod dekami. 

 Chlapci tak do dvadsiatky, 

dievčatá asi pätnásťročné. 

Ukázal som na jedno dievča: 

"Keby som ta chcel kúpiť, nedá 

sa. Keby som predal celý svet, 

nedá sa. Vieš, akú ty máš cenu? 

Ty nie si len kus mäsa pekne 

usporiadaný pre chlapcov. 

Nechcela by si byť matkou?" 

Prikývla, že súhlasí.  

"A myslíš, že sa dobre 

pripravuješ na materstvo?"  

Všetci mlčali. Pri nej ležiaci 

chalan sa jej dotkol. Také 

zaucho dostal. Rozprával som 

im o potratoch, o materstve, o 

všeličom, čo mi napadlo. Keď 

som vyšiel von, bola už tma.  

"Pane Bože, kde som to bol? Čo mám robiť? 

Poviem to niekomu? Potom sa premiestnia. 

Nepoviem to nikomu? Veď ja mám zodpovednosť 

za tých ľudí." 

Dobehlo ma dievča a potiahlo ma za rukáv. 

Plakalo. "Maroš, keby som ťa skôr poznala, 

nedala by som si to dvakrát zobrať. Bola som 

dvakrát na potrate a nikto mi nepovedal, čo je to 

potrat." Spýtal som sa jej, kde má rodičov. "Otca 

mám v Košiciach a mamu v Bratislave." "A ty tu 

čo robíš?" "Som u babky."  

Jedným dychom na mňa vyhŕkla: "Maroš, ja 

by som sa chcela dať pokrstiť." "Počkaj, pomaly. 

Mnohých vecí sa budeš musieť vzdať." "Ja sa ich 

chcem vzdať," nedala sa ona. "Dobre, reči sú 

jedna vec a život druhý."  

A skutočne, o pol roka sa nechala pokrstiť. 

Dnes žije vo sviatostnom manželstve a má tri 

deti. 
portál www.cestaplus.sk 

Spracoval o. Martin Snak
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Recitačná súťaž 

Duchnovičov Prešov 
 

Dňa 12.6.2017 sa uskutočnil 18. 

ročník celoslovenskej súťaže v recitácii 

rusínskej poézie a prózy - Duchnovičov 

Prešov 2017.  

Divadlo Alexandra Duchnoviča privítalo 

okrem recitátorov aj takých cenných hostí, 

akými boli Jeho Excelencia Adam Sterling – 

veľvyslanec USA na Slovensku so 

sprievodom, predseda Rusínskej obrody na 

Slovensku Martin Karaša, predstavitelia 

miestnej organizácie Matice slovenskej v 

Prešove a ďalší vzácni hostia a spisovatelia. 

 Annmária Bajcurová, študentka I.A, 

svoje mimoriadne recitátorské schopnosti 

preukázala už na mnohých súťažiach.  

 

Neostala ľahostajná ani výzve 

recitovať v rusínskom jazyku. Pred 

odbornou porotou, ktorej predsedal 

riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča 

Marián Marko, predniesla báseň 

rusínskeho autora Mikolaja Konevala 

Smutná staroba. Svojím výkonom tak 

zaujala odbornú porotu, že jej udelili 1. 

miesto. Annemárii srdečne blahoželáme 

a prejeme veľa úspechov na 

celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov 

Kubín.  
Autor: PaedDr. Lucia Švecová 
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Dobrodružná expedícia 

Medzinárodnej ceny 

vojvodu z Edinburghu   
 

V dňoch 13. - 14.6.2017 tím študentov 

Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 

zapojených v programe Medzinárodnej ceny 

vojvodu z Edinburghu (The Duke of 

Edinburgh's International Award - skrátene 

DofE) zavŕšil 6 mesačné úsilie o naplnenie 

podmienok pre získanie tejto ceny.  

Študenti sa rozvíjali v troch 

oblastiach a to: rozvoj talentu, športu a 

v dobrovoľníckej činnosti. Štvrtou 

podmienkou získania DofE je práve 

dobrodružná expedícia. Má za úlohu 

podporiť zmysel pre dobrodružstvo a 

objavovanie počas expedície 

podniknutej v skupine, taktiež získanie 

nových schopností, sebavedomia a 

zodpovednosti za vlastné konanie.  

Tento cieľ sa rozhodli títo mladí ľudia 

realizovať v oblasti Vysokých a Belianskych 

Tatier. (Vedúci programu PaedDr. Emil Jaroš, 

hodnotiteľ dobrodružnej expedície Mgr. Peter 

Kovaľ). 

 

 

 

 

 

 

Autor: PaedDr. Emil Jaroš 

Spracoval o. Martin Snak

https://gjzhe.edupage.org/news/#821
https://gjzhe.edupage.org/news/#821
https://gjzhe.edupage.org/news/#821
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Bludisko 
 
V lete je zmrzlina najchutnejšia. Aj Jožko 

ju má rád, ale cesta k nej je kľukatá. 
Pomôž mu nájsť najkratšiu cestu, inak sa 

zmrzlina roztopí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy:  

Manželka sa pýta manžela: 
- Videl si už pokrčenú stokorunáčku? 
- Videl. 
- A pokrčenú tisíckorunáčku? 
- Videl. 
- A pol milióna? 
- Tak pokrčených pol milióna som ešte 
nevidel. 
- Tak potom choď do garáže a pozri sa na 
naše nové auto. 

Mladý komár hovorí matke: 
- Mami, chcem ísť dnes do opery. Pusť 
ma. 
- V žiadnom prípade! 
- Ale ja chcem! Ináč ujdem z domu! 
- No dobre, ty nešťastník, len ťa prosím, 
dávaj si strašný pozor pri potlesku! 

 
Deň po manželskej hádke: 
Muž: Čo bude dnes na obed? 
Žena: Nič! 
Muž: Ani včera sme nič nemali! 
Žena: Ja viem, spravila som na dva dni. 
 

 
–Ak je človek v nebezpečenstve, zachráni 
ho anjel strážny.  
–Ak je v nebezpečenstve anjel strážny, 
zachráni ho Chuck Norris. 
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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. 


