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Ročník: 12.

Rok: 2019

Číslo: 13

Štyri črty prvokresťanského spoločenstva
(z myšlienok pápeža Františka)
Ovocie Turíc, mocné vyliatie Ducha

Evanjelista Lukáš o tom rozpráva

Svätého na prvé kresťanské spoločenstvo

ukazujúc nám jeruzalemskú cirkev ako

spôsobilo, že množstvo ľudí sa vo svojich

vzor každého kresťanského spoločenstva,

srdciach cítilo preniknutých radostnou

ako ikonu bratstva, ktoré fascinuje a ktoré

zvesťou o spáse v Kristovi a slobodne sa

netreba mýtizovať, ale ani bagatelizovať.

k nemu prihlásili svojím obrátením,

Rozprávanie Skutkov apoštolov nám

prijatím krstu v jeho mene a prijatím aj

umožňuje nahliadnuť medzi steny domu,

z ich strany daru Svätého Ducha.

kde sa prví kresťania zhromažďujú ako

Asi tritisíc osôb sa stáva súčasťou toho
bratstva, ktoré je domácim prostredím
veriacich a cirkevným kvasom diela

Božia rodina, miesto spoločenstva lásky
medzi bratmi a sestrami v Kristovi.
Možno tu vidieť, že žijú veľmi

evanjelizácie. Teplo viery týchto bratov

precíznym

a sestier v Kristovi robí z ich života scenár

zúčastňovali na učení apoštolov a na

Božieho

bratskom spoločenstve, na lámaní chleba

v

diela,

ktoré

zázrakoch

a

sa

prejavuje
znameniach

prostredníctvom apoštolov. To, čo je
neobyčajné

sa

stáva

bežným

spôsobom:

„vytrvalo

sa

a na modlitbách“ (Sk 2, 42).
Kresťania

sústavne

počúvajú

apoštolské vyučovanie; udržiavajú vysoko

a každodennosť sa stáva priestorom, kde

kvalitné

medziľudské

vzťahy

aj

sa prejavuje živý Kristus.

prostredníctvom zdieľania duchovných
7

13/2019 Farské zvesti
___________________________________________________________
a hmotných dobier; pripamätávajú si

ktorí sú povolaní deliť sa, vcítiť sa do

Pána

druhých a dávať „podľa toho, ako kto

skrze

„lámanie

chleba“,

teda

Eucharistiu, a vedú dialóg s Bohom

potrebuje“

v modlitbe. Toto sú postoje kresťana.

veľkorysosť,

almužnu,

o

navštevovanie

1.

Vytrvalo

počúvajú

apoštolské

učenie.
2.

(Sk

druhého,

2,45),

to

znamená

starostlivosť
chorých,

navštevovanie tých, ktorí sú v núdzi, ktorí
Udržiavajú

na

veľkej

výške

medziľudské vzťahy aj cez zdieľanie
duchovných a materiálnych dobier.
3. Pamätajú na Pána skrze „lámanie
chleba“, teda Eucharistiu.

potrebujú útechu.
A toto bratstvo, práve preto, že si
vyberá cestu spoločenstva a pozornosti
k núdznym, toto bratstvo, ktoré je
Cirkvou, môže žiť autentický a pravdivý

4. Vedú dialóg s Bohom v modlitbe.

liturgický život. Lukáš hovorí: „Deň čo
deň svorne zotrvávali v chráme, po

Toto sú štyri črty dobrého kresťana.

domoch lámali chlieb a s radosťou

Na rozdiel od ľudskej spoločnosti, kde

a úprimným srdcom požívali pokrm.

existuje tendencia konať vo

Chválili Boha a boli milí

vlastných záujmoch, bez

všetkému ľudu“ (Sk 2, 46-47).

ohľadu

na

dokonca

na

druhých,
ich

spoločenstvo

či

Napokon,

úkor,

Skutkov

veriacich

apoštolov

nám

pripomína, že Pán zaručuje

nepripúšťa
individualizmus,

rozprávanie

rast
aby

spoločenstva

(porov.

