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Ročník: 12.

Rok: 2019

Číslo: 10

Chýba ti pokoj? Dotkni sa Ježišových rán!
(z myšlienok pápeža Františka)
Ježiš Kristus sa v deň Veľkej noci

dozvie o tejto neobyčajnej udalosti, neverí

zjavil večer svojim učeníkom vo večeradle

svedectvu ostatných apoštolov a sám sa

a priniesol im trojicu darov: pokoj, radosť

chce presvedčiť o pravdivosti ich tvrdenia.

a apoštolské poslanie. (porov. Jn 20, 19-

O osem dní, čiže práve ako dnes, sa

31).

zjavenie

opakuje:

Ježiš

prichádza

Prvé slová, ktoré Ježiš hovorí, sú:

v ústrety Tomášovej neviere a pozýva ho,

„Pokoj vám!“ (v. 21). Vzkriesený prináša

aby sa dotkol jeho rán. Tie predstavujú

pravý pokoj, pretože svojou obetou na

zdroj pokoja, pretože sú znakom Ježišovej

kríži zmieril ľudstvo s Bohom a zvíťazil

nesmiernej lásky, ktorá porazila sily

nad hriechom a smrťou.

nepriateľské voči človeku – hriech a smrť.

V tomto spočíva pokoj. Jeho učeníci

Pozýva ho, aby sa dotkol jeho rán. Je to

ako prví potrebovali tento pokoj, lebo po

pre nás poučením, akoby Ježiš povedal

zajatí ich Učiteľa a jeho odsúdení na smrť

nám všetkým: „Ak ti chýba pokoj,

upadli do zmätku a strachu. Ježiš sa

dotkni sa mojich rán.“

zjavuje medzi nimi živý, a ukazujúc rany

Dotknúť sa Ježišových rán znamená

na svojom oslávenom tele - tie rany si

dotknúť sa toľkých problémov, ťažkostí,

Ježiš chcel zachovať -, udeľuje im pokoj

prenasledovaní, chorôb, ktorými mnohí

ako ovocie svojho víťazstva. V ten večer

ľudia trpia. Chýba ti pokoj? Choď, choď

tam ale chýbal apoštol Tomáš. Keď sa

navštíviť niekoho, kto je symbolom
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Ježišovej rany. Dotkni sa Ježišovej rany.

videli Pána“ (v. 20). V Lukášovej verzii je

Z tých rán vyviera milosrdenstvo.

tiež verš, ktorý hovorí, že nemohli uveriť

Istý

svätec

ukrižovaného

vravieval,

Ježiša

je

že
ako

telo

pre veľkú radosť. I my, keď sa nám

mech

prihodí niečo neuveriteľné, niečo krásne,

milosrdenstva,

zvykneme

ktoré cez jeho rany

„Tomu nemôžem uveriť,

prichádza k nám

to nemôže byť pravda!“

všetkým.

Tak i učeníci, ani oni

Všetci

povedať:

potrebujeme

nemohli pre radosť uveriť.

milosrdenstvo, to

Toto je tá radosť, ktorú

vieme. Pristúpme

nám prináša Ježiš. Ak si

teda

Ježišovi

smutný, ak ti chýba pokoj,

a dotknime sa jeho

pozri na Ukrižovaného,

rán

pozri

k
v

našich

bratoch,

ktorí

trpia.
rany
z

nich

vzkrieseného

Ježiša, pozri na jeho rany

Ježišove
sú

na

a prijmi jeho radosť.

poklad:

A ďalej, okrem pokoja

vychádza

a radosti Ježiš učeníkov

milosrdenstvo.

obdarúva i poslaním.

Majme

Hovorí im: „Ako mňa

a

odvahu

dotknime

sa

poslal

pred Otcom, ukazuje mu ich a hovorí:

vzkriesenie

„Otče, toto je tá cena, týmito ranami som

dynamizmu lásky, schopného premieňať

zaplatil za svojich bratov.“

svet prítomnosťou Ducha Svätého.

prihovára

u

Otca.

