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SV. OTEC FRANTIŠEK:  

Loďku Cirkvi nezachraňujú  

kvality ľudí 
 

Evanjeliová stať (Mt 14,22-33) opisuje 

udalosť, pri ktorej Ježiš – po noci strávenej 

v modlitbe na brehu Galilejského jazera – mieri 

rovno k loďke učeníkov, kráčajúc po mori. 

Loďka sa nachádzala uprostred jazera 

a ohrozoval ju silný protivietor. Keď učeníci 

vidia Ježiša ako kráča na vodách, považujú to 

za mátohou a zachvacuje ich strach. Ježiš ich 

však upokojuje: „Vzchopte sa! To som ja, 

nebojte sa!“ (v. 27). Peter mu so svojou 

typickou prudkosťou hovorí: „Pane, ak si to ty, 

rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode“; a Ježiš 

naň zavolá: „Poď!“ (v. 28-29). Peter vystúpi z 

loďky a kráča po vode k Ježišovi; silný  

vietor ho ale znepokojí, a tak sa začne potápať. 

Zvolá teda: „Pane, zachráň ma!“; a Ježiš vystrie 

ruku a uchopí ho (v. 30-31). 

Tento evanjeliový príbeh obsahuje bohatú 

symboliku a dáva nám zamyslieť sa nad našou 

vierou, tak jednotlivcov, ako aj cirkevného 

spoločenstva. Má spoločenstvo, toto cirkevné 

spoločenstvo, vieru? Aká je viera každého z nás 

a viera nášho spoločenstva?  

Loďkou je život každého z nás, ale i život 

Cirkvi; protivietor zas predstavuje ťažkosti 

a skúšky.  

Petrovo zvolanie: „Pane, rozkáž, aby som 

prišiel k tebe!“ a jeho výkrik: „Pane, zachráň 

ma!“ sa veľmi podobajú našej túžbe cítiť 

Pánovu prítomnosť, ale aj strachu a úzkosti, 

ktoré sprevádzajú najťažšie momenty nášho 

Ročník:   10.    Číslo: 15 

 

Keď sa človek silno nechytí Pánovho 

slova, väčšiu istotu hľadá 

v horoskopoch a čítaní z karát, začína 

sa potápať. 
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života a života našich spoločenstiev, 

poznačeného vnútornou krehkosťou 

i vonkajšími ťažkosťami. 

Petrovi v tej chvíli nestačilo Ježišovo 

spoľahlivé slovo, ktoré bolo akoby natiahnutým 

lanom, ktorého sa možno prichytiť a tak čeliť 

zradným a búrlivým vodám.  

Je to niečo, čo 

sa môže prihodiť 

aj nám. Keď sa 

človek silno 

nechytí Pánovho 

slova, väčšiu 

istotu hľadá 

v horoskopoch 

a čítaní z karát, 

začína sa potápať. 

Inými slovami, 

jeho viera nie je 

veľmi pevná.  

Evanjelium nám pripomína, že viera v Pána 

a v jeho slovo nás nevedie cestou, na ktorej je 

všetko ľahké a pokojné, a kde sa vyhneme 

búrkam života. Viera nás uisťuje o Prítomnosti, 

o Ježišovej prítomnosti, ktorá nás poháňa 

prekonávať životné búrky; dáva nám istotu, že 

je tu ruka, ktorá nás uchopí, aby nám pomohla 

čeliť ťažkostiam a ukázala nám cestu aj v tme. 

Viera skrátka nie je únikom pred problémami 

života, ale je oporou pri kráčaní životom a 

dodáva mu zmysel. 

Táto epizóda je nádherným obrazom reality 

Cirkvi všetkých čias: loďka, ktorá počas dlhej 

plavby musí vzdorovať aj silným náporom vetra 

a búrkam, ktoré hrozia, že ju prevrátia. To, čo ju 

zachraňuje, nie je 

odvaha či kvality jej 

ľudí: zárukou proti 

stroskotaniu je viera 

v Krista a v jeho 

slovo.  

