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Podávanie Eucharistie malým deťom – dejinné súvislosti
Iniciačné sviatosti:

krst,
myropomazanie,
Eucharistia
- sú sviatosti, ktoré
človeka začleňujú do
Cirkvi, jej života a do
plného
prežívania
kresťanstva.
Bežnou praxou
v živote všetkých
cirkví prvých storočí
bolo neoddelené
slávenie obradov
iniciácie. (spolu)
Takéto
slávenie
iniciácie bolo vyjadrením
toho, že také je aj jediné
nerozdeliteľné dielo Otcovho a Synovho Ducha.
Už od prvých kresťanských storočí sa teda
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.
O prijímaní po krste učili svätí otcovia
a učitelia Cirkvi: Justín Filozof (2. stor.),
Origenes (3. stor.), sv. Cyprián z Kartága (3.
stor.) a blažený Augustín z Hippo (3. - 4. stor.).

Vo svojich dielach poukazovali na prijímanie
detí, ktoré sa v starovekej Cirkvi konalo.
Starobylé
cirkevné
dielo
Apoštolské
konštitúcie (4. stor.) ukazuje poriadok pri
prijímaní eucharistie rôznymi kategóriami
prijímajúcich, medzi ktorými sú aj deti: „Potom
nech prijíma biskup, za ním presbyteri, diakoni,
poddiakoni, čteci, speváci, askéti, a medzi
ženami – diakonisy, panny, vdovy, potom deti
a nakoniec všetok ľud po poriadku,
s bázňou a nábožnosťou, bez šumu.“
(Apoštolské konštitúcie, VIII, 13.)
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Svätý Dionýz Areopagita (5. - 6. stor.)
vysvetľuje, prečo je dôležité dávať prijímať malým
deťom: „Kňaz podáva aj dieťaťu prijatie svätých
tajomstiev, aby sa nimi nasýtilo a aby nepoznalo
iný život okrem toho, ktorý vždy smeruje
k božskému a toho, kto prijíma sväté tajomstvá,
obracia k svätosti, upevňuje ho vo svätých
návykoch a v posvätnej kráse ho privádza
k dokonalosti pod vplyvom nábožného krstného
rodiča.“
Rímski biskupi, pápež Inocent I. (5. stor.),
pápež Lev Veľký (5. stor.), pápež Gelázius (5. stor.)
vo svojich listoch tiež píšu o potrebe dávať prijímať
malým deťom. Počas 12. a 13. storočia sa na
kresťanskom Západe prestala podávať Eucharistia
pod spôsobom vína. Dôsledkom bolo, že sa
celkom prestala podávať malým deťom.
Dôvodom k tomuto kroku bolo prijatie konceptu
o užívaní rozumu a veku rozvážnosti ako podmienky
pre dôstojné prijímanie Eucharistie. Tento krok
však možno považovať výlučne za pastoračný, ale
nie za doktrinálny.
Počas nasledujúcich storočí boli cirkvi latinskej
tradície v tomto svojom novom prístupe osamotené.
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 túžby čo najviac sa podobať cirkvám
latinskej tradície bez ohľadu na vlastné potreby a
vlastnú tradíciu, keďže bol silný latinizačný vplyv so
snahou o uniformitu katolíckej Cirkvi.
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Aby však nikto z kňazov, teológov, či veriaceho
ľudu nemal pochybnosti o možnosti (ne)podávania
Eucharistie malým deťom, v Inštrukcii na aplikáciu
bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov
východných cirkví, ktorú vydala Kongregácia pre
východné cirkvi, sa píše, že ak je to nevyhnutné,
východné katolícke cirkvi „musia zmeniť neskoršie
zavedenú prax i právo všade tam, kde by obidvoje
boli v nesúlade s tu nastolenými princípmi, hoci by
išlo aj o zmeny rozhodnutí synôd alebo o vzdialenie
sa od pokynov, ktoré boli vydané v rôznych
obdobiach a z rôznych dôvodov kongregáciami
Apoštolského stolca.“ (čl. 39)
Ak teda dnes vidíme u východných
cirkví zjednotených s rímskou cirkvou
tendencie podávať Eucharistiu malým
deťom, v nijakom prípade to nemôžeme
hodnotiť ako pokus o zavádzanie novôt.
Jedná sa však o úsilie vrátiť sa k vlastnej
starobylej praxi, kedysi všeobecne rozšírenej, nie
však kvôli akejsi nostalgii za minulosťou, ale pod
vplyvom oficiálnych cirkevných dokumentov a z
presvedčenia o správnosti a prospešnosti tohto
kroku.
Koniec 2. časti
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Anjel Pána so Svätým
Otcom: Poďme k Ježišovi
s našou vyčerpanosťou
„Milí bratia a sestry, dobrý deň!
V dnešnom Evanjeliu Ježiš hovorí:
«Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním» (Mt 11,28).
Ježišov výrok nie je vyhradený iba
niekomu z jeho priateľov. Nie, obracia sa ním
na „všetkých“ tých, čo sú unavení a gniavení
životom. Napokon, kto by sa mohol cítiť byť z
tohto pozvania vyňatý? Pán pozná, aký ťažký
vie byť život. On vie, že srdce vyčerpávajú mnohé
veci: sklamania a zranenia z minulosti, bremená,
ktoré treba niesť i príkoria, ktoré treba znášať
v súčasnosti, neistoty a starosti o budúcnosť.
Zoči-voči tomuto všetkému je prvým
Ježišovým slovom pozvanie. Pozvanie pohnúť sa
a reagovať: „Poďte“. V situácii nezdarov je chybou
zostať nehybne ležať na lopatkách. Zdá sa to
samozrejmé, no aké ťažké je reagovať a otvoriť sa!
Nie je to ľahké. V tmavých okamihoch príde
človeku ako prirodzené, že chce zostať iba sám so
sebou a dumať nad tým, aký nespravodlivý je život,
akí nevďační sú druhí, aký zlý je svet, a tak ďalej.
Všetci to poznáme. Nie raz sme už takúto hroznú
situáciu zažili. Avšak keď sa takto uzavrieme do
seba, všetko vidíme čierne. Môže to dospieť
dokonca až k tomu, že si na smútok zvykneme a on
sa v nás udomácni. Takýto smútok nás zráža
k zemi, tento smútok je hrozná vec. Ježiš nás
naopak chce vytiahnuť z týchto „pohyblivých
pieskov“ a preto každému hovorí: „Poď!“ –
„Kto?“ – „Ty, ty, aj ty...“. Úniková cesta
spočíva vo vzťahu, v tom, že natiahneš ruku
a pozdvihneš zrak k tomu, ktorý ťa skutočne
miluje.
Vyjsť zo seba samého ale nestačí. Treba vedieť,
kam sa treba vydať. Veľa cieľov je totiž klamlivých:
sľubujú úľavu a rozptyľujú len na chvíľu, uisťujú
o pokoji a obveseľujú, ale potom zanechajú
človeka v osamelosti, v akej bol predtým.

