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a Svätým Duchom, jedným dokonalým vzťahom
lásky, ktorý je jednotou. Z toho môžeme rozumieť,
že my všetci sme boli stvorení tak, aby sme vstúpili
Pre

to,

aby

sme

pochopili

krásu

do dokonalého vzťahu lásky, v

neustálom

eucharistického slávenia, chcem začať s jedným

darovaní sa a prijímaní sa, aby sme tak našli

veľmi jednoduchým aspektom: svätá liturgia je

plnosť nášho bytia.

modlitbou, ba viac, je modlitbou „par excellence“,

Keď Mojžiš tvárou v tvár horiacemu kru

tou najvyššou, najvznešenejšou a zároveň tou

prijíma povolanie od Boha, pýta sa ho, aké je jeho

„najkonkrétnejšou“.

meno.

A

čo

Boh

V skutku je stretnutím

odpovedá?

«Ja

som,

lásky

ktorý som!» (Ex 3,14).

s

Bohom

prostredníctvom

Tento

jeho

výraz

v

jeho

slova a Ježišovho Tela

pôvodnom

a Krvi. Je to stretnutie

vyjadruje

s Pánom.

a priazeň; a vskutku,

Najprv však musíme

význame
prítomnosť

hneď nato Boh dodáva:

jednu

«Pán, Boh vašich otcov,

otázku. Čo v skutočnosti je

Boh Abraháma, Izáka

odpovedať

na

modlitba? Predovšetkým je dialógom, osobným

a Jakuba» (porov. v. 15). Tak aj Kristus, keď

vzťahom s Bohom. Človek bol stvorený ako bytosť

povoláva svojich učeníkov, volá ich, aby zostali

v osobnom vzťahu s Bohom; ako bytosť vo vzťahu,

s ním. Toto je teda tou najväčšou milosťou: môcť

ktorá nachádza svoju plnú realizáciu jedine

zakúsiť,

v stretnutí so svojím Stvoriteľom. Cesta života

privilegovanou chvíľou pre zotrvávanie s Ježišom

smeruje k definitívnemu stretnutiu sa s Pánom.

a cez neho s Bohom a s bratmi.

že

svätá

liturgia,

eucharistia,

je

Kniha Genezis tvrdí, že človek bol stvorený na

Modliť sa, tak ako každý skutočný dialóg,

obraz a podobu Boha, ktorý je Otcom, Synom

znamená aj vedieť zotrvať v tichu – počas dialógov
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dôverovať, vedia, že niekto sa o nich postará – o to,
čo budú jesť, do čoho sa zaodejú a tak ďalej (porov.
Mt 6, 25-32).
Druhou predispozíciou, ktorá je tiež vlastná
deťom, je nechať sa prekvapiť. Dieťa vždy kladie
milión otázok, lebo túži objavovať svet; a žasne
dokonca aj nad malými vecami, lebo preň je
všetko nové. K tomu, aby sme vstúpili do
nebeského kráľovstva, je treba zostať žasnúť.
V našom vzťahu s Pánom, v modlitbe, pýtam sa:
sú chvíle ticha –, v tichu spoločne s Ježišom. A keď

dovolíme si žasnúť? Alebo si myslíme, že modlitba

ideme na svätú liturgiu, možno prichádzame o päť

je hovoriť k Bohu tak ako papagáje? Nie, znamená

minút skôr a začíname sa rozprávať s tým, kto je

to dôverovať a otvoriť srdce, aby sme zostali

pri mne. Nie je to však chvíľa na klebetenie, je to

žasnúť. Nechávame sa prekvapiť Bohom, ktorý je

moment ticha, aby sme sa pripravili na dialóg. Je

vždy Bohom prekvapení? Lebo stretnutie s Pánom

to chvíľa sústredenia sa v srdci, aby sme sa

je vždy živým stretnutím, nie ako stretnutie

pripravili na stretnutie s Ježišom.

z múzea. Je to živé stretnutie, a my ideme na svätú

Ticho je totiž veľmi dôležité, nejdeme na akési
predstavenie, prichádzame na stretnutie s Pánom

omšu, nie do múzea. Prichádzame na živé
stretnutie s Pánom.