Obdarúva

nás

21).

ja

posielam

ja

(v.

aj

Ježišových rán. On s týmito ranami stojí

Svojimi ranami sa za nás Ježiš

vás“

Otec,

začiatkom

Ježišovo
nového

Všetci sme pozvaní s vierou pristúpiť
k Ježišovi Kristovi, otvoriac naše srdce

milosrdenstvom, ak sa k nemu priblížime,

pokoju,

a prihovorí sa za nás. Nezabúdajme na

nezabúdajme na Ježišove rany, lebo

Ježišove rany.

odtiaľ vychádza pokoj, radosť a sila pre

Druhým darom, ktorý Ježiš prináša

poslanie.

radosti

a

Zverme

poslaniu.

túto

No

modlitbu

svojim učeníkom je radosť. Evanjelista

materskému príhovoru Panny Márie,

Ján hovorí, že „učeníci sa zaradovali, keď

Kráľovnej neba i zeme.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu
(Anafora a jej jednotlivé časti)
Anafora
verných,

je

nosná

jedna

z

časť

najstarších

liturgie
častí

4. Premenenie
5. Modlitba anamnézy

eucharistickej liturgie a pri slávení Božích

6. Epikléza

tajomstiev žiari ako drahocenný poklad.

7. Eucharistická spomienka

Modlitby anafory vystihujú obsah
a zmysel liturgie, no väčšinu z nich sa
kňaz v byzantskom obrade zvykne modliť
potichu.

Počas

anafory

prichádza

k prepodstatneniu chleba a vína na telo
a krv Ježiša Krista
Východné anafory majú počiatok
v úctyhodnom staroveku, veľa ráz sa
podľa živého vedomia cirkvi prisudzujú
apoštolom alebo svätým prvokresťanskej
cirkvi

alebo

iným

významným

osobnostiam v histórii cirkvi. Anafory
spočívajú v úkone obetovania, ohlásení
chvály

a

vďakyvzdávania

Bohu

a v epikléze, ktorá je zvolávaním Svätého
Ducha.
Anafora vo svojej podstate pochádza
od samotného Ježiša Krista. On na
Poslednej večeri položil akési základy
anafory, ktorú

neskôr Cirkev doplnila

o ďalšie obrady.
Anaforu môžeme rozdeliť na 8 častí:
1. Eucharistický dialóg
2. Modlitba vďaky
3. Serafínska pieseň

8. Doxológia
Modlitba vďaky
Bezprostredne

po

Eucharistickom

dialógu nasleduje prvá modlitba anafory,
tzv. ďakovná modlitba, nakoľko obsahom
modlitby je chvála a vďakyvzdanie Bohu.
Modlitba vďaky je najstaršou časťou
anafory, lebo sám Ježiš Kristus sa pri
Poslednej večeri obrátil na nebeského
Otca

so

slovami

Predobrazom

chvály

tejto

a

modlitby

vďaky.
bola

modlitba starozákonného veľkonočného
obradu, ktorú čítal pán domu počas
jedenia veľkonočného baránka.
V tejto modlitbe nachádzame tri
základné motívy:
1. Oslava

Božej

vznešenosti

a všemohúcnosti.
2. Poďakovanie za dielo stvorenia
sveta.
3. Poďakovanie

za

vykúpenie

ľudského pokolenia.
Modlitba vďaky sa tak stáva výzvou
k radostne službe Bohu počas celého
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nášho

pozemského

života.

Je

však

Druhá

časť

piesne

je

prevzatá

zároveň aj výzvou k vďakyvzdávaniu za

z Evanjelia. Sú to slová, ktorými židovský

všetky prijaté Božie dobrodenia.

národ vítal Ježiša Krista pri vstupe do
Jeruzalema. Táto druhá časť je teda skôr

Serafínska pieseň
Serafínska

pieseň

zameraná na osobu Ježiša Krista ako
„Svätý,

svätý,

svätý...“ je ukončením predchádzajúcej
ďakovnej modlitby. Tento chválospev je
židovského pôvodu a do liturgie bol
uvedený

vplyvom

starozákonnej

synagogálnej bohoslužby približne na
konci 3. storočia. Ľudovo sa nazýva aj
víťaznou či triumfálnou piesňou, piesňou
Božieho triumfu a víťazstva.

Kráľa.
Premenenie
Modlitba
ďalším

premenenia

je

pokračovaním

vlastne
ďakovnej

modlitby. S touto modlitbou tvorí nielen
jeden obsahový celok, ale má s ňou
spoločný aj prameň vzniku.
V tejto modlitbe môžeme vidieť dva
základné motívy:
1. Poďakovanie za motív vykúpenia
2. Spomienka

na

Najsvätejšej

ustanovenie

Eucharistie

pri

Poslednej večeri
Prvý motív zvýrazňuje oslavno –
ďakovný charakter modlitby. Je v nej
opísané všetko to, čo pre spásu ľudského
pokolenia vykonal Ježiš Kristus.
Spomienkou