Toto je zárukou: 

viera v Ježiša a v 

jeho slovo je 

zárukou. V loďke 

sme bezpeční, 

napriek našej 

úbohosti a našim slabostiam; predovšetkým 

vtedy, keď pokľakneme a adorujeme Pána, tak 

ako učeníci, ktorí sa mu na konci „klaňali a 

vraveli: «Naozaj si Boží Syn!»“ (v. 33). Je 

krásne povedať Ježišovi tieto slová: „Naozaj si 

Boží Syn!“ 

Nech nám Panna Mária pomáha vytrvať 

pevne vo viere, aby sme odolávali búrkam 

života, zostať v loďke Cirkvi, strániac sa 

pokušenia nastúpiť na zvodné, ale nebezpečné 

plavidlá ideológií, módnych tendencií 

a sloganov.   

Vatikán 13.08.2017  

 

Viera nás uisťuje o Prítomnosti, 

o poháňa prekonávať životné búrky; dáva 

nám istotu, že je tu ruka, ktorá nás 

uchopí, aby nám pomohla čeliť 

ťažkostiam a ukázala nám cestu aj  

v tme. Ježišovej prítomnosti, ktorá nás.  
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Rodina je jedno z najcennejších bohatstiev 

ľudstva, hodnota, ktorú treba chrániť a rozvíjať. 

Od toho, aká je rodina sa odvíja obraz spoločnosti. 

Neoceniteľným poslaním rodiny je pomáhať 

deťom dosiahnuť plnú ľudskú veľkosť 

v podobnosti s Kristom. 

V Katechizme katolíckej Cirkvi čítame, že 

rodina je „prvou školou kresťanského života              

a „školou plnšej ľudskosti“. Tu sa človek učí 

trpezlivosti a 

radosti z práce, 

bratskej láske, 

veľkodušnému a 

opätovnému 

odpúšťaniu a 

najmä uctievaniu 

Boha modlitbou a 

obetou svojho 

života“ (KKC 1657).  

Kresťanská 

rodina je v prvom rade taká rodina, ktorá žije 

z viery. Rodina žije vierou, ak v jej strede prvé 

miesto patrí Bohu. Veriaca rodina nežije len 

prítomnému času prítomnosť, ale má zameranie 

na večný život. Preto okrem pozemských 

a časných záujmov, ako je zabezpečovanie 

každodenných životných potrieb, chleba, 

oblečenia, bývania, túži aj po duchovných 

hodnotách. Viera v rodine, to je aj rešpektovanie 

Božieho poriadku, úprimná snaha riadiť sa Božou 

vôľou a zachovávať jeho prikázania.  

Ďalším znakom kresťanského života rodiny je 

nádej. Rodina žije nádejou, ak bezhranične 

dôveruje Bohu a počíta s jeho pomocou. 

Kresťanská rodina sa nespolieha iba sama na seba 

a na svoje schopnosti. Nádej v rodine znamená 

preniesť na Boha všetky svoje starosti a žiť vo 

vedomí Božej prozreteľnosti. Výrazom takejto 

nádeje je modlitba v rodine. Rodinná modlitba 

nielenže živí nádej a dôveru v Boha, ale v nej  

človek zakúša 

duchovné puto, 

ktoré napomáha 

pri vytváraní 

osobného vzťahu 

členov v rodine.    

Tento vzťah sa 

prejavuje v láske. 

Láska je podstatný 

prvok, bez ktorého 

nemôže byť reč 

o kresťanskej rodine. Je to láska nadprirodzená, 

ktorou sa členovia rodiny milujú v Bohu a pre 

Boha. O tomto najdôležitejšom znaku povedal Pán 

Ježiš tieto významné slová: „Podľa toho spoznajú 

všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 

milovať“. ( Jn 13,25) 

Viera, nádej a láska sú hlavné znaky 

kresťanskej rodiny a najdôležitejšie hodnoty pre 

rodinný život. Dávajú zmysel a vnútorný rozmer 

rodinnému životu. Od ich stupňa a kvality sa 

v priamej úmere odvodzuje aj kvalita kresťanskej 

rodiny. Tieto čnosti však majú svoje miesto 
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a význam aj v neúplnej rodine, pretože práve 

viera, nádej a láska napomáhajú budovať rodinu 

v plnosti s Bohom. 