a ticho nás pripravuje a sprevádza. Zotrvajme

V skutku, Pán nás prekvapuje ukazujúc nám,

v tichu spoločne s Ježišom. A z tajomného ticha

že nás miluje aj v našich slabostiach. «Ježiš

Boha vychádza jeho Slovo, ktoré zaznieva v našom

Kristus [...] je zmiernou obetou za naše hriechy;

srdci. Sám Ježiš nás učí ako je skutočne možné

a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta»

„zotrvávať“ s Otcom a ukazuje nám to svojou

(1 Jn 2,2). Tento dar, zdroj skutočnej útechy – veď

modlitbou. Evanjeliá nám ukazujú Ježiša, ktorý sa

Pán nám vždy odpúšťa, a toto dáva útechu, je to

uchyľuje na odľahlé miesta, aby sa modlil; učeníci,

skutočnou útechou –, to je dar, ktorý nám bol

vidiac tento jeho dôverný vzťah s Otcom, cítia

daný prostredníctvom Eucharistie, tej svadobnej

túžbu mať na tom účasť a pýtajú sa ho: «Pane,

hostiny, pri ktorej Ženích stretáva našu krehkosť.

nauč nás modliť sa» (Lk 11,1).

Môžem

povedať,

že

keď

pristupujem

Ježiš odpovedá, že prvou nevyhnutnou vecou

k svätému prijímaniu na svätej liturgii, Pán sa

k modlitbe je vedieť povedať „Otče“. Dávajme si

stretáva s mojou krehkosťou? Áno! Môžeme to

pozor: ak nedokážem povedať „otče“ Bohu, nie

povedať, lebo je to pravda! Pán sa stretáva s našou

som schopný modliť sa. Toto je prvý bod: byť

krehkosťou, aby nás znovu priviedol k nášmu

pokornými, uznať sa za synov, odpočívať v Otcovi,

prvému povolaniu: byť na obraz a podobu Boha.

dôverovať mu. K tomu, aby sme vstúpili do

Toto je prostredie Eucharistie, toto je modlitba.

maličkými ako deti. V tom zmysle, že deti vedia

František, rímsky biskup
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Kardinál Alfonso Lopez Trujilo v otázke

popracovať na vylepšení a udržaní vzťahu,

súčasného manželstva a rodiny konštatuje:

prináša nárast psychických tráum pre deti,

„Rodina v Európe je vystavená neustálemu

stratu domova, stratu (či vôbec nezískanie)

negatívnemu tlaku spoločnosti a doslova

základnej

rozkladaná

časť

deštruktívnou

po

životnej

dôvery

u

detí,

časti

falošnou

u adolescentov frustráciu a oslabenie istoty, že

antropológiou,

voľnými

život

má

zmysel

s

často

tragickými

partnerskými vzťahmi, voľnou sexualitou bez

následkami. Oslabovanie postavenia rodín

záväzkov,

bez

v mene „práva na rozvod“ oslabuje výchovný

je

efekt rodiny, výchovu k vyšším hodnotám

nárokovaním

zodpovednosti

a

si

povinnosti.

práv
Žena

vytrhovaná zo svojej rodiny, zbavovaná

a k hodnotám vôbec.

dôstojnosti
matky,

Toto všetko sú
má

veľmi

strach
z

vážne

výzvy, spôsobené

materstva,

oslabením

strach zo života.

stabilizujúceho,

Neustále

silnie

sebaregulačného,

kultúra smrti.“

pozitívne

Mnohé

motivujúceho

propagované

pôsobenia rodiny.

názory o rodine

Je treba o nich

v dnešnej dobe

hovoriť

nie

menia postoje ľudí a teda aj celej spoločnosti k

z dôvodu akéhosi strašenia, ale upozorniť ľudí

rodinným hodnotám, správanie v oblasti

na nutnosť zmeny správania v prospech

rodinného života a spôsob života rodín, najmä:

záujmov rodiny, spoločnosti a teda aj štátu.

odmietanie sobášov v mene individuálnej

Ide totiž o budúcnosť nášho sveta, našej

slobody, posun narodenia detí do neskoršieho

spoločnosti a každý človek má právo poznať

veku manželov, partnerov v mene nového

dôsledky svojho správania v čase verejného

spôsobu života, respektíve nového poradia

ohrozenia.

priorít: najskôr hmotné zabezpečenie, rozvoj
kariéry, potom - ak vôbec - dieťa, deti.