na

ustanovenie

Eucharistie sa završuje táto eucharistická
Samotný hymnus možno rozdeliť na
dve

časti,

odlišné

od

seba

svojím

pôvodom i významom.
Prvú časť chválospevu tvoria slová
z videnia proroka Izaiáša a vzťahujú sa na
Najsvätejšiu Trojicu (údajne aj preto sa 3x
opakuje na začiatku slovo „svätý“).
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modlitba premenenia. Slová premenenia
a aj samotná modlitba vracajú našu myseľ
do obdobia, kedy Spasiteľ sveta ustanovil
Eucharistiu
tajomstvo

ako
svojej

veľké

a

vznešené

nekonečnej

Lásky,

jednoty a zmierenia Boha s človekom
a človeka s Bohom.
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Liturgický program
Liturgický program po 6. nedeli po Pasche
od 27.05. do 02.06. 2019
Pondelok
27.05.
Utorok
28.05.

Streda
29.05.

06:30 sv. lit. (csl.)
Sv. muč. Tallelaios
Prep. otec Nikita,
chalcedónsky biskup
Kňazský deň

Sv. mučenica Teodózia, panna

18:00 sv. lit. (slov.)

† Juraj, Anna, Štefan...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Anna s rod.

06:30 sv. lit. (csl.)

Nanebovstúpenie Pána

07:30 sv. lit. (csl.)

prikázaný sviatok 16:30 sv. lit. (slov.)
mirovanie

Piatok
31.05.

Sv. apoštol Hermas

Sobota
01.06.

Sv. mučeník Justín

06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

Deň farnosti

7. nedeľa po Pasche
-

otcov 1. nicejského
snemu

† Mária, Michal

06:30 Utiereň

18:00 sv. lit. (slov.)

Nedeľa
02.06.

† Štefan, Mária, Štefan...

Zakončenie Paschy 17:00 Veľká večiereň

18:00 sv. lit. (slov.)

Štvrtok
30.05.

* Jozef, Antónia s rod.

* Andrej
* za farnosť
* za farnosť
* Zuzana, Sofia
† Šimon, Helena

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (slov.)
09:00 sv. lit. (csl.)
11:00 sv. lit. (slov.)

† Ján
* Andrea
* za farnosť
* Mária

hl. 6
Zbierka:
Katolícke masmédiá

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka

ňň
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Liturgický program
Liturgický program po 7. nedeli po Pasche
od 03.06. do 09.06. 2019
Pondelok
03.06.

Sv. muč. Lucilián a spol.

Utorok
04.06.

Sv. Metrofanés,
konštantínopolský patriarcha

Streda
05.06.

Sv. hieromučeník Dorotej,
týrsky biskup

Štvrtok
06.06.

Piatok
07.06.

† Mária, Ján, Vanda, Ján...

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária, Ján, Mária, Júlia

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ivona

18:00 sv. lit. (slov.)

* Renáta s rod.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Milan, Helena

18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Mária, Michal…

06:30 sv. lit. (csl.)

† Zuzana, Ján, Anna, Ján

Prep. otec Bessarión Divotvorca
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. hieromučeník

† Ján (panychída)

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

Teodot Ankyrský
zdržanlivosť od mäsa

Sobota
08.06.

06:30 sv. lit. (csl.)

5. zádušná sobota
Prenesenie ostatkov sv. muč.
Teodora Stratiláta

06:30 sv. lit. (csl.)

† z farnosti (hramoty)

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

† z farnosti (hramoty)

07:30 sv. lit.
LACKOVCE
________________________________

Nedeľa
09.06.

Nedeľa svätej
Päťdesiatnice

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.) * Gabriela, Ivana, Marianna
17:15 Večiereň
ňň

18:00 sv. lit. (slov.)
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* Peter, Alexandra,
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V akého Boha veríme?
(skúmanie pravej tváre Boha)
Patriarcha

Maximos

IV.

po

II.

a nedokázal premeniť na lásku všetko,

vatikánskom koncile napísal otvorený

čoho sa dotkne; ktorý by navždy zničil

list, v ktorom skúma pravú tvár Boha

telo, namiesto toho, aby ho vzkriesil;

a zároveň poukazuje ako ju človek zahmlil

ktorý by sa staral iba o duše, nie o ľudí;

a znetvoril. Tento list je odpoveďou na

ktorý by mal záľubu len v bolesti,

dišputy, ktoré sa po koncile viedli na tému

Nebudem veriť v Boha ľudí, ktorí si

Boh a jeho definícia z pohľadu človeka.

