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Aktivity a dokumenty Cirkvi
o obnovení praxe - podávania

v týchto veciach. Ak sa však od nich nenáležite
odchýlili vinou okolností alebo niektorých osôb,
nech sa usilujú vrátiť k starootcovským
tradíciám.“ (porov. OrientaliumEcclesiarum, 6).

Eucharistie malým deťom
Keďže v minulosti bolo bežnou praxou
podávanie Eucharistie malým deťom, pri
skúmaní historických prameňov neexistuje veľké
množstvo dokumentov, ktoré by sa priamo
zaoberali touto problematikou. Až v neskorších
časoch, pod vplyvom rôznych historických
a teologických skutočností sa objavujú aj
konkrétne
nariadenia
ohľadom
tejto
problematiky.
Všimnime si však aktivity a dokumenty
Cirkvi, ktoré sa zaoberajú problematikou
kresťanskej iniciácie a podávania Eucharistie
malým deťom v poslednom období.
Orientalium
Ecclesiarum,
dekrét
o výchovných
katolíckych
cirkvách
2.
Vatikánskeho koncilu, obsahuje želanie, „nech
všetci východní kresťania vedia a sú
presvedčení, že si môžu, ba majú navždy
zachovať svoje právoplatné liturgické obrady a
svoj spôsob života a že sa v tom nemajú zavádzať zmeny, iba ak si ich vyžaduje skutočný
organický vývoj. Toto všetko majú teda s tou
najväčšou vernosťou zachovávať východní
kresťania sami, a preto si majú nadobudnúť
čoraz väčšie vedomosti a čím dokonalejšiu prax

Dňa 7. decembra 1992 pápež Ján Pavol II.
slávnostne
schválil
a
odovzdal
Cirkvi
Katechizmus
Katolíckej
cirkvi.
V katechizme má veriaci človek nájsť pomoc, ako
pochopiť a sprostredkovať vieru ako celok, ako
živú stavbu. Katechizmus má byť cestou k radosti
z krásy a k úžasu nad životnou silou viery. Pre
veriacich má byť „bezpečnou normou učenia
Cirkvi“ (Ján Pavol II.) a pomôcť im lepšie
spoznať svoju vieru, hlbšie ju žiť a presvedčivejšie
odovzdávať.
V časti Ako sa slávi sviatosť krstu?
Mystagógia slávenia zasa čítame: „Prvé
prijímanie Eucharistie. Keď sa novopokrstený
stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné
rúcho, je pripustený na „Baránkovu svadobnú
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hostinu” a prijíma pokrm nového života,
Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si
uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do
kresťanského života, a preto dávajú sväté
prijímanie
všetkým
novopokrsteným
a birmovaným, a to aj malým deťom, pamätajúc
na Pánove slová: „Nechajte deti prichádzať ku
mne. Nebráňte im...” (Mk 10, 14).“

chrániť a odovzdávať všetkým veriacim. (porov.
Inštrukcia
na
aplikáciu
bohoslužobných
predpisov Kódexu kánonov východných cirkví,
5)
V kapitole VII. Sviatosti kresťanskej iniciácie
ohľadom podávania Eucharistie deťom čítame:
„V kán. 697 CCEO sa predpisuje, aby sa
Eucharistia udeľovala čo najskôr po krste
a pomazaní svätým myrom podľa noriem
každej cirkvi sui iuris. Kán. 710 sa vracia
k argumentu,
ktorý
vyžaduje,
aby
sa
novopokrstené deti zúčastňovali na eucharistii,
a odporúča, aby sa pri jej udeľovaní dodržiavali
predpisy liturgických kníh každej cirkvi sui
iuris. Táto legislatíva, špecifická pre východné
cirkvi, vyžaduje si niektoré spresnenia. ... Bude
preto úlohou kompetentných autorít prijať
vhodné úpravy na návrat k pôvodnej praxi
a vypracovať
normy,
ktoré
najlepšie
zodpovedajú vlastnej tradícii..... Eucharistia je
chlebom života a deti sa ním majú živiť stále,
totiž od krstu aj naďalej, aby mohli duchovne
rásť.“
(porov.
Inštrukcia
na
aplikáciu
bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov
východných cirkví, 51)