Jednou z dôležitých skutočností v rodine je 

kresťanská výchova v nej. Prvým predpokladom 

kresťanskej výchovy v rodine však musí byť živá 

účasť rodičov na živote cirkvi. Kresťanská výchova 

nie je len zvestovaním kresťanských právd, 

sprostredkovanie špecifických kresťanských 

postojov, alebo nácvik správania sa v duchovnom  

živote. Jej hlavným cieľom musí byť výchova 

k viere.  

Kresťanská viera spočíva v odpovedi na Božie 

volanie. Rodičia majú deťom vytvoriť také detstvo 

a prostredie výchovy, v ktorom by sa neustále 

utvrdzovali v slobodnom prijatí viery. Pre svoje 

deti sa majú stať prvými ohlasovateľmi Evanjelia. 

V rodine sa majú deti prvýkrát stretnúť so Svätým 

písmom a tak spoznať správny obraz Boha a jeho 

lásky. V rodinnom spoločenstve nesmie chýbať 

modlitba. Dieťa sa má naučiť modliť sa čo najskôr, 

podľa svojich schopností. Deti musia v modlitbe 

rásť, lebo modlitba nie je iba záležitosťou nedele, 

ani ozdobný prívesok na veľké sviatky v roku, ale 

náplňou nášho života. Rodina, ktorá sa modlí, 

zaiste dosiahne úspech pri dozrievaní života 

z viery u detí. 

Ďalším dôležitým momentom v náboženskej 

výchove je pravidelná účasť na bohoslužbách, 

hlavne v nedeľu a prikázané sviatky. S tým 

samozrejme súvisí aj časté prijímanie sviatostí. 

Rodič nikdy nesmie zabúdať, že i v tejto oblasti je 

pre dieťa vzorom (tak pozitívnym, ako aj  

negatívnym) a nemôže sa čudovať, ak na jeho 

ľahostajný postoj k viere dieťa v rokoch dospelosti 

odpovie svojím odpadom od viery. 

Rodičia by si mali uvedomiť, že hlavným 

vychovávateľom v kresťanskej rodine je Boh. On 

dáva deťom život cez rodičov a preto v prvom rade 

rodičov viaže vážna povinnosť dať svojmu 

potomstvu kresťanskú výchovu. Sú prvými 

a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. Táto 

výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len 

ťažko ju možno nahradiť. Rodičia majú vytvoriť 

rodinné ovzdušie, preniknuté láskou a úctou 

k Bohu a ľuďom. Rodina je tiež prvou školou 

spoločenských čností, ktoré sú potrebné každému 

spoločenstvu. Najmä v kresťanskej rodine, 

obdarenej milosťou a poslaním sviatostného 

manželstva, deti sa majú už od útleho veku učiť byť 

vnímavými voči Bohu, ctiť si ho a milovať aj 

blížneho, súhlasne s vierou, ktorú prijali s krstom. 

(GE 3) 

Je teda zrejmé, že keď sú rodičia prví 

v dobrom príklade a rodinnej modlitbe, potom aj 

deti, ba všetci, čo žijú v spoločnom rodinnom 

kruhu, ľahšie nájdu cestu k ľudskosti, spáse 

a svätosti. Na to však, aby mohol niekto 

vychovávať, poukazovať na ľudské hodnoty a učiť 

niekoho ako si ich osvojovať, musí predovšetkým 

tieto hodnoty sám vlastniť a dennodenne v nich aj 

žiť.  

 

„Rodina je prvou školou kresťanského 

života a „školou plnšej ľudskosti“. Tu 

sa človek učí trpezlivosti a radosti z 

práce, bratskej láske, veľkodušnému a 

opätovnému odpúšťaniu a najmä 

uctievaniu Boha modlitbou a obetou 

svojho života“ 
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  1.        Keďže rodičia sú prvými svedkami 

viery svojím deťom a sú zodpovední za ich 

výchovu, je žiaduce, aby nielenže sprevádzali 

svoje deti počas prípravy na Slávnosť sviatosti 

pokánia a zmierenia, ale sami sa aktívne 

zúčastňovali liturgického života a 

katechetického poučenia, ako aj sviatostného 

života prijímaním Eucharistie.  