myslia, že milujú Boha, keď nemilujú ľudí

Názov listu patriarchu je

vo svojom okolí; ktorí

veľmi

chodia

výstižný:

Boh,

do

kostola

v ktorého neverím. Takže

a pritom neprestávajú

čo píše patriarcha?

klamať,

Nikdy

nebudem

kradnúť,

veriť

podvádzať a donášať;

v Boha, ktorý by nemal

ktorí si nikdy nezašpinia

záujem o človeka a nemal

ruky a nič neriskujú.

v ňom zaľúbenie; ktorý by si

Nebudem

veriť

prial, aby som sa ho bál; ktorý by striehol

v Boha, ktorý by v mene nádeje na večný

na človeka, ako ho „nachytať“ pri hriechu;

život bránil úsiliu o pretvorenie tohto

ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku

sveta; v Boha kazateľov, ktorí majú

urobili na výbornú; ktorý by hrozbou

odpoveď na každú otázku; v Boha, ktorý

ohňa trestal každú ľudskú radosť.

by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy,

Nebudem veriť v Boha neschopného

kultúry; ktorý by nebol prítomný všade,

pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú, že aj

kde sa ľudia majú radi; ktorého by bolo

zabúdajú; ktorý by neponúkol nové

možné stretnúť len v kostole; v Boha -

stretnutie tomu, kto ho opustil; ktorý by

naivného starčeka, ktorého je možné

nemal pre každého človeka zvláštne,

zneužívať podľa vlastnej chuti; v Boha,

osobné a len jemu určené slovo; ktorý by

ktorého by mohli pochopiť len ľudia

prekážal človeku v raste, v premene seba

múdri a zrelí; v Boha bez tajomstva;

a sveta; ktorý by bol nepriateľský

v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať

k hmote; ktorý by bol nepriateľský

proti všetkej nádeji.

k

sexualite;

ktorý

by

nebol

láska

Áno, môj Boh je iný Boh!
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Infocentrum
(aktuality a informácie)
* Srdečne pozývame na Deň farnosti, ktorý sa tohto roku bude niesť v duchu
myšlienky: Rodina ako malá Cirkev - Cirkev ako rodina. Hlavným cieľom je stráviť
spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny. Farský deň sa uskutoční 1. júna 2019 (sobota)
v areáli hotela Merrys (rezort Vtáčie údolie v lokalite Ptičie) so začiatkom od 09:30
hod. Tešíme sa na spoločné chvíle.
* Od Nedele Päťdesiatnice (09.06. 2019) prechádzame na slúženie sv. liturgií
v nedele už v tzv. „letnom“ režime, t.j. o 08:00 hod. (csl.), 10:00 hod (slov.), 17:15 hod.
Večiereň (slov.) a 18:00 hod. (slov.). Dôvodom skoršieho začiatku tohto režimu sú
pastoračné záležitosti spojené s diakonskou a kňazskou vysviackou nášho seminaristu
Matúša SEJKU.
* Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2019 už majú svoje turnusy s presným
termínom trvania. Všetky potrebné informácie na stránke www.gmacbarka.sk,
kde nájdete aj online formulár elektronickej registrácie.
* V liturgickom kalendári máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Na duchovný
význam tejto udalosti poukazuje sv. Ján Zlatoústy v jednej zo svojch homílií: „Dnes je
ľudský rod úplne zmierený s Bohom. Zmizol dávny a vražedný boj. My, ktorí sme neboli
hodní života na zemi – vystúpili sme do neba. Dnes sa stávame dedičmi Božieho
kráľovstva, my, čo si nezaslúžime ani pozemské, vystupujeme do neba a získavame za
dedičstvo prestol kráľ a Pána. Ľudská prirodzenosť, pred ktorou cherubín strážil raj,
bola pozdvihnutá nad všetkých cherubínov.“
Bože, vznes sa nad nebesá. A tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi.

FARSKÉ ZVESTI
Informačno-formačný časopis farnosti pre vnútornú potrebu farnosti
Vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné
Adresa: Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón: 057/775 3628
Web: www.grkathe.sk Email: humenne@grkatpo.sk
Zaopatrovanie chorých v nemocnici (non-stop linka): 0907 323 733
Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20 €)

IBAN farnosti: SK3009000000000086909038
Texty článkov neprešli gramatickou úpravou.
Autori článkov a zodpovední za vydanie: o. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml.

8