Ďalším významným dokumentom v živote
východných cirkví je Kódex kánonov
východných cirkví (lat. Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium – CCEO), ktorý je
systematickým súborom cirkevného práva
východných
katolíckych
cirkví
a bol
promulgovaný v roku 1990.
V Kódexe kánonov východných cirkví
v otázkach kresťanskej iniciácie a podávania
Eucharistie deťom môžeme nájsť aj tieto
vyjadrenia: „Sviatostná iniciácia do tajomstva
spásy sa dovršuje prijatím božskej eucharistie, a
preto sa má božská eucharistia po krste
a pomazaní
svätým
myrom
vyslúžiť
kresťanskému veriacemu čím prv podľa normy
partikulárneho práva vlastnej cirkvi sui iuris“
(kínon 697) a „Ohľadom účasti detí na božskej
eucharistii po krste a pomazaní svätým myrom,
majú sa dodržiavať, za prijatia vhodných
opatrení, predpisy liturgických kníh vlastnej
cirkvi sui iuris“ (kánon 710).
V roku 1996 bola Kongregáciou pre východné
cirkvi vydaná Inštrukciu na aplikáciu
bohoslužobných
predpisov
Kódexu
kánonov východných cirkví ako pomôcka
východným cirkvám, ktoré sú v jednote
s Rímskou cirkvou, v ich úsilí dať bohoslužobným
sláveniam centrálne miesto, ktoré im patrí
v cirkevnom živote, a to v úplnej vernosti duchu
ich vlastných tradícii.
Jedným
k lepšiemu
bohatstva,
východným
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Vysluhovanie sviatostí kresťanskej iniciácie
podľa starobylej tradície a obnovenie praxe
podávania Eucharistie malým deťom je ďalším
krokom
objavovania
vernosti
vlastným
bohoslužobným tradíciám, využijúc ich bohatstvo
a odstrániac to, čo by pozmenilo ich autentickosť.

z cieľov tejto Inštrukcie je viesť
prehĺbeniu chápania nesmierneho
ktoré je vlastné autentickým
tradíciám a ktoré sa má úzkostlivo

Koniec 3. časti
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Svätý Otec František: Rád
prázdninujem doma, viac
čítam, modlím sa a spím

než
sa
stal
Petrovým
nástupcom.
Otec Jorgeho Bergoglia naopak chcel, aby si jeho
syn našiel počas letných prázdnin nejakú brigádu.
Najskôr pracoval vo fabrike na topánky, kde mal
na začiatku na starosti upratovanie. Neskôr mu
zverili jednoduchú administratívnu prácu. V
Pápež sv. Ján Pavol II. bol známy tým, že letné
nasledujúcich rokoch sa venoval štúdiu a zároveň
prázdniny rád trávil na horách. Tatry z poľskej i
pracoval v chemickom laboratóriu. Rozhodnutie
slovenskej strany prechodil už v mladosti. No i ako
Petrov nástupca pokračoval v tejto záľube. Pri
oficiálnej návšteve Slovenskej republiky v roku
1995 si vo svojom nabitom programe našiel čas a
napriek svojmu zhoršenému stavu prišiel navštíviť
aj Vysoké Tatry.
Pre Benedikta XVI. prázdniny, ktoré často
trávil za čias svojho pontifikátu v Castel Gandolfe,
znamenali predovšetkým nájsť si čas na knihu a na
štúdium. Relax a oddych nachádzal aj pri hre

„nedovolenkovať“ ako pápež sa preto podľa
mnohých komentátorov vzťahuje na jeho zvyk
ešte z detstva.

Mozartových diel na klavíri. Ako v júnovom
rozhovore osobný sekretár emeritného pápeža
Mons. Georg Gänswein prezradil, Benedikt XVI.
tiež obľubuje večerné prechádzky k Lurdskej
jaskynke vo Vatikánskych záhradách s ružencom v
ruke.

Svätý Otec František hovoril o svojich
prázdninách počas spiatočného letu z Južnej
Kórey v roku 2014 takto: „Raz som čítal
jednu veľmi zaujímavú knihu, ktorej názov
znel «Teš sa z toho, že si neurotik». Aj ja
mám zopár neuróz,“ zažartoval pápež
František a pokračoval: „Jednou z nich je, že som
tak trochu pripútaný k domovu. Naposledy som si
zobral dovolenku mimo Buenos Aires spolu s
bratmi jezuitmi v roku 1975. Odvtedy síce
dovolenkujem – naozaj! – avšak vždy doma. A to
tak, že zmením rytmus. Viac spím, čítam veci,
ktoré sa mi páčia, počúvam hudbu, viac sa
modlím... A toto mi dodáva síl,“ vysvetlil Svätý
Otec.