2.        Rodičia 

sa musia 

stotožniť s tým, 

že základ 

a začiatok celej 

kresťanskej 

výchovy spočíva 

v tom, že otec 

a matka darujú 

svojim deťom 

prvé zážitky 

stretnutia 

s Bohom svojím bytím a konaním. 

3.        Rodičia by si mali osvojiť hlavné úlohy 

kresťanskej výchovy: 

       a) výchova k schopnosti veriť, 

   b) sprostredkovanie deťom správnej 

predstavy o Bohu, 

       c) prvé oboznámenie so Svätým Písmom,  

       d) výchova k modlitbe, 

       e) výchova k správnemu svedomiu 

a mravná výchova, 

       f)  uvedenie detí do života Cirkvi 

a prežívanie cirkevného roka, 

       g) vedenie detí k samostatnosti, slobode 

a zodpovednosti. 

4.        Katechéza v rodine (spôsob ako 

niekoho naučiť, čo to znamená žiť svoju vieru 

v podmienkach 

rodiny) by mala 

spájať učenie so 

životom, čo 

vlastne znamená 

odovzdávanie 

viery. 

5.      Rodinná 

katechéza má 

veľa možností 

a prostriedkov – 

spoločné 

prežívanie cirkevných sviatkov a rodinných 

slávností, spoločná modlitba, rozprávanie 

príbehov zo Svätého Písma, vysvetľovanie 

hlbšieho zmyslu vecí, udalostí ako reakcie na 

otázky a zvedavosť detí – a ako taká pomáha 

dieťaťu hlbšie prežívať spoločenstvo s Bohom.   

6.      Zodpovedným za to, aby deti 

neprijímali presvätú Eucharistiu laxne a aby 
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jej prijímanie neprinieslo nejakú otupenosť, je 

ten, kto pri krste na seba zobral záväzok 

voviesť dieťa do praktického kresťanského 

života.    

7.       Príprava na Slávnosť sviatosti pokánia 

a zmierenia je 

teda vhodnou 

príležitosťou pre 

náboženskú 

obnovu rodiny 

a aj života viery 

jednotlivých jej 

členov. 

8.      Presvätá 

Eucharistia sa 

podáva iba 

deťom, ktoré už prijali tajomstvá krstu a 

myropomazania. 

9.       Malé deti (do 5 rokov) rodičia alebo 

vhodná dospelá osoba privádzajú na 

prijímanie zvyčajne na rukách alebo ich vedú 

za ruku. 

10.    Kňaz podá prijímanie najprv rodičovi, 

ktorý drží dieťa a až tak samému dieťaťu za 

asistencie rodiča, ktorí napomôže vhodne 

prijať Eucharistiu 

11.    Ak dieťa nechce prijímať, hádže sa 

a plače, netreba mu podávať Eucharistiu 

nasilu. 

12.    Deti, ktoré samostatne prichádzajú na 

prijímanie, zložia do kríža ruky na hrudi, 

zaklonia hlavu a otvoria ústa (bez vyplazenia 

jazyka). 

13.   Rodičia, v spolupráci s kňazom, majú 

pomáhať dieťaťu s narastaním užívania 

rozumu rozlíšiť, čo bráni pristupovaniu 

k Eucharistii. 

14.    Rodičia v spolupráci s kňazom 

a primerane veku 

dieťaťa, nech 

vedú svoje deti 

ku 

každodennému 

večernému 

spytovaniu 

svedomia 

a ľútosti, čo je 

zároveň samotná 

pomôcka pre 

dieťa ohľadom prekážok pristupovania 

k Eucharistii, ale aj vzdialená príprava 

na Sviatosť pokánia a zmierenia. 

15.    Rodičia majú byť vo svojej farnosti 

poučení v otázkach týkajúcich sa tak 

teoretických, ako aj praktických aspektov 

záležitosti podávania Eucharistie 

nemluvňatám a malým deťom. 

16.    Aj keď malé deti neviaže povinnosť 

zvláštnej prípravy na prijatie Eucharistie (teda 

ani eucharistický pôst), predsa je potrebné, 

aby rodičia svoje deti k týmto veciam, 

primerane ich schopnostiam a veku, postupne 

viedli a navykali. Preto netreba dávať deťom 

jesť v chráme počas bohoslužieb. 

