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Hierarchická Cirkev – služba biskupa
(z myšlienok pápeža Františka)
Tak ako Svätý Duch neustále hojne

materstvo.

Plodí

nás

v

krste

ako

zahŕňa Cirkev svojimi darmi, tak Kristus

kresťanov tým, že nás znovuzrodzuje

v moci a milosti svojho Ducha neprestáva

v Kristovi, bdie nad naším rastom vo

udeľovať

budoval

viere, privádza nás do náručia Otca, aby

kresťanskú komunitu ako svoje telo.

sme prijali jeho odpustenie, pripravuje

Medzi

pre nás eucharistický stôl, kde nás živí

úrady,
týmito

aby

takto

úradmi

sa

vyníma

biskupský úrad. V biskupovi, ktorému

Božím

pomáhajú kňazi a diakoni, je sám

i Krvou, zvoláva na nás Božie požehnanie

Kristus, ktorý je prítomný a ktorý sa

a silu jeho Ducha, podopiera nás počas

naďalej

celého nášho života a zahŕňa nás svojou

stará

o

svoju

Cirkev,

slovom

a

Ježišovým

Telom

nehou a teplom, najmä v najháklivejších

zabezpečujúc jej ochranu a vedenie.
1. V prítomnosti a službe biskupov,
kňazov a diakonov môžeme spoznať

okamihoch skúšok, utrpenia a smrti.
2. Toto materstvo Cirkvi sa prejavuje

Svätá

najmä v osobe biskupa a v jeho službe.

hierarchická matka Cirkev. A naozaj, cez

Ako si totiž Ježiš vybral apoštolov

týchto

a poslal ich ohlasovať evanjelium a pásť

pravú

tvár

Cirkvi.

bratov,

a vysvätených
stavu,

Cirkev

Je

to

vyvolených
sviatosťou

Pánom

posvätného

uskutočňuje

svoje

jeho

stádo,

nástupcovia,

tak

sú

postavení

biskupi,

ich

do

čela
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kresťanských komunít ako garanti ich

Ježišovi i samotným jeho apoštolom. Aké

viery a ako živé znamenie prítomnosti

je teda krásne, keď biskupi s pápežom

Pána medzi nimi. Sme si preto vedomí,

vyjadrujú túto kolegialitu a snažia sa byť

že nejde o pozíciu prestíže, o nejakú

stále viac a viac služobníkmi veriacich,

čestnú hodnosť. Biskupský úrad, to nie je

služobníkmi

pocta, je to služba. Tak to chcel Ježiš.

modlitbe Cirkvi všetci biskupi spoločne

V Cirkvi by nemalo byť miesta pre

načúvajú Pánovi a Duchu Svätému, aby

svetskú mentalitu. Svetská mentalita

tak mohli do hĺbky venovať pozornosť

hovorí: ‚Tento človek urobil cirkevnú

človeku

kariéru,

Gaudium et spes, 4 ).

stal

sa

biskupom...‘

Nie,

a

Cirkvi!

A

znameniam

v

spoločnej

čias

(porov.

v Cirkvi nemôže byť miesta pre túto
mentalitu. Biskupský úrad je službou,

Toto všetko nám dáva pochopiť,

nie vyznamenaním, ktorým by sa niekto

prečo

vystatoval. Byť biskupom, to znamená

spoznávajú v biskupovi veľký dar, a sú

mať

stále

očami

kresťanské

pred

spoločenstvá

povolané

živiť

Ježišov

úprimné a hlboké

príklad, ktorý ako

spoločenstvo s ním,

Dobrý

počnúc

pastier

kňazmi

neprišiel, aby sa dal

a diakonmi. Nie je

obsluhovať, ale aby

zdravá taká cirkev,

slúžil

v ktorej by veriaci,

(porov.

Mt

20, 28; Mk 10, 45), a aby dal svoj život za

diakoni

a

kňazi

neboli

zjednotení

svoje ovce (porov. Jn 10, 11).

s biskupom. Takáto cirkev bez jednoty

3. Je ešte ďalší vzácny prvok, ktorý si

s biskupom je chorou cirkvou. Ježiš si

zaslúži povšimnutie. Keď si Ježiš vybral

želal túto jednotu všetkých veriacich

a povolal apoštolov, nemal v úmysle, že

s biskupom, aj diakonov a kňazov. A títo

by mali byť oddelení od seba, každý na

tak robia vo vedomí, že práve v biskupovi

vlastnú

byť

sa stáva viditeľným vzťah každej cirkvi

zjednotení s ním ako jedna rodina. Aj

s apoštolmi a so všetkými ostatnými

biskupi

komunitami,

päsť,

ale

tvoria

spolu,
jediné

mali

kolégium,

zjednotenými

s

ich

zhromaždené okolo pápeža, ktorý je

biskupmi a s pápežom v jedinej Cirkvi

strážcom a garantom tohto hlbokého

Pána Ježiša, ktorá je našou Svätou

spoločenstva,

hierarchickou matkou Cirkvou.
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ktoré
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Svätý prorok Eliáš
(najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael)
Prorok

liturgickú

pozoruhodný je Boží rozsudok na vrchu

spomienku slávime 20. júla, pochádzal

Karmel, ktorý sa končí zabitím Baalových

z Tesbe v Galaáde a vystupoval ako

prorokov.