Sú to iba „ohňostroje“. A tak Ježiš ukazuje, kam
má človek ísť: „Poďte ku mne“. Koľkokrát
v životných ťažkostiach alebo v situácii, ktorá nám
spôsobuje zármutok, skúšame o nich hovoriť
s niekým, kto by nás vypočul, s priateľom, s
odborníkom... Robiť tak je veľmi dobré. Avšak
nezabúdajme na Ježiša! Nezabúdajme sa otvoriť
práve jemu a vyrozprávať mu náš život, zveriť mu
osoby a situácie.
Možno sú v našom živote isté „zóny“, ktoré sme
mu ešte nikdy neotvorili a ktoré zostali v tme, lebo
ešte nikdy neuzreli Pánovo svetlo. Každý z nás má
svoj vlastný príbeh. A ak niekto má nejakú tú tmavú
zónu, vyhľadajte Ježiša, choďte za misionárom
milosrdenstva, choďte za kňazom, choďte...
Choďte teda k Ježišovi a vyrozprávajte mu
to. Dnes hovorí každému: „Odvahu,
nepoddávaj sa ťažkostiam života, neuzatváraj
sa pre strachy a hriechy, ale príď ku mne!“.
Ježiš nás očakáva, očakáva nás neustále; no nie
preto, aby čarovne rozriešil naše problémy, ale aby
nás v nich urobil silnými. Ježiš nám nesníma
životné bremená, ale úzkosť srdca; neberie nám
z pliec kríž, ale nesie ho s nami. S ním sa každé
bremeno stáva ľahkým (porov. v. 30), lebo on je tá
posila, ktorú hľadáme.
Keď do života vstúpi Ježiš, prichádza
pokoj, ktorý zostáva
uprostred skúšok aj v útrapách.
Poďme k Ježišovi, dajme mu svoj čas,
stretnime sa s ním každý deň v modlitbe,
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v dôvernom osobnom dialógu; navyknime si na
jeho Slovo, bez strachu objavujme jeho
odpustenie, sýťme sa jeho Chlebom života:
pocítime, ako sme milovaní, pocítime jeho
útechu.
Je to sám Ježiš, čo nás o to takmer nástojčivo
žiada. Opakuje to ešte aj na konci dnešného
evanjelia: «Učte sa odo mňa [...] a nájdete
odpočinok
pre
svoju
dušu»
(v.
29).
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A tak sa učme prichádzať za Ježišom, a zatiaľ čo
budeme počas letných mesiacov hľadať trochu
odpočinku od toho, čo unavuje telo, nezabudnime
nachádzať pravú regeneráciu v Pánovi. Nech nám
v tom pomáha Panna Mária, naša Matka, ktorá sa
o nás vždy stará, keď sme zmorení a gniavení
životom, a sprevádza nás k Ježišovi.“
Vatikán 25.06.2017

Odpustenie
Jeden
orol
zlomil
druhému krídlo. Poranený
orol spadol na zem a
nemohol už vyletieť do
vzduchu. Ale jedného dňa
sa zvláštnym spôsobom
zdravý orol dostal do
pazúrov
poraneného
orla. Vtedy začala chvíľa
účtovania.
Poranený
orol
hovorí zdravému: „Ja už nemôžem lietať,
ale ani ty už nebudeš lietať, aby si skúsil, aký
strašný je život orla, ktorý nemôže vyletieť vysoko
nad oblaky. I ja ti teraz zlomím krídlo, aby si vedel
akú krivdu si mi urobil.“
Po tomto rozhodnutí poranený orol počul hlas
svojho srdca: „To nie je predsa cesta na nápravu
krivdy, ktorá ti bola spôsobená, pretože s takouto
odplatou bude krivda ešte väčšia.“
V tej chvíli poranený orol zmenil svoje
rozhodnutie a povedal si: „Neurobím to, zľutujem
sa a pustím zdravého orla na slobodu.“

Po týchto slovách
nastalo čosi neuveriteľné: Jeho zlomené
krídlo sa zrástlo, ba dokonca dostalo takú
veľkú silu, že tento orol už so zrasteným
krídlom vyletel omnoho vyššie ako orol,
ktorý bol zdravý.

Toto robí odpustenie, dáva ti
silu vyletieť vyššie a rýchlejšie
k nebesiam ako ostatní.
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 17.07. do 23.07.2017
Pondelok
17.07.
Utorok
18.07.

Blažený hieromučeník Pavol
Peter Gojdič, prešovský biskup

Sv. mučeník Hyacint z Amastridy

6:30
18:00
6:30
18:00
6:30

Streda
19.07.