17.    Na svätú liturgiu je potrebné s deťmi 

prichádzať včas.  
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Liturgický program po 12. nedeli po ZSD 

od 28.08. do 03.09.2017 
 

Pondelok 

28.08. 

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky  

Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)   † Ivona (panychída) 
 
17:00 večiereň                                          
18:00 sv. lit. (slov.)     † Andrej, Pavol , Mária (pan.) 

 

Utorok 

29.08. 

 

SŤATIE HLAVY 

ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, 

PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA  
 

Zdržanlivosť od mäsa,  

cirkevný a štátny sviatok 
 

7:30 sv. liturgia (slov.)        * Samuel, Mária s rod. 
 
9:00 sv. liturgia (csl.)                             * za farnosť    
 
18:00 sv. lit. (slov.)                  * Milan, Silvia,          
                                                       Filip, Samuel  

 

Streda 

30.08. 

Naši otcovia sv. Alexander, sv. Ján a sv. 

Pavol Nový,  

konštantínopolskí patriarchovia 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)         * Marta, Vlado, Dušan 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                          † Fedor, Mária,  

                                                                 Peter, Júlia 
 

 

Štvrtok 

31.08. 

 

Uloženie úctyhodného pásu našej 

presvätej Vládkyne a Bohorodičky 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                    * Peter s rodinou 
 
18:00 sv. lit. (slov.)                                          * Peter 

 

Piatok 

01.09. 

 

ZAČIATOK INDIKTU, 

NOVÉHO CIRKEVNÉHO ROKA 
 

Zdržanlivosť od mäsa 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                            *  SSR a NSI 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                               *  SSR a NSI 
 

Sobota 

02.09. 

 
Svätý mučeník Mamant 

 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                           * Juraj s rod. 
 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)              † Mária, Vasiľ, Mária,  

                                                      Anna, Jelka (pan.) 
 

Nedeľa 

03.09. 

13. nedeľa po ZSD 
 

Sv. hieromučeník Antim,  

nikomédijský biskup 

 
hl. 4 

 

07:30 sv. liturgia (csl.)    * Henrych, Mariana, 

                                                                    Hanka 
    

09:00 sv. liturgia (slov.)                * za farnosť  
 

11:00 sv. liturgia (csl.)                 * Mária s rod. 

 

17:00 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)  * Tomáš, Miroslav, Mária 
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Liturgický program po 13. nedeli po ZSD 

od 04.09. do 10.09. 2017 
 

Pondelok 

04.09. 

Svätý hieromučeník Babylas, biskup 

veľkej Antiochie 

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha 

 

7:30 sv. liturgia (csl.)     † Anna, Michal, Vladimír 
 
9:00 sv. liturgia (slov.)  - GJZ          
 
18:00 sv. lit. (slov.)                † Štefan, Mária, Ján  
                                                       a ostatní  z rodiny 

 

Utorok 

05.09. 

Svätý prorok Zachariáš, otec 

úctyhodného Jána Predchodcu 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                   * Gabriela (ZBP) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)           † Andrej, Anna, Andrej   
 

Streda 

06.09. 

 

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal 

veľvojvodca Michal v Kolosách  

Sv. mučeník Eudoxios a spoločníci 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)            † Štefan (panychída) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                    * Mikuláš 
 

Štvrtok 

07.09. 

 

Predprazdenstvo Narodenia Presvätej 

Bohorodičky 
 

Sv. mučeník Sózont 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                  * Vladko, Marika,  
                                                               Ivana, Vlado 
17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                       * Štefan   
 

Piatok 

08.09. 

 

NARODENIE PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKY 

 
mirovanie 

 

 

 

6:30 utiereň 

7:30 sv. liturgia (csl.)     * Marek, Marek, Viktória 
 

16:30 sv. lit. (slov.)                                 * za farnosť 
              

18:00 sv. lit. (slov.)                                    * Martina 
 

Sobota 

09.09. 

 

Sobota pred Povýšením 

Sv. spravodliví Boží predkovia Joachim 

a Anna. 