Pre pápeža Františka čas prázdnin znamená
predovšetkým
poľaviť
v
každodenných
povinnostiach, akými sú súkromné či generálne
audiencie a rôzne slávnosti, avšak bez toho, aby sa
Argentínsky pápež vstáva počas letných
vzdialil z Domu sv. Marty vo Vatikáne. V rodine prázdnin trochu neskôr než zvyčajne, kedy sa
Bergogliovcov dovolenka jednoducho neexistovala. zobúdza už o 4.45 ráno. Omšu slúži každý deň
prezradil arcibiskup Buenos Aires ešte pred tým, súkromne, bez účasti veriacich. Jedinou
3
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možnosťou vidieť Svätého Otca počas mesiaca júl turisti. Palác sa od vlani stal totiž múzeom
bolo z okna Apoštolského paláca pri modlitbe otvoreným pre verejnosť.
Vatikán 31.07.2017
Anjel Pána každú nedeľu napoludnie. Túto stredu
sa však po mesačnej prestávke opäť začnú na
Námestí
sv.
Petra
generálne
audiencie.
Do letného sídla pápežov v Castel Gandolfe
neďaleko Ríma, kde uplynulých 400 rokov
zvyčajne rímski biskupi trávili svoje prázdniny, sa
tak dnes namiesto pápeža chodia pozrieť pútnici či

A vysvetľuje mužovi: "Moja matka mi povedala,
že tajomstvo k šťastnému manželstvu je -

Manželská láska
Postarší manželský pár oslavoval už 50.
výročie svadby. Nemali žiadne tajomstvá, až
na jednu škatuľu od topánok, ktorú manželka
stále ukrývala pod posteľou. Súhlasila, aby sa
jej manžel pozrel do vnútra. Keď sa tam
pozrel, našiel v nej dve háčkované bábiky
a 25 000 libier v hotovosti.

nikdy sa nehádať. Namiesto toho, keď budem
nahnevaná mám štrikovať bábiky".
Jej muž bol potešený - hnevala sa na neho za
celých 50 rokov len dvakrát! Ale ešte sa spýta:
"Zlatko, to vysvetľuje tie bábiky, ale čo tých
25 000 libier?".
Ona sa usmeje a odpovie: "To sú peniaze za
predané bábiky".
Pamätaj: "Láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje
sa, nie je nehanebná, nie je sebecká,
nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé..." (Kor 13, 4-5)
Tak ako si to robil doposiaľ?
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Liturgický program na týždeň
od 07.08. do 13.08.2017
Pondelok
07.08.

Prepodobný mučeník Domécius

Utorok
08.08.

Svätý vyznávač Emilián, kyzický
biskup

Streda
09.07.

Svätý apoštol Matej

Štvrtok
10.08.

Svätý mučeník a archidiakon
Vavrinec

Piatok
11.08.

Svätý mučeník Euplos

Sobota
12.08.

Nedeľa
13.08.

Zdržanlivosť od mäsa

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

Svätý mučeníci Fótios a Anikét

DESIATA NEDEĽA
PO PÄŤDESIATNICI
Klokočov, Krásny Brod

Zbierka na cirkevné školy a
katechizáciu

17:00
18:00

8:00
10:00
17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Helena, Ján a ich
rodičia (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ján, Michal, Mária, Peter
(panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Rozália (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Milan s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária, Michal, Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivan, Vasiľ, Fedor, Anna, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Verona, Renáta
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Demeter
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* o. Pavol s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Monika, Krištof, Štepan

NOVÝ FARÁR A PROTOPRESBYTER V HUMENNOM OD 15. AUGUSTA 2017:

T h Dr . M i r o s l a v I Ľ K O , Ph D. , t i t ul á r n y d e ka n , p r o t o j e r e j
Cirkevný titul: tit. dekan (2001), protojerej (2013)
Ordinovaný: 15. jún 1997 v Prešove
Vyššie a iné štúdiá: ThLic. - PIO v Ríme (1999)
ThDr., PhD. - CMTF UP v Olomouci (2003)
Pôsobiská: správca farností Banské, Remeniny, excur. Hanušovce n./T., prefekt
Kňazského seminára v Prešove, farár farnosti Hanušovce n./T.
Iné: štúdium na PIO v Ríme, odborný asistent na GTF PU v Prešove, člen Presbyterskej
rady, protopresbyter Hanušovského
5 protopresbyteriátu, člen Kolégia konzultorov
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Liturgický program na týždeň
od 14.07. do 20.07.2017
Pondelok
14.08.