Štvrtok
20.07.

Piatok
21.07.

Naša prep. matka Makrína,
sestra Bazila Veľkého

17:00
18:00

Svätý a slávny prorok Eliáš
Odporúčaný sviatok
Myrovanie

Naši prepodobní otcovia Simeon,
blázon pre Krista,
a Ján, jeho spoluaskéta

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

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
22.07.

Nedeľa
23.07.

6:30
Svätá myronosička a apoštolom rovná
Mária Magdaléna

17:00
18:00

8:00

Siedma nedeľa
po Päťdesiatnici

10:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Duše v očistci
Sv. liturgia slovenská
† Zuzana
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Mária, Peter
Sv. liturgia slovenská
† Verona, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Pavel
Utiereň csl.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* Michal
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal (70r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Jozef, Michal (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Viera, Júlia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Zoltán
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristína, Matej, Jozef, Marta ....
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Štefan
(50 výročie svadby)
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Liturgický program na týždeň
od 24.07. do 30.07.2017
Pondelok
24.07.
Utorok
25.07.

6:30

Svätá veľkomučenica Kristína

18:00
6:30

Zosnutie svätej Anny,
matky presvätej Bohorodičky

18:00
6:30

Streda
26.07.

Svätý hieromučeník Hermolaos
a spoločníci

Štvrtok
27.07.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ
Panteleimón

Piatok
28.07.
Sobota
29.07.

18:00

Svätí apoštoli a diakoni Prochor,
Nikanor, Timón a Parmenas

6:30
18:00
6:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Svätý mučeník Kallinik

17:00
18:00

8:00

Nedeľa
30.07.

Ôsma nedeľa
po Päťdesiatnici

10:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Anna, Juraj, Štefan,
Vladislav
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna, Vasiľ, Oleg, Fedor
Sv. liturgia slovenská
† František, Jozef, František,
Pavol, Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Martin s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Stanislav
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* o. Martin s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alžbeta (105r.)
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Liturgický program na týždeň
od 31.07. do 06.08.2017
Pondelok
31.07.
Utorok
01.08.

6:30

Predprazd. Vynesenia úct.
a životodarného Pánovho Kríža

18:00

Vynesenie úctyhodných driev
úctyhodného a životodarného Kríža

6:30

Začiatok Uspenského pôstu

Streda
02.08.

Prenesenie pozostatkov svätého
prvomučeníka a archidiakona Štefana

Štvrtok
03.08.

Naši prepodobní otcovia Izák,
Dalmat a Faust

Piatok
04.08.
Sobota
05.08.

Nedeľa
06.08.

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00

Siedmi svätí mladíci z Efezu
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Premenenia nášho
Pána Ježiša Krista

Premenenie Pána,
Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

18:00

Sv. liturgia slovenská

6:30
18:00

8:00
10:00

Odpust v Litmanovej
Prikázaný sviatok
Myrovanie

17:15
18:00

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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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Jozef, Gabriel, Alexander,
Vojtech, Emil
Sv. liturgia slovenská
† r. Ďurianová
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Terézia
Sv. liturgia slovenská
* r. Kapková
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Tomáš (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Pavol, Mária
(panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Mária
* SSR a NSI
* SSR a NSI

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Katarína (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Vojtech, Valéria, Jozef, Anna,
Ľudovít
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Tomáš, Miroslav, Mária
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jeden kopnúť. Zadržal som ho,
aby to nechal tak. Povedal som
mu: "Peter, zapamätaj si!
Zadné dvierka máš stále
otvorené!" "Nikdy v živote
neprídem!"
Odpľul
si.
"Hovorím ti: Zadné dvierka
máš otvorené.
Ak raz niekto príde na moju
faru, vchádza do mojej fary, no
i do môjho srdca. Ak odíde z
fary, zostane v srdci. Ty tam
budeš stále, Peter!" "Na
ministerstve
ťa
udám...",
povedal. "Tu máš občiansky,
aby si to mal ľahšie..."
Odpľul si a s nadávkami odišiel. Keď sa vrátil
nazad, zo "služobky", ako tieto odchody voláme,
bol zničený, ledva išiel, ani nezniesol pohľad na
mňa. Z rúk si urobil šiltovku, pozrel krátko,
zakryl si oči a začal plakať. Mal už 70 rokov.
Potom odišiel na liečbu, no už sa k nám nevrátil.
Patrí ku nám, modlím sa za neho.