Rodina je založená na prirodzenej potrebe
každého muža a každej ženy v slobode

Liberalizáciu rozvodov (rozvody dohodou,

a vzájomnej zodpovednosti lásku dávať a lásku

bez vstupu verejnosti), keď nie je treba

prijímať. Je založená na sile príbuzenských
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vzťahov, ktoré silou rodinnej spolupatričnosti

podmienkou socializácie dieťaťa: rozvoja jeho

chránia človeka v ťažkých životných situáciách

schopnosti

pred ohrozením, vykorenením. Prirodzená

spolupracovať, tvorivo rozmýšľať. Vďaka tejto

rodinná solidarita medzi príbuznými, medzi

jedinečnej danosti a spôsobilosti má rodina

generáciami je vlastne základným modelom

obrovský potenciál k formovaniu dobrého

pre

človeka.

budovanie

spoločenskej

solidarity.

A charakter rodinných vzťahov môže poslúžiť
ako

model,

nadväzovať

Pri

trvalé

narušených

vzťahy,

medziľudských

vzťahoch v spoločnosti, zdravé rodiny (hoci sú

ako

samé

vystavené

Povinnosťou každého človeka je

riziku ohrozenia ich

odovzdávať nádej namiesto kritiky či

vzťahov) môžu slúžiť

školské,

šírenia obáv a tak pokojne a hodnoverne

ako maják a útočisko

sociálne, hospodárske

vydávať životom svedectvo o tejto nádeji

pre stroskotancov.

inštitúcie, aby boli na

pre rodinu v postmodernej dobe.

ozdraviť

spoločenské

zdravotnícke,
vzdelávacie,

Povinnosťou

mieru človeka. Lebo
všetky

tieto

rozvíjanie

každého človeka je

činnosti

poznania,

(ochrana
pomoc

zdravia,
v

núdzi

odovzdávať nádej namiesto kritiky či šírenia
obáv a tak

pokojne a hodnoverne vydávať

a opustenosti, a pod.) rodina spontánne

životom svedectvo o tejto nádeji pre rodinu

a samozrejme vykonáva voči svojim členom.

v postmodernej dobe. Pre tých, čo žijú svoj

Spochybňovanie tzv. neproduktívnych fáz

rodinný život vo vzájomnej láske, je to už

ľudského života v spoločnosti zameranej na

každodenná skúsenosť. To je to jediné, čo

výkon

nesmie

môže

viesť

vďaka

nasadeniu

sa

nezištných ľudí k prehĺbeniu solidarity voči

chýbať,

svedectvo

života

rodín

kresťanov a ľudí dobrej vôle.

starým, chorým a ešte nenarodeným ľuďom

Veriaci žijúci v dnešnom svete nie vždy

(hospicové hnutie, ochrana nenarodeného

vedia sa vyhnúť nákaze prameniacej z úpadku

života, hnutie na ochranu životného prostredia

základných hodnôt. Cirkev má za úlohu

pre

presadzovať

budúce

generácie).

Sťaženie

(často

prvenstvo

mravných

hodnôt,

i zhoršenie) výchovného prostredia v rodinách

hodnôt ľudskej osobnosti. Usilovať sa, aby

vplyvom problematických ponúk masmédií,

nová vytvárajúca sa kultúra bola preniknutá

adresovaných deťom a mládeži, môže viesť k

evanjeliom,

väčšej spolupráci medzi rodinami, k výmene

neodvádzal ľudí od ich vzťahu k Bohu, ale ich

skúseností a poznatkov z výchovy a ku väčšej

k nemu plnšie privádzal. Naša doba potrebuje

snahe rodičov popracovať na sebe, na svojich

múdrosť. Budúcnosť sveta by bola ohrozená,

výchovných schopnostiach a zručnostiach.

keby sa ľudia nestali múdrejší. (GS 15)

Zážitky vzťahu lásky medzi rodičmi navzájom
a medzi rodičmi a deťmi sú nenahraditeľnou
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aby

tzv.