Utorok
15.08.

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej
Bohorodičky
Svätý prorok Micheáš

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY
sviatok vikariátu a chrámu
prikázaný sviatok

Streda
16.08.
Štvrtok
17.08.
Piatok
18.08.

Sobota
19.08.

Nedeľa
20.08.

6:30
17:00
18:00
6:30
7:30
16:20

Uvedenie nového farára a
protopresbytera

16:30

Sv. liturgia slovenská
* farská
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Emília, Marián

18:00
6:30

Prenesenie rukou neutvor. obr. nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

18:00
6:30

Svätý mučeník Myron

18:00
6:30

Svätí mučeníci Flórus a Laurus
Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Svätý mučeník Kallinik

17:00
18:00

8:00

JEDENÁSTA NEDEĽA
PO PÄŤDESIATNICI

10:00

ĽUTINA
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† o. Emil
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Marta (70r.)
Utiereň csl.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton, Ľubomír s rodinami

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Irena, Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Zuzana
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Fedor, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Jakub, Zuzana, Helena, Jana,
Samuel, Matúš, Amália
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Viera, Michal, Štefan, Mária,
Mária, Mária.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marko, Darina, Ľubo, Anna, Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viera (60 r.)
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Liturgický program na týždeň
od 21.07. do 27.07.2017
Pondelok
21.08.
Utorok
22.08.
Streda
23.08.

Štvrtok
24.08.

Piatok
25.08.

6:30

Svätý apoštol Tadeáš

18:00
6:30

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

6:30

Svätý mučeník Lupus
Zakončenie sviatku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky

Duchovná obnova pred odpustom
Blažený hieromučeník Metod
Svätý apoštol Títus

18:00
6:30

Zdržanlivosť od mäsa

17:15
18:00
6:30

Svätý mučeníci Adrian a Natália
Duchovná obnova pred odpustom

DVANÁSTA NEDEĽA
PO PÄŤDESIATNICI
Nedeľa
27.08.

18:00
6:30

Svätý hieromučeník Eutyches

Duchovná obnova pred odpustom

Sobota
26.08.

18:00

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
300 ROKOV CHRÁMU
Myrovanie,
Obchod okolo chrámu

7

17:00
18:00

8:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Mariana, Marko-Samuel
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Vlastimil
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Matúš a Marián
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Helena, Michal, Helena,
Anna
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
s pomazaním chorých
† Ladislav
Sv. liturgia slovenská
s pomazaním chorých
† Štefan, Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária
Akatist k Presvätej
Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
* Andrej, Mária s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Klára, Zoltán s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária
Sv. liturgia cirkevnosl.
* Anna s rod.

10:00

Archijerejská sv.
liturgia slovenská

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alžbeta (60 r.)
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O pôvode Rukou neutvoreného obrazu (po
grécky Acheiropoiétos
eikón,
po
cirkevnoslovansky Nerukotvorénnyj
óbraz)
hovorí cirkevný historik Eusebios (†340),
pričom sa opiera o písomné dokumenty, ktoré
našiel v edesských archívoch. Kresťania
odpradávna považovali jeho rozprávanie za
historickú
udalosť,
čoho
dôkazom
sú
bohoslužobné texty na posvätenie ikon
používané cirkvami konštantínopolskej tradície,
medzi ktoré patrí aj naša cirkev.

Keď Ananiáš prišiel do Jeruzalema a našiel
Ježiša, ako učí zástupy, usiloval sa nakresliť jeho
podobizeň, ale nedarilo sa mu. Po dlhšom čase
Ježiš poslal apoštola Tomáša, aby ho priviedol k
nemu. Prv, ako Ananiáš otvoril ústa, Ježiš ho
nazval menom a spýtal sa: „Kde je list tvojho
kniežaťa Abgara, ktorý si mi priniesol z
Edessy?“ Užasnutý Ananiáš mu ho podal a Ježiš
napísal nasledujúcu odpoveď: „Blažený si,
Abgar, lebo si ma nevidel, a predsa si vo mňa
uveril... Píšeš mi, aby som k tebe prišiel, ale ja
musím uskutočniť to, kvôli čomu som poslaný...
Potom...k tebe pošlem jedného zo svojich
učeníkov, ktorý ťa úplne uzdraví z tvojej
choroby
a
daruje tebe i
tým, ktorí sú s
tebou, večný
život.“
Nato
Ježiš prikázal,
aby
mu
priniesli vodu,
umyl si tvár a
pritlačil na ňu
podanú
štvorcovú
bielu utierku.
Na
plátne
zostala
jeho
tvár,
akoby
namaľovaná
farbami, ktorú
odovzdal
Ananiášovi so slovami: „Odnes ju a odovzdaj
tomu, ktorý ťa poslal!“ Ide o obraz, ktorý
nazývame Nie rukou utvorený, lebo nevznikol
ľudskou rukou.