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.
V tomto roku mi zomreli traja
chlapci. Všetkých ich volám chlapci,
aj keď jeden z nich mal 64 rokov.
Zavolal mi vtedy pán prednosta
onkologickej kliniky z Trnavy: "Pán
farár, máme tu onkologický prípad,
je to bezdomovec, nemá kartičku,
nemá peniaze, nemá nič. Pozrite, ak
si ho vy nevezmete, musíme ho poslať na ulicu."
Hovorím: "Dobre, doveďte ho." "Ale on nemá
žiadny príjem!" "V poriadku, doveďte ho, ale má
nesmrteľnú dušu!"
Doviezli ho a predstavte si, ako krásne zomrel.
Povedal som si: "Pane, Bože, chcel by som takto
zomrieť!" Zaopatrený, pripravený, vyspovedaný.
Ťažkí väzni ho držali na rukách a stierali mu pot z
čela. Chlapci boli pri ňom, modlili sme sa k Božiemu
milosrdenstvu, potom ruženec k Panne Márii,
litánie ku všetkým svätým a znova ruženec... krásne
vydýchol.
Neskôr zomrel Vlado, potom ten tretí. Ten sa
vrátil potom, ako od nás nie dobre odišiel. Hrešil na
mňa, vynadal mi, chlapci sa tak napálili, že ho chcel

Platí, že mýtnici a hriešnici nás
predbehnú do Božieho kráľovstva,
pretože sa nerobia takí nafúkanci ako my.
Pre svoju pokoru nás predbehnú!
Skutočne, sú blízko pri Bohu. Oni vedia a
cítia, že bez Božej pomoci nemajú šancu. My sa
často nafukujeme a myslíme si, aká sme svätí a
pre našu svätosť aké máme zásluhy, klameme
seba a robíme klamárom i Pána Ježiša, ktorý
hovorí,
že
všetci
potrebujeme
Božie
milosrdenstvo a všetci sme hriešni.
portál www.cestaplus.sk
Spracoval o. Martin Snak