nový

humanizmus

Katechéza
Duchovné
okienko 22/2017

Učiteľ v štvrtej triede gymnázia dal ako tému na
úlohu otázku: Prečo je svet taký, aký je?
Jedna sedemnásťročná študentka odpovedala ďalšími
otázkami. Myslela si, že všetko zbabrala, ale učiteľ ju
požiadal, aby svoju úlohu v triede prečítala nahlas.
Na prekvapenie všetci spolužiaci stíchli a pozorne ju
počúvali.
„Mama, otec... Prečo? Mama, prečo sú ruže
červené? Mama, prečo je tráva zelená a nebo modré?
Prečo si pavúk nestavia dom, ale tká pavučiny? Otec,
prečo ma nenecháš hrať sa s tvojím náradím?
Pani učiteľka, prečo sa musím učiť čítať?
Mama, prečo si nemôžem namaľovať pery a ísť
tancovať? Otec, prečo nemôžem byť vonku až do
polnoci? Moji priatelia môžu.
Mama, prečo ma nemáš rada? Otec, prečo sa
chlapcom nepáčim? Prečo som len kosť a koža?
Prečo musím nosiť strojček na zuby a okuliare? Prečo
musím dospievať?
Mama, prečo mám chodiť na vysokú školu? Otec,
prečo musím rásť? Mama, otec, prečo musím odísť?
Mama, prečo mi nepíšeš častejšie? Otec, prečo mi tak
veľmi chýbajú moji starí priatelia? Otec, prečo ma
máš tak rád? Otec, prečo ma rozmaznávaš? Tvoja
dcéra dospieva. Mama, prečo ma neprídeš navštíviť?

Mama, prečo je také ťažké nájsť nových priateľov?
Otec, prečo mi je tak smutno za domovom?
Otec, prečo mi srdce začne tak strašne biť, keď sa na
mňa pozrie? Mama, prečo sa mi trasú nohy, keď ma
osloví? Mama, prečo byť zamilovaným je ten
najzvláštnejší pocit na svete?
Otec, prečo sa ti nepáči, keď ťa volajú deduško?
Mama, prečo mi moje dieťa tak silno stíska prst?
Mama, prečo deti musia rásť? Otec, prečo keď
vyrastú, musia kráčať samy? Prečo počujem, ako ma
volajú babička?
Mama, otec, prečo ste ma museli opustiť? Tak
veľmi vás ešte potrebujem.
Prečo prešli tak rýchlo roky mojej mladosti?
Prečo sa na mojej tvári dajú čítať znaky po každom
úsmeve pre priateľa alebo cudzinca? Prečo mám
teraz sivé vlasy? Prečo sa mi trasú ruky, keď sa
zohnem, aby som odtrhla kvietok?
Pane Bože, prečo sú ruže červené?“
Počúvaj,
to
je
symfónia
života.
Keď sa zdá, že sa skončila, vždy príde niekto, kto
obráti stránku partitúry.
A znova začína znieť hudba.
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Mama chcela podnietiť svoje dieťa, aby sa
zdokonaľovalo v hre na klavíri, preto ho vzala na
koncert veľkého klaviristu Paderewského.
Len čo si sadli, matka zbadala o dva rady
nižšie svoju známu a išla ju pozdraviť. Chlapec
sa mamy nevedel dočkať a tak vstal a vybral sa
hľadať ju. Naďabil na dvere, na ktorých bolo
napísané: " Vstup zakázaný. "
Keď stlmili svetlá a mal sa začať koncert,
matka sa vrátila na svoje miesto. Zistila, že jej syn
tam nie je. Znepokojená ho hľadala pohľadom,
keď tu zrazu sa opona roztiahla a svetlo ožiaril
veľkolepý klavír uprostred scény.
Šokovaná matka uvidela svojho syna, ako
sedí za klavírom a spokojne hrá.
V tej chvíli vošiel na javisko maestro. Rýchlo
podišiel
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ku klavíru a zašepkal chlapcovi do ucha:
" Neprestávaj, hraj ďalej. "
Paderewski si sadol vedľa neho, vystrel ľavú
ruku a začal ho sprevádzať. Potom pravou rukou
objal dieťa okolo pliec a rozvinul pekný
aranžmán. Starý maestro a mladý žiačik zmenili
trápnu situáciu na nádhernú kreatívnu exhibíciu.
Toto sa stáva, keď je človek s Bohom. Keď
urobíme všetko, čo je v našich silách, výsledkom
je pôvabná a plynulá melódia. Pod rukami
Maestra sa však naše diela stávajú výnimočnými.
Keď nabudúce budeš chcieť vytvoriť niečo
dôležité ( môže to byť každý deň ), dávaj pozor.
Budeš môcť počuť hlas Maestra, ktorý ti šepká:
" Neprestávaj, hraj ďalej. "
Na svojich pleciach pocítiš jeho láskavé
objatie. Zistíš, že jeho mocné ruky chcú hrať
s tebou koncert života.