Kráľ sýrskej Edessy Abgar V. (9 – 46)
upadol do malomocenstva. Keď sa dopočul o
Ježišovi, vyslal do Palestíny maliara Ananiáša,
aby
Ježiša
pozval
na
návštevu
a
zároveň zhotovil
jeho podobizeň.
Jeho list znel
takto: „Edesský
knieža
Abgar
posiela Ježišovi,
dobrému
Spasiteľovi...,
pozdrav. Počul
som o tebe a o
tvojich slávnych
divoch, že bez
liečiv a byliniek
uzdravuješ
choroby... Preto
ti píšem túto pokornú prosbu: aby si sa
pousiloval prísť ku mne a uzdraviť moje
nevyliečiteľné choroby... Tiež počúvam, že ťa
Židia nenávidia a chcú ti ublížiť. Ja mám
mesto, hoci nie veľmi veľké, ale pekné a
oplývajúce každým dobrom. Príď teda ku mne
a prebývaj so mnou v mojom meste...“

Po návrate domov Ananiáš odovzdal
kráľovi sväté plátno s Ježišovou podobizňou.
8
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Keď ho zobral do rúk a bozkával, takmer úplne
uzdravel, iba na tvári zostali nejaké škvrny. Po
Kristovom nanebovstúpení prišiel do Edessy
svätý apoštol Tadeáš (liturgická pamiatka 21.
augusta), ktorý kráľa poučil o viere a pokrstil
jeho i celé mesto. Nato Abgar úplne uzdravel a
rozkázal zničiť modlu, ktorá sa nachádzala nad
mestskou bránou. Na jej miesto dal upevniť
Rukou neutvorený obraz Ježiša Krista
pripevnený na dosku a dobre chránený pred
nepriazňou počasia. Vyzdobil ho zlatom i
drahými kameňmi a prikázal, aby mu každý, kto
vstupuje do mesta alebo z neho odchádza,
prejavil úctu.

Za cisára Justiniána I. (527 – 565) vtrhol
perzský kráľ Chozroes I. na územie Rímskej ríše
a obliehal aj Edessu. Vtedy mal tamojší biskup
Eulabios zjavenie, na základe ktorého našiel
Rukou neutvorený obraz a urobil s ním
slávnostný sprievod po celom meste. Takto bolo
sväté plátno znova objavené a perzské vojsko
znenazdania zutekalo. Keď sa Edessa dostala
pod nadvládu Arabov, cisár Roman I. (920 –
944) predmetný obraz odkúpil a 16. augusta 944
slávnostne preniesol do Konštantínopola, kde
spočíval do roku 1204. Pri tejto udalosti sa
udialo veľa zázračných uzdravení.

Uvedené nariadenie sa dodržiavalo za
panovania Abgara, jeho syna i jeho vnuka.
Potom však začalo ožívať pôvodné pohanské
náboženstvo a jeden z Abgarových pravnukov
dokonca uvažoval odstrániť sväté plátno sponad
brány. Vtedy na základe Božieho zjavenia prišiel
v noci edesský biskup so svojím klérom, postavil
pred obraz lampadu, opatrne ho zakryl
keramickou doskou a zamuroval. Kráľovi viac
neprekážal, ale postupne upadal do zabudnutia.

Ďalšie osudy svätého plátna sú nejasné.
Pravdepodobne sa ho zmocnili križiaci, ktorí ho
chceli previezť do Benátok, ale ich loď
stroskotala a spolu s relikviou sa potopila.
Našťastie sa dodnes zachovali jej verné kópie.