Sv. mučeník Severián 
 

Púť kňazov do Ľutiny 
 

 

15:00 sv. liturgia  so sobášom 
 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                       † Helena, Michal,  

                                                                Mikuláš, Ján 
 

Nedeľa 

10.09. 

14. nedeľa po ZSD 
 

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora 

a Nymfodora  

 
hl. 5 

 

07:30 sv. liturgia (csl.)                 * Mária, Ján,  

                                                    Miroslav s rodinami  
    

09:00 sv. liturgia (slov.)               * za farnosť  
 

11:00 sv. liturgia (csl.)              * Natália s rod. 
 

17:00 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)         * Štefan, Lucia, Lýdia, 

                                                 Ondrej, Dominik, Ema 
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Liturgický rok je rok slnečný, ustanovený 

Cirkvou, v priebehu ktorého spomína Cirkev na 

Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, aby veriaci 

ľud z nich čerpal spásonosnú milosť. 

Liturgický rok nazývame aj cirkevným 

rokom. Je to z toho dôvodu, že v niektorých 

veciach sa zhoduje liturgický kalendár 

s občianskym (svetským) kalendárom, v niečom 

sa zasa odlišujú.  

Liturgický rok začína 1.septembra 

a začiatok liturgického roku nazývame aj 

začiatkom indiktu. Indikt je z latinského slova 

„indictio“ a znamená ohlásenie, určiť cenu, 

odhadnúť. V začiatkoch sa tento termín používal 

iba pre finančný rok. V tomto období totiž bolo 

nariadené, na základe výnosu cisára, 

uskutočňovať súpis a ohodnotenie pozemkov. 

Toto sčítanie prebiehalo každých päť, resp. 

pätnásť rokov. Postupne sa však termín indikt 

začal používať aj na označenie rozličných 

dátumov spoločenského života. 

Otcovia Nicejského snemu v roku 325 

prijali 1.september za začiatok liturgického roku 

a tak to ostalo vo východnej Cirkvi do dnešných 

čias. Boli totiž mnohé iné názory na trvanie 

liturgického roku. V 2. storočí napr. začínal 

liturgický rok 1. marca; v stredoveku boli snahy 

presunúť začiatok indiktu na 25. marec. V 

latinskom obrade začína liturgický rok prvou 

adventnou nedeľou, t.j. štvrtou nedeľou pred 

sviatkom Narodenia Pána a končí nedeľou Krista 

Kráľa.  

Biskupi byzantského obradu, ktorí sa 

zúčastnili II. Vatikánskeho koncilu, z príležitosti 

jeho zakončenia vydali okružný list (1965), 

v ktorom sú aj nasledujúce myšlienky: 

„Liturgický rok našej Cirkvi je bohatý. Po 

poriadku nás vedie počas celého roku a stavia 

pred oči svojich veriacich život, utrpenie, smrť 

i vzkriesenie nášho Božského Spasiteľa, velebí 

Božie materstvo – materstvo Prečistej Panny 

Márie a jej mocnú ochranu, stavia nám pred 

duchovný zrak skutky svätých mužov a žien, 

ktorí svojimi hrdinskými skutkami 

v nasledovaní Ježiša Krista oslávili Boha 

v celom ľudskom pokolení. Čas pôstu 

a zdržovania sa hlučných zábav majú napomôcť 

veriacim stať sa pánmi nad svojimi 

náklonnosťami a tak sa pripraviť na stretnutie 

s Kristom v Najsvätejšej Eucharistii 

v pozemskom živote a aj v deň jeho druhého 

príchodu na konci sveta“. 

Aj z týchto slov jasne vyplýva, že byzantský 

liturgický rok je veľkou duchovnou knihou, ktorá 

nás učí ako máme Boha milovať, slúžiť mu, 

oslavovať ho a tak spasiť svoju dušu. 