LiturgickýKatechéza
program 22/2017

Liturgický program po 28. nedeli po ZSD
od 04.12. do 10.12.2017
Pondelok
04.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Prepodobný otec Ján Damaský

Utorok
05.12.

Prepodobný a bohonositeľný otec
Sáva Posvätený

Streda
06.12.

Štvrtok
07.12.

Piatok
08.12.

Sv. Mikuláš Divotvorca,
arcibiskup lykijskej Myry

18:00 sv. lit. (slov.)
6:30 sv. liturgia (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
6:30 Utiereň
7:30 sv. liturgia (csl.)

Sv. Ambróz, milánsky biskup

POČATIE PRESV.
BOHORODIČKY SV. ANNOU
prikázaný sviatok, mirovanie

† Ján

† Ján, Helena

* Ľubomír

18:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka
† Mikuláš (pan.)

17:00 Veľká večiereň s lítiou
18:00 sv. lit. (slov.)
† Jozef, Júlia, Jozef (pan.)
6:30 Utiereň
7:30 sv. liturgia (csl.)

* Klára, Zoltán s rod.

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Marianna

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. liturgia (slov.)

Nedeľa
10.12.

† Mária

* za farnosť

6:30 sv. liturgia (csl.)
Prepodobný otec Patapios

† Jozef

16:30 sv. lit. (slov.)

6:30 sv. liturgia (csl.)

Voľnica

Sobota
09.12.

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Marta

† Dušan, Mária, Viera
* Lucia, Tomáš

29. nedeľa po ZSD

09:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

Sv. mučeníci Ménas,
Hermogenée a Eugraf

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Rasťo, Ľubka,
Natálka, Lukáš

hl. 2

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Vasiľ s rod.
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Liturgický program po 29. nedeli po ZSD
od 11.12. do 17.12. 2017
Pondelok
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

Utorok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon
Divotvorca, trimituntský biskup

Streda
13.12.

Štvrtok
14.12.

Piatok
15.12.

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Ladislav, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna, Michal

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Jozef, Alžbeta

Sv. mučeníci Eustratios,
Auxencius, Eugen, Mardarios a
Orest

16:30 sv. lit. (slov.)

† Jozef, Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

† Helena, Michal, Katarína

Sv. mučeníci Tyrsos, Leukios,
Filemom, Apollónios a Kallinik

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Jozef

18:00 sv. lit. (slov.)

* Alena

16:30 sv. lit. (slov.)

Vasiľ, Anna, Ján, Fedor

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária (pan.)

Sv. hieromučeník Eleuterios. Prep.
otec Pavol z Lastry.
Zdržanlivosť od mäsa

6:30 sv. liturgia (csl.)

Sobota
16.12.

Sv. prorok Aggeus

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

Nedeľa sv. Praotcov
Sv. prorok Daniel, traja sv.
mládenci Ananiáš, Azariáš a
Mizael

† Jozef, Alžbeta, Anton

07:30 sv. liturgia (slov.) * Tatiana, Anna s rod.
09:00 sv. liturgia (csl.)

Nedeľa
17.12.

† Marta

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Peter

15:00 Predvianočná spoveď
hl. 3
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18:00 sv. lit. (slov.)