2, 47): vytrvanie veriacich

podporilo zdieľanie a solidaritu. V duši

v rýdzosti zmluvy s Bohom a s bratmi sa

kresťana nie je miesto pre sebectvo. Ak je

stáva príťažlivou silou, ktorá fascinuje

tvoje srdce sebecké, nie si kresťanom: si

a získava si mnohých.

svetským človekom, ktorý hľadá len

Prosme Svätého Ducha, aby urobil

vlastné výhody, vlastný zisk. Štýlom

naše spoločenstvá miestami, kde si

veriacich je však blízkosť a jednota: sú si

možno osvojovať a praktizovať nový život,

nablízku zo vzájomnej starostlivosti, nie

skutky solidarity a súdržnosti; miestami,

z dôvodu, aby niekoho ohovárali. Nie: aby

kde

pomáhali, aby sa zblížili.

s Bohom, ktoré sa stáva spoločenstvom

Milosť krstu teda odhaľuje vnútorné
puto medzi bratmi, sestrami v Kristovi,

2

sú

slávenia

liturgie

stretnutím

s blížnymi; miestami, ktoré sú otvorenými
dverami nebeského Jeruzalema.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu
(obrad sv. prijímania a jeho prvky)
Obrad svätého prijímania patrí medzi

v bohoslužobných textoch sa objavuje až

najviac rozvinuté časti svätej liturgie, ako

v 5. storočí. Je teda veľmi originálnou

po stránke obradovej, tak aj po stránke

časťou sv. liturgie

obsahovej (textovej). Samotný obrad sv.

Dvíhanie eucharistického chleba má

prijímania prešiel dlhým vývojom, pokiaľ

veriacim pripomenúť blížiaci sa moment

sa ustálil do podoby, v ktorej ho poznáme

obradu svätého prijímania a v ich dušiach

dnes.

vyvolať primerané pocity.

Štruktúru obradu svätého prijímania,

Niektorí

teológovia vidia v obrade

pozostávajúcu z rozličných obradových

dvíhania chleba dvíhanie Ježiša Krista na

činností a modlitieb svätého prijímania,

Golgote.

tvoria nasledujúce prvky:

poznamenať, že tieto tvrdenia nemajú

Je

však

nutné

k

tomu

 dvíhanie eucharistického chleba

nijaký podklad v bohoslužobnom texte, ba

 lámanie eucharistického chleba

naopak odvádzajú pozornosť od vlastného

 vloženie eucharistického chleba

významu obradu.
Toto

do čaše (spojenie darov)

pozdvihovanie

pripomína

 užívanie teploty

veriacim nevyhnutnosť duchovnej čistoty

 prijímanie kňaza ( resp. viacerých

a svätosti ako podmienok účasti na

kňazov) a diakona

eucharistickej hostine. Samotné zvolanie

 prijímanie veriacich

„Sväté svätým!“ je na jednej strane výzvou
k uvedomeniu si a uznaniu vlastnej

Dvíhanie eucharistického chleba

nehodnosti, a na strane druhej je to výzva

Obrad

začína

k jednote s celou Cirkvou. Samotné sväté

týmto obradom dvíhania eucharistického

prijímanie je totiž zjednotením veriacich

chleba. Kňaz berie do obidvoch rúk svätý

s mystickým Telom Cirkvi.

svätého

prijímania

chlieb, dvíha ho a hovorí: „Vnímajme!
Sväté svätým!“

Lámanie chleba

Všeobecne sa traduje, že tento obrad
dvíhania

eucharistického

Obrad

lámania

chleba,

aj

keď

chleba

v bohoslužobných textoch je neskoršieho

pochádza ešte z apoštolských čias, aj keď

pôvodu, má svoj základ v Poslednej
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večeri. Ježiš Kristus vo Večeradle lámal
chlieb a potom ho dával svojím učeníkom.

Zmiešavanie

Lámanie chleba bolo zvyčajne spojené
s

modlitbou

požehnania.

vloženie

eucharistického chleba do čaše

Toto lámanie malo praktický význam –
dať všetkým učeníkom po čiastke chleba.