9
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V byzantskej tradícii je prvým veľkým
sviatkom liturgického cyklu Narodenie presvätej
Bohorodičky 8. septembra. Liturgický rok
uzatvára sviatok jej zosnutia a prechodu do neba
15. augusta, čím sa chce zdôrazniť, že Mária sa
stáva vzorom cesty, ktorú každý kresťan a celá
Cirkev prechádzajú pri svojom úplnom
prijímaní spásneho tajomstva
Krista. Na Východe tento
sviatok na 15. augusta cisár
Maurikios na konci 6. storočia,
zatiaľ čo na Západe ho zaviedol
pápež Sergius I. približne o
jedno storočie neskôr.
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horizontálnej
línii,
čo
je
znakom
odpočívania, ktoré nie sú v súlade so
vznešenosťou, do ktorej bola oblečená, lebo jej
Syn prijal smrť, aby zachránil svet. Takže ona
nepodstupuje smrť, ale odovzdáva svoju dušu do
rúk Syna. Ona, podobne ako on, zomiera
slobodne a dobrovoľne. Byzantská liturgia veľmi
silno zdôrazňuje tento aspekt.
Za telom matky Božej, ktoré je
vystreté na lôžku, sa objavuje Ježiš
Kristus, zahalený svetlom. Je
prekvapením, že jeho tvár nie je
tvárou, ktorá vyjadruje radosť a
vľúdnosť voči svojej Matke, ale
silu a pevnosť. Zosnutie sa teda
ukazuje ako predĺženie vzkriesenia
a
je
zároveň
ohlasovaním
vzkriesenia ľudstva vo chvíli
posledného súdu. Mária je vlastne
prvá z vyvolených, a to oveľa skôr,
ako nastane príchod Ježiša Krista
na konci sveta.

Sviatok ešte vyzdvihuje
úlohu príhovorkyne, ktorú má
Matka Božia u svojho Syna pre
spásu ľudí. Mnohé tropáre sa
totiž končia zvolaním "cez teba
preukazuje
svetu
veľké
milosrdenstvo" a začínajú sa
"tá, ktorá sa prihovára", jediný
nástroj, nádoba vyvolenia,
"vďaka
ktorej
sme
boli
zbožštení."

Ikonografia
Zosnutia
je
ovocím dlhého uvažovania cirkvi
nad vlastnou vierou v tajomstvo Márie:
tajomstvo tej, ktorá jediná je Božou Matkou, ale
aj dokonalým stvorením, v ktorom my môžeme
čítať zavŕšenie Božieho plánu ohľadom ľudstva.

Ikona je odrazom tajomstva viery.
Nepodlieha pozemským zákonom, dimenziám
priestoru a obmedzeniam času, patrí do
nebeského sveta, do večnosti. Preto sa výjavy na
ikone Zosnutia neriadia chronologickým
poriadkom, ale sú súčasťou celého tajomstva a
zjavujú svoje duchovné dimenzie. Takto sa
apoštoli objavujú poslednýkrát okolo Božej
matky. Ich tváre a ich gestá vyjadrujú hlboký
smútok, lebo stratili tú, ktorá bola ich matkou.

Jeden z apokryfov hovorí, že sv. apoštol
Tomáš prišiel na pohreb neskoro a chcel
poslednýkrát vidieť črty Bohorodičky. Keď
otvorili hrobku, namiesto nej tam boli kvety.
Prosme Presvätú Bohorodičku, aby sa
za nás prihovárala u svojho Syna, aby
nám vyprosila pokojný život, svetlo
Svätého Ducha a lásku k jej Synovi.

Na ikone spočíva Božia Matka na bohato
vyzdobenou lôžku, oblečený má maforion alebo
plášť, ktorého farba sa mení od hnedej po
purpurovú. Oči má zatvorené, lôžko a telo sú v
10
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Vtipy:
Jožinko bol s triedou prvý raz na balete.
Otec sa ho doma pýta:
– Ako sa ti páčilo predstavenie?
– Všetko bolo pekné, len škoda, že tie
tety neboli vyššie... Stále
museli tancovať na špičkách.

Leží mucha na stole a trepe nohami. Letí
okolo druhá a pýta sa:
– Aerobik, aerobik?
– Biolit, biolit!
Pani Klebetná stretne pani Zvedavú:
– Predstavte si, včera prešlo auto
kominára.
– Nehovorte, to si už ani na streche
nemôže byť človek istý!

Jožko sa chváli:
- Ja som prečítal veľa kníh.
A hneď dodáva:
- Obidve sa mi páčili!?
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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: ilkomirko@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. Mr. Iľko, o. Pavol Dancák
ml.
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