* Jozef

Sv. otec František
Liturgické
okienko 22/2017

Sviatok Sv. Mikuláš (z gréckeho slova

množstvo skutkov (pomoc boháčovi, ktorý

Nikolaos – víťaz nad národmi) je príkladom

schudobnel a chcel zo svojich dcér urobiť

obetavej lásky k blížnemu a milosrdného

neviestky; zachránil tesne pred smrťou troch

prístupu k človeku.

nevinných mužov) a veľké zázraky (utíšenie

Zo života sv. Mikuláša je málo konkrétnych

búrky na mori; vzkriesenie námorníka, ktorý

údajov a aj tie známe sú okrášlené množstvom

spadol z vrchu sťažňa; zjavenie sa vo sne

legiend. Bol biskupom

talianskemu

v Myrách v Malej Ázii

s pšenicou, aby otočil loď

(v súčasnosti je to mesto

k Myrám, kde bo veľký

Izmir v Turecku). Bol

hlad; zjavenie sa vo sne

účastníkom

I.

cisárovi a sudcovi, pri

Nicejského

koncilu

nespravodlivom

kupcovi

zajatí

v roku 325, na ktorom

vojvodcov;

bránil

učenie

búrky na mori a záchrana

o Kristovom božstve

pútnikov z Egypta) sa

Áriánmi.

stali príčinou rýchleho

Traduje sa, že na tomto

a všeobecného šírenia

koncile sa tak rozčúlil,

jeho úcty. Táto úcta sa

že udrel Ária po tvári.

významne

Za tento čin bol hneď

najmä od vybudovania

zbavený

cirkevnej

chrámu na počesť sv.

hodnosti biskupmi na

Mikuláša v Carihrade

koncile. Hneď po tomto

v

v

spore

s

6.

storočí.

utíšenie

zväčšuje

Mnohé

akte však mali biskupi videnie, kde videli

bohoslužobné knihy v 9. storočí už uvádzajú

Mikuláša, ktorý mal po svojej pravici Ježiša

Mikuláša ako svätca. Z Byzancie sa jeho úcta

Krista s evanjeliom a po ľavici Bohorodičku

rozšírila do celého sveta. Veľkú úlohu pri

s omoforom. Po tomto videní vrátili Mikulášovi

rozširovaní úcty svätého Mikuláša zohrali aj

jeho funkciu.

slovanskí apoštoli svätí Cyril a Metod.

Sv. Mikuláš zasvätil celý svoj život

Veľmi dôležitou udalosťou pri šírení úcty

skutkom telesného a duchovného milosrdenstva.

sv. Mikuláša bolo prenesenie jeho ostatkov

Práve táto charakteristická črta jeho života,

(9.mája 1087) do Bari v Taliansku. Talianski
Sme tu pre Vás 9
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kupci pokladali Mikuláša za veľkého patróna

sv. Mikulášovi. Mesto Bari sa tak stalo centrom

námorníkov a moreplavcov. Po mohamedánskej

úcty sv. Mikuláša. Pápež Urban II. v roku 1089

invázii v Myry (od roku 1034) sa kupci rozhodli

ustanovil

telesné ostatky sv. Mikuláša uchrániť pred

Mikuláša.

zneuctením a preto ich preniesli do Bari. Tam

sviatok

Okrem 6.

prenesenia

decembra

a

ostatkov
9.

sv.

mája

je

boli 9.5. 1087 uložené v chráme sv. Jána

v byzantskom obrade aj každý štvrtok zasvätený

Krstiteľa

sv. Mikulášovi.

a

neskoršie

boli

prenesené

do

novovybudovaného chrámu, zasvätenému práve

O tejto udalosti evanjeliá nič nehovoria.
Sviatok sa vyvinul na základe tradície
a učiteľského úradu Cirkvi. Udalosť počatia
opisuje apokryfné Jakubovo protoevanjelium:
„V mestečku Nazaret žili zbožní, chudobní
manželia Joachim a Anna, ktorí pochádzali
z Dávidovho rodu. Boli starí a nemali deti. To
sa v tej dobe chápalo ako Boží trest za
hriechy. Manželia sa preto vrúcne modlili
k Bohu, aby im požehnal dieťa. Sľúbili, že ho
dajú na výchovu do chrámu. Ich prosby boli
vyslyšané. Narodila sa im dcéra, ktorú
pomenovali Mária“.
Pretože si Boh vyvolil Pannu Máriu za
matku Spasiteľa sveta, uchránil ju už od okamihu
jej počatia od poškvrny dedičného hriechu. Toto