-

Po rozdelení svätého chleba na štyri
časti, jednu z nich vkladá kňaz do čaše,
vyslovujúc slová „Plnosť Svätého Ducha.“

Modlitbou

Obrad

vkladania

eucharistického

požehnania a lámaním chleba sa u židov

chleba do čaše sa nachádza vo všetkých

začínala každé stolovanie. Tento zvyk

liturgiách, ale história tohto obradu je

zachoval aj Ježiš Kristus pri Poslednej

nejasná. Nejasným je aj pôvod a pôvodný

večeri, keď ako otec rodiny „lámal chlieb“

zmysel tohto obradu. Formula obradu

a rozdeľoval ho medzi svojich učeníkov.

pochádza pravdepodobne zo stredoveku

Z histórie obradu je
zrejmé,

že

Podľa niektorých

lámanie

teológov

spojenie

chleba malo praktický

Tela Ježiša Krista

význam. Pred samotným

s Jeho Presvätou

svätým prijímaním sa

Krvou

javila potreba rozdeliť

v

čaši

symbolizuje

eucharistický chlieb medzi prijímajúcich

Vzkriesenie

veriacich. Dnes je to počas liturgie

v tomto momente sa spája Telo Kristovo

rituálny obrad lámania chleba.

so svojou dušou.

Podľa súčasného poriadku slávenia,

Ježiša

Krista,

nakoľko

Podľa súčasných

teológov obrad spojenia svätých Darov

kňaz počas vyslovovania slov predpísanej

s

modlitby láme svätý chlieb na štyri časti,

poukázaním na to, že sväté Dary sú

ktoré v tvare kríža ukladá na diskos.

„plnosťou Svätého Ducha.“ To znamená,

Mnohých hneď napadne otázka, či po
tomto lámaní eucharistického chleba,
naozaj prijímam Ježiša Krista alebo len

vyslovením

predpísaných

slov

je

že sväté Dary zahrňujú v sebe plnosť Božej
priazne a plnosť darov Svätého Ducha.
Slová „Plnosť Svätého Ducha“ teda

nejakú Jeho časť. Treba si uvedomiť, že vo

poukazujú

svätom

plnosť

Svätého Ducha a dôsledky posvätených

Kristovho tela, teda celý a skutočný Ježiš

Darov v životoch veriacich, prijímajúcich

Kristus. Ježiš Kristus sa celý podáva

Sväté Dary. Svätá Eucharistia sa tak stáva

veriacim aj v tej najmenšej čiastočke

prameňom a studnicou Božej milosti pre

eucharistického chleba.

veriacich.
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podáva
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Liturgický program
Liturgický program po 4. nedeli po Päťdesiatnici
od 08.07. do 14.07. 2019

Pondelok
08.07.

Sv. veľkomučeník Prokop

Utorok
09.07.

Sv. hieromučeník Pankrác,
tauromenský biskup

Streda
10.07.

Prep. otec Anton

Štvrtok
11.07.

Piatok
12.07.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Andrej, Anna

18:00 sv. lit. (slov.)

† Filoména, Juraj

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Karol
† Andrej, Anna, Ján, Anna

06:30 sv. lit. (csl.)

Pečersko-Kyjevský

* Jana s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

† Michal, Anna
† Mikuláš, Štefan, Mária...

Sv. všechválna mučenica Eufémia

Sv. mučeníci Proklos a Hilarios

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Jana

06:30 sv. lit. (csl.)

* Pavol s rod.

Prep. otec Michal Maleinský
zdržanlivosť od mäsa

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
13.07.

Náš prepodobný otec Štefan
Svätosávsky

Nedeľa
14.07.

* Mária, Štefan, Igor...

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
08:00 sv. lit. (csl.)

5. nedeľa po
Päťdesiatnici

† Michal

* Janka
* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)
* Kristína, Jozef, Marta,
Mária, Anna, Jakub, Matej, Ivan, Amália

Sv. apoštol Akvila

hl. 4
Zbierka:
Svojpomocný fond farností

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka

ňň
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Liturgický program
Liturgický program po 5. nedeli po Päťdesiatnici
od 15.07. do 21.07. 2019

Pondelok
15.07.

Sv. apoštolom rovný a veľký
knieža Vladimír

Utorok
16.07.

Sv. hieromučeník Aténogenes
a jeho desiati spoločníci

Streda
17.07.

Blažený hieromučeník Pavel,

Štvrtok
18.07.

Sv. muč. Hyacint z Amastridy

Piatok
19.07.

Sobota
20.07.

prešovský biskup

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. muč. Emilián

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

Prepodobná matka Makrína,
sestra Bazila Veľkého

* Anna
† Albína, Andrej
† Júlia

06:30 sv. lit. (csl.) * Peter, Katarína, Jakub, Lenka
18:00 sv. lit. (slov.)

06:30 sv. lit. (csl.)