Jednotlivé slávnosti a sviatky liturgického 

roku by nemali zostať pre veriacich iba obyčajnou 

spomienkou na 

historickú 

udalosť, ktorá sa 

niekedy 

v minulosti stala 

a je nenávratnou 



 Sme tu pre vás 15/2017 

 

10 
 

minulosťou. Udalosti liturgického roku je 

potrebné vždy nanovo prežívať v srdci. Veď Ježiš 

Kristus, okolo ktorého je sústredený celý 

liturgický život, nie je osobou mŕtvou, ale večne 

živou a stále účinkujúcou. Liturgický rok je dielo 

živého Ježiša Krista, jeho práce, náuky 

a opakovania tajomstiev jeho života v srdciach 

veriacich. 

 

Vo východnom obrade patrí sviatok 

Narodenia našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny (ľudový názov 

Narodenie presvätej Bohorodičky) k najstarším 

sviatkom Bohorodičky.  

Je veľmi ťažké určiť 

presný čas vzniku sviatku, ale 

existujú svedectvá, že už v 4. 

storočí (330) dala sv. Helena 

vybudovať v Jeruzaleme chrám 

na česť sviatku Narodenia 

Presvätej Bohorodičky. 

Oficiálne zavedenie sviatku do 

liturgického kalendára sa 

pripisuje cisárovi Mauríciovu, 

ktorý žil v 6. storočí. 

8. september sa stal sviatkom narodenia 

presvätej Bohorodičky zrejme aj preto, že v ten 

deň je deväť mesiacov od sviatku 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ďalším 

možným dôvodom je to, že práve v tento deň bola 

posviacka chrámu v Jeruzaleme. 

Rímsky biskup Pius XII. v encyklike 

Mediator Dei (1947) hovorí o živom Ježišovi 

Kristovi v liturgickom roku následovne: 

„Liturgický rok nie je chladnou spomienkou na 

nejaký minulý vek. Liturgický rok je sám Ježiš 

Kristus, ktorý večne žije vo svojej Cirkvi. Tu On 

pokračuje v tom pochode lásky a milosrdenstva, 

ktoré započal vo svojom pozemskom živote“. 

 

Pre Cirkev je príznačné to, že skôr oslavuje 

spomienku narodenia svätých pre 

nebo, čiže dátum smrti. Sviatky 

Panny Márie a ešte aj sv. Jána 

Krstiteľa však tvoria výnimku. 

Nasledujúci deň po sviatku 

Narodenia Bohorodičky je 

spomienka sv. Joachima a Anny 

(9. september). Ich úcta bola 

pomerne rýchlo rozšírená po 

zaradení sviatku Narodenia 

Bohorodičky do liturgického 

kalendára. Už v 6. storočí sa totiž 

objavujú prvé chrámy, ktoré boli 

zasvätené úcte sv. Anny. Cisár Justinián dal 

v roku 550 postaviť v Carihrade chrám na počesť 

sv. Joachima a Anny. 
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Vtipy: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kňaz chváli jedného zo svojich 
veriacich, notorického alkoholika: 
„Lojzi, je to od teba veľmi 
chvályhodné, že si sa včera ukázal 
v chráme!“ On na to: „Fíha, tak aj 
v chráme som bol včera?“ 
 

Svätý Peter triedi zástup ľudí 
pred nebeskou bránou. Príde 
rada na černocha. „Vaše meno?“, 
pýta sa svätý Peter. „Leonardo 
DiCaprio!“, odpovedá černoch. 
Svätý Peter sa zarazí, vytiahne 
mobil a volá nebeskému Otcovi: 
„Haló, Pane, mne to nie je jasné: 
Titanic sa potopil alebo vyhorel?“ 

Slečna katechétka začína svoju pravidelnú hodinu náboženstva. 
Hneď na úvod dá deťom malú hádanku: „Dávajte, deti, dobrý pozor. 
Je to ryšavé a behá to po stromoch. Čo to je?“ Móricko sa prihlási a 
hovorí: „No, normálne by som povedal, že to je veverička. Ale že ste 
to vy, pani katechétka, tak je to určite anjeliček.“ 
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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: ilkomirko@gmail.com     

   kaplán: pavoolster@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ak žiadate o 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 ku krste písomné 

dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate. 

Ak žiadate o 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. 
  

 

Ak žiadate o krstný, resp. sobášny list 

Krstný, resp. 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. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml. 

 

Úradné hodiny na farskom úrade 

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! 

 