8

Sme tu pre vás

Starozákonný prorok Eliáš
patrí medzi veľké osobnosti
izraelského obdobia kráľov. Jeho
slová a osudy sú zapísane v Prvej
a Druhej knihe kráľov.
Pochádzal z mestečka Tesbe v
galaádskom kraji medzi riečkami
Jarmuk a Jabok. Manželka kráľa
Achaba (9st.
pnl.)
Jezabel
uctievala pohanských bohov Bála
a Aštartu. Achab jej to nielen
povolil, ale postavil Bálovi chrám
s oltárom v Samarii a živil 450
Bálových kňazov - "prorokov".
Tiež nezasiahol, keď dala
Jezabel
pozabíjať prorokov pravého Boha Jahveho. Preto prišiel k Achabovi prorok Eliáš a
oznámil mu Boží trest za modloslužbu:
katastrofálne sucho. Prorok sa na Boží pokyn
v prvom období sucha zdržiaval pri potoku Karit.
Jedlo (chlieb a mäso) mu prinášal krkavec a vodu
pil z potoka. Keď potok vyschol, Boh ho poslal k
istej vdove do Sarepty, aby ho živila. Keďže žena
mala iba trocha múky a oleja, na Eliášovo slovo
neubúdalo ani z múky ani z oleja až do čias, kým
neprišiel úrodný dážď. Vdova mala syna, ktorý v
čase Eliášovho pobytu ťažko ochorel a zomrel. Na
Eliášovu modlitbu však chlapec ožil. Ku
koncu obdobia sucha prišiel Eliáš ku kráľovi
Achabovi a požiadal ho, aby zavolal na vrch Karmel
450 Bálových a 400 Aštartiných prorokov. Malo
tiež prísť čo najviac izraelského ľudu. Tam Eliáš
kázal Bálovým kňazom pripraviť býčka
a
obetovanie, ale oheň nepodkladať.
Nech vzývajú svoje božstvo, aby zapálilo obetu.
Keď na krik Bálových obetníkov oheň
neprichádzal, Eliáš postavil oltár, pripravil obetu a
všetko dal poliať vodou. Potom vzýval Jahveho,
aby ukázal mimoriadnym spôsobom, že on je
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pravý Boh. Vtedy "spadol Pánov
oheň a strávil obetu, drevo i
kamene". Keď to ľudia videli,
verejne vyznali vieru v Jahveho.
Vtedy dal
Eliáš
pozabíjať
všetkých Bálových prorokov.
Po tomto očistení Izraela od
modloslužby prišiel výdatný
dážď. Kráľovná Jezabel, keď sa
dozvedela o osude svojich
chránencov a prisahala Eliášovi
pomstu. Prorok utekal pred ňou
až na vrch Horeb, kde kedysi
Mojžiš dostal Božie prikázania –
Desatoro.
Odpoveďou
na
Eliášovu modlitbu bolo osobitné Božie zjavenie.
Prišiel prudký vietor, po ňom zemetrasenie a po ňom
oheň. Ale v žiadnom z týchto živlov nebol Boh. Až
jemný vánok prezradil prorokovi Božiu blízkosť.
Vtedy Boh kázal Eliášovi, aby sa vrátil, pomazal
Hazaela za aramejského kráľa a vojvodcu Jehua za
kráľa Izraela a tiež, aby ustanovil za proroka a svojho
nástupcu Elizeja. Eliáš šiel splniť Boží rozkaz.
Koniec Eliášovho života je zahalený tajomstvom.
Boh proroka Eliáša "vzal vo víchrici do neba" (por. 2
Kr 2, 1. 11). Ako sa idúcky /s Elizejom/ zhovárali,
odrazu ich oddelil "ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš
vystúpil vo víchrici do neba" (2 Kr 2,11). Elizejovi ostal
iba Eliášov plášť ako znak prorockého poslania.
Sväté písmo nám dáva Eliáša za príklad.
Eliáša, ktorý sa modlil. A modlitba je nám
veľmi potrebná! Eliáš vo svojom čase splnil svoje
poslanie a je nám povzbudením. Rovnako ako vernosť
Abraháma k Božiemu hlasu, keď mal obetovať svojho
jediného syna Izáka, je výzvou k opravdivému
počúvaniu Božieho slova a splnenia vôle Božej.
Prijmime teda príklad týchto veľkých vzorov, sv.
proroka Eliáša a snažme sa, aby naša modlitba
vychádzala zo srdca naplneného vierou.
Spracoval o. Martin Snak
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Premenenie Pána patrí
k najdôležitejším udalostiam
v živote Ježiša Krista tu na
zemi. Sv. Matúš píše:
O šesť dní (šesť dní po
Petrovom vyznaní, že Ježiš
je Mesiáš, a po prvej
predpovedi utrpenia) vzal
Ježiš so sebou Petra,
Jakuba a jeho brata Jána
a vyviedol ich na vysoký
vrah do samoty. Tam sa
pred nimi premenil:
tvár mu zažiarila sťa
slnko a odev mu zbelel
ako svetlo. Vtom sa im
zjavil Mojžiš a Eliáš a
rozprávali sa s ním.
Vtedy Peter povedal
Ježišovi: „Pane, dobre je
nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe,
jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte
hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel
hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli,
padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim
Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a
nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba
Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal:
„Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn
človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 1-8)
Kde sa stala táto udalosť, nevieme. Tradícia
hovorí, že to bolo na vrchu Tábor, ktorý sa týči
priamo v srdci Galiley uprostred nížinatej krajiny.
Stalo sa to zrejme v druhom roku Pánovho
účinkovania (asi roku 29) medzi židovskými
sviatkami Veľkej noci (alebo Turícami) a Sviatkami
stánkov (por. Jn 5-7). Vrch Tábor bol zrejme veľmi
vhodný na nerušenú meditáciu spojenie s Bohom.
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Tak ako kedysi Daniela ohromil
zjav Božej slávy (Dan 10,6), tak aj
apoštoli boli vo vytržení, Peter
vyjadril túžbu zostať v takejto
sláve, keď nevedomky hovorí:
„Postavme tu tri stánky“. Spolu
s Ježišom sa pri jeho premenení
zjavili aj dve najväčšie postavy
Starého zákona – Mojžiš a Eliáš.
Symbolizujú celé Božie zjavenie
v Starom zákone, ktoré sa teraz
napĺňa a vrcholí v samotnom
Ježišovi.
Sám Boh Otec potvrdzuje
tieto veci hlasom z neba:
„Toto je môj milovaný
Syn…“ Vtedy traja apoštoli
padajú na zem, plní strachu a
bázne pred Bohom. No Ježiš
hovorí:
„Nebojte
sa!“
Zakázal im hovoriť o tomto videní až do svojho
zmŕtvychvstania.
Traja apoštoli sa stali tak svedkami jeho slávy,
ktorá ho čakala po diele vykúpenia. Nechcel však
vopred pobúriť ešte viac svojich nepriateľov a takisto
nechcel, aby sa traja apoštoli vyvyšovali nad iných. Až
po vzkriesení mohli o týchto udalostiach porozprávať
ostatným.
Sviatok Premenenia Pána sa slávil v rôznych
termínoch, pápež Kalixt III. v roku 1456 nariadil
sláviť ho 6. augusta. Mohamedánski Turci vtedy ničili
kresťanské krajiny a pápež chcel aj touto slávnosťou
pozdvihnúť srdcia ľudí k Bohu a vyprosovať pomoc.
Pre všetkých je pripomienkou slávy Ježiša Krista
a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám
pripravil v nebi. Okrem 6. augusta si v liturgii
pripomíname Premenenie Pána na Druhú pôstnu
nedeľu, keď sa číta evanjelium o premenení.
Spracoval o. Martin Snak
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Vtipy:
Na rande:
Ona: A čo vlastne robíš?
On : Som Skladateľ.
Ona : A čo skladáš?
On : Cement z vlečky.

– Tak, čo Bohuško?
Chodíš už pol roka do školy, poznáš
aspoň abecedu?
– Akoby nie, až do sto...

Príde montér na jednotku intenzívnej
starostlivosti, rozhliadne sa a chvíľu si
prehliada pacientov. Oni samozrejme
všetci ležia napojení na prístrojoch. Po
chvíľke hovorí: " Poriadne sa
nadýchnite, budem meniť poistky. "

– Prečo dostal môj syn zo zemepisu
päťku, – pýta sa otec učiteľa.
– Lebo hľadal Rimavskú Sobotu
v kalendári...
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:
WEB:
e-mail:

kancelária: 057/ 775 3628
www.grkathe.sk
úrad: humenne@grkatpo.sk
farár: martinzlacky@gmail.com
kaplán: matosnak@gmail.com
kaplán: pavoolster@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8:00–10:00
8:00–10:00
8:00–10:00
--8:00–10:00

a
a

14:30–16:00
--14:30–16:00
14:30–16:00
---

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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