* Mária
* Alexej s rod.
† Mária (panychída)
† Michal

17:00 Veľká večiereň

zdržanlivosť od mäsa
Svätý a slávny prorok Eliáš
odporúčaný sviatok

6. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
21.07.

06:30 sv. lit. (csl.) † Mikuláš, Júlia, Ján, Anna...

18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (csl.)

† Mikuláš
† Marián, Andrej, Andrej

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

† Štefan, Mária

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* Marta, Martina

Sv. prorok Ezechiel
17:15 Večiereň

hl. 5
ňň
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Kresťanom som aj cez prázdniny
(Desatoro kresťanských prázdnin)
„Mama, oco, ja sa nudím!“ opakovali

5.

Na

turistike

pomôže

pri

či

mapa.

Pri

mnohí z nás neraz počas prázdninových

zablúdení

dní. A rodičom často vstávali vlasy

„poblúdení“ ti určite pomôže modlitba.

dupkom,

Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan.

keď

mali

svojim

deťom

zabezpečiť nonstop atraktívny program
počas dlhých dvoch mesiacov. No ani
skvelý, do poslednej minúty vyplnený čas
atraktívnymi
nemusí

Falšoval by si tým svoju identitu.
6. Nemysli si, že máš na všetko právo.
Iní pracujú, aby si ty mohol

možnosťami

deťom

prežívať svoje prázdniny. Aj

zabezpečiť

oni majú svoje nároky. Snaž

plnohodnotné prázdniny. Ale
aj

ten

sa o spravodlivosť ku

najjednoduchší

všetkým.

prázdninový program môže

Nevynechajme Pána Ježiša Krista
z prázdnin, pretože bez neho budú
prázdniny naozaj len prázdnymi dňami.

Rešpektuj

ich

a zaujímaj sa o ich dobro.

dať všetkým maximum, ak do
neho zapojíme Boha.

kompas,

ti

7. Nos proti slnku okuliare tak, aby ti
nikdy neclonili pri pohľade na Boha.
8.

Nemaj

smeti

a

neporiadok

v batožine, ale ani v svojej duši.

1. Keď cestuješ, rozlúč sa rodičmi

Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a pýchu.

a známymi, ale nie s Nebeským Otcom.

Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi

2. Nezabudni si nabaliť dôležité veci,
doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu,
Sväté Písmo.
3. Vezmi si také topánky, ktoré by ťa
v nedeľu priviedli do chrámu. Aj počas
prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán
nikdy neodchádza na prázdniny.

zachce.
9. Rozdávaj okolo seba úsmev
a radosť namiesto hrešenia a hundrania.
Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike,
predsudkom a samoľúbosti.
10. Nechci mať všetko pre seba. Mysli
aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo

4. Chodiac po horách a dedinách,

nemajú dokonca ani každodenný chlieb.

mestách i dedinkách nestrať nikdy

Mysli na to, aby si sa z prázdnin vrátil

cestu k svojmu Bohu.

oddýchnutý, zdravý a lepší!
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Infocentrum
(aktuality a informácie)
* Prehľad archieparchiálnych odpustov na leto 2019:
Levoča
nedeľa, 7. júl (Uloženie rúcha Bohorodičky)

Buková Hôrka
nedeľa, 11. august (Premenenie Pána)

Stropkov
nedeľa 7. júl (Svätí Cyril a Metod)

Šašová
nedeľa, 11. august (Zosnutie Bohorodičky)

Ruské Pekľany
sobota, 20. júl (Blažený Pavel Peter Gojdič)

Ľutina
nedeľa, 18. august (Zosnutie Bohorodičky)

Seč. Polianka
nedeľa, 21. júl (Panna Mária Karmelská)

Humenné
nedeľa, 25. august (Zosnutie Bohorodičky)

Litmanová
nedeľa, 4. august (Hlavná púť)

Čirč
nedeľa, 25. august (Zosnutie Bohorodičky)

* Nový kaplán v našej farnosti
Od 15.07. 2019 prichádza do našej farnosti Humenné nový
kaplán, o. Pavol FEČKANIN, ktorý pochádza z farnosti
Staškovce v protopresbyteriáte Stropkov.
Kňazské svätenie prijal 16.06. 2019 v Ľutine, teda prichádza
na svoje prvé pôsobisko.
Vyprosujeme o. Pavlovi veľa Božích milostí a odvahy v jeho
kňazskej službe.
o. Pavol, na mnohaja lita!

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