„Preblahoslavená Panna Mária v prvom

učenie viery slávnostne definoval pápež Pius IX.

okamihu svojho počatia bola zvláštnou

8. decembra 1854.

milosťou a výnimkou od všemohúceho

Prvé

zmienky

o

tomto

sviatku

pochádzajú z 5. storočia. Samotný rozvoj
a šírenie sviatku sa stali aktuálnymi až v 8.
storočí. V 9. storočí bol sviatok známy
v celom byzantskom cisárstve.
10 Sme tu pre Vás

Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista,
Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná
čistá od všetkej poškvrny prvotnej viny...“
(pápež Pius IX. o tajomstve
Nepoškvrneného počatia Panny Márie)

Sv. otec František
Zábavník 22/2017
Krížovka
Č

S

A

D

O

B

O

L

S

O

N

A

R

E

I

V

E

P

CH

S

P

R

A

V

O

D

L

I

V

O

S

Ť

C

O

T

V

O

R

B

A

E

O

O

T

E

V

,

S

A

L

B

N

Y

Ľ

A U

I

D

A

D

O

O

A

O

A

O

I

Á

A

N

K

V

L

K

R

M

O

K

B

N

R

Č

I

D

J

L

U

E

I

I

O

V

S

O

Á

V

O

N

M

E

,

N

S

T

N

D N

Á

E

V

R

O

K

O

L

J

E

K

S

O

O

B

L

T

E

Y

A

R

O

S

N

B

I

Y

V

Y

I

Ť

S

O N

Č

I

M

P

Ť

O

!

M

O

V

T

S

Ľ

E

T

I

R

P

A

Slová, ktoré treba vyhľadať:
ABAKUS - ANJEL - ČNOSŤ - DOMOV - ILINOIS - LÁSKA - MYSTIKA - NÁDEJ - NEBO - ODLESK
- OKOVY - POKORA - PRIATEĽSTVO ROVNOSŤ - SLOBODA - SPOLOČNOSŤ SPRAVODLIVOSŤ - TVORBA VIERA - VIOLA
Sem možno zapísať text (zostať musí 43 znakov):

Ku kaderníčke príde plešatý pán so štyrmi vlasmi na hlave.
– Prosím si tie vlasy učesať jeden dopredu, druhý dozadu,
tretí doľava a štvrtý doprava!
Kaderníčka ho teda češe, ale jeden vlas vypadne. Tak
hovorí pánovi:
– Pane, jeden vlas vám vypadol, ako vás mám teraz
učesať?
– Tak to urobte takto: jeden vlas mi učešte dopredu,
druhý dozadu a tretí doľava.
Ako ho češe, zas jej jeden vypadne. Keď mu to povie, pán
jej hovorí:
– Tak mi učešte jeden doprava a druhý doľava.
Ako ho češe, zase jej jeden vlas vypadne.
– Pane, nerada vám to hovorím, ale vypadol vám tretí
vlas.
A pán na to:
– Nechajte to tak, zostanem strapatý.

Príde chlapec do spovednice
a hovorí hriechy. Hovorí
minútu, dve, tri, až ho pán farár
zastaví:
– Počúvaj, máš ti vôbec nejaký
dobrý skutok?
– Áno, pán farár, prišiel som
na spoveď.
Na diskotéke príde chlapec
k dievčaťu a pýta sa:
– Nejdeš si zatancovať?
Dievča sa poteší:
– Ale áno, rada.
– Tak choď, lebo si nemám kam
sadnúť.
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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 na farskom úrade
Pondelok: 8.00 – 10.00
--Utorok:
--14.30 -16.00
Streda:
8.00 – 10.00
14.30 -16.00
Štvrtok:
--14.30 -16.00
Piatok:
8.00 – 10.00
--Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená!
Ak žiadate o krst
Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte pred
narodením dieťaťa. Ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte si ku krstu
dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate.
Ak žiadate o sobáš
1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 3 mesiace
vopred,
2) ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred,
3) ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky), príp. aj
cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate.
Ak žiadate o krstný, resp. sobášny list
Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom. K sobášom krstné listy zasielame
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.
Zodpovední za vydanie: o. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml.
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