Eliáš,

ktorého

prorok za kráľov Achaba a Achazijáša,

bolo náboženskou a politickou podporou

v 9. storočí pred Kristom.
Jeho

meno

a znamená

(hebrejský

„Môj

Boh

Mocné vystupovanie proroka Eliáša

je

pôvod
Jahve“)

Izraelitov

verných

Bohu

a prispelo

k pádu Achabovho domu.

predznamenalo jeho povolanie i život:

Po odovzdaní úradu Elizeovi zázračne

výlučné uctievanie Jahveho. O pôsobení

prešiel Jordán. Za Jordánom ho ohnivý

tohto

proroka

voz vzal do neba (porov. 1 Kr a 2Kr), čo

informujú dva starozákonné spisy –

malo za následok, že Židia verili, že sa

Knihy kráľov.

Eliáš vráti krátko pred eschatologickým

typického

Doba

jeho

putujúceho

účinkovania

Jahveho súdnym dňom.

sa

Vernosť

vyznačovala tým, že viera v Baala

Božiemu

takmer vytlačila vieru v Jahveho.

zákonu i za cenu veľkého

Predpovedal Achabovi, že na zemi

utrpenia

bude hlad, ako trest Boha za

života

uctievanie Baala. Keď vyschol

obľúbeného a rozšíreného

potok,

svätého,

išiel

do

Sarepty,

kde

izraelského kráľovstva a presviedčal ľudí
o Božom hneve.
Eliáš získal pre Jahveho celú oblasť,
no na kráľovskom dvore, napriek zápalu,

ohrozovania

urobili

z Eliáša

ktorému

je

zasvätený pomerne veľký

rozmnožil múku a olej a vzkriesil
syna vdovy. Po troch rokoch sa vrátil do

a

počet chrámov.
V kresťanstve sa Eliáš stal vzorom
bojovníka

proti

bezbožnosti

a predchodcom kresťanského mníšstva
a askézy.

nebol úspešný a obľúbený. Začalo kruté

V ľudovej zbožnosti ho považovali za

prenasledovanie Eliáša, ktorý ešte neskôr

divotvorcu a pomocníka v naliehavých

predpovedal smrť Ezechiášovi. Veľmi

záležitostiach, najmä pri zlom počasí.
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Liturgický program
Liturgický program po 4. nedeli po Päťdesiatnici

04.07. – 10.07. 2022

Pondelok Sv. Andrej Jeruzalemčan, krétsky 06:30 sv. lit. (csl.) † Štefan, Mária, Michal...
04.07.
arcibiskup
18:00 sv. lit. (slov.) † Mária, Ján, Mária, Ján...

Utorok
05.07.

Svätí apoštolom rovní Cyril

07:30 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (slov.)

* Anna

štátny sviatok, mirovanie 18:00 sv. lit. (slov.)

* Zuzana, Saška, Marián

a Metod, učitelia Slovanov

06:30 sv. lit. (csl.)

Streda
06.07.

Prep. otec Sisoes Veľký

Štvrtok
07.07.

Prepodobní otcovia Tomáš
z Maley a Akkakios

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

† Andrej, Mária
† Jozef, Helena, Jozef
† Ján
1. † Mária

2. † Jozef, Ján, Alžbeta, František...

Piatok
08.07.

Sobota
09.07.

Sv. veľkomučeník Prokop
zdržanlivosť od mäsa
Sv. hieromučeník Pankrác,
tauromenský biskup

5. nedeľa po
Nedeľa
10.07.

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

Päťdesiatnici

† Ladislav
† Mária (panychída)

07:30 sv. lit. (slov.)

* Juraj, Mária s rod.

11:00 sv. lit. (slov.)

hl. 4

* bohuznáma rodina

18:00 sv. lit. (slov.)

09:00 sv. lit. (csl.)

Prep. otec Anton Pečersko-Kyjevský

4

06:30 sv. lit. (csl.) † kňazi pôsobiaci vo farnosti

* za farnosť
* Janka

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.) * Vladimír, Viera, Hanka
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Liturgický program
Liturgický program po 5. nedeli po Päťdesiatnici

11.07. – 17.07. 2022

Pondelok
11.07.

Utorok
12.07.
Streda
13.07.
Štvrtok
14.07.

Piatok
15.07.

Sobota
16.07.

Sv. všechválna mučenica

06:30 sv. lit. (csl.)

Eufémia

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária

† Filoména

06:30 sv. lit. (csl.)
Svätí mučeníci Proklos a Hilarios

* Emil, Melánia

18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal

06:30 sv. lit. (csl.)

Náš prepodobný otec
Štefan Svätosávsky

* Pavol s rod.

18:00 sv. lit. (slov.) † Jozef, Anna, Andrej, Peter
06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. apoštol Akvila

† Štefan, Helena, Mária...

18:00 sv. lit. (slov.) * kňazi pôsobiaci vo farnosti
Sv. apoštolom rovný a veľký

06:30 sv. lit. (csl.)

knieža Vladimír
zdržanlivosť od mäsa
Sv. hieromučeník Aténogenes
a jeho desiati spoločníci

18:00 sv. lit. (slov.) † František, Oľga (panychída)
07:00 sv. lit. (csl.)

* Libuša

18:00 sv. lit. (slov.) † Andrej, Anna, Ján, Anna…
07:30 sv. lit. (slov.)

6. nedeľa po
Nedeľa
17.07.

* Marianna

* Natália, Ľuboslava,
Rastislav, Lukáš

Päťdesiatnici

09:00 sv. lit. (csl.)

Blažený hieromučeník Pavel,
prešovský biskup

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť
* Nadežda, Oliver,
Nadežda

17:15 Večiereň

hl. 5
Zbierka: Svojpomocný fond

18:00 sv. lit. (slov.)

* Helena s rod.
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Liturgický program
Liturgický program po 6. nedeli po Päťdesiatnici

18.07. – 24.07. 2022

Pondelok
18.07.

Sv. muč. Hyacint z Amastridy

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ladislav, Magdaléna...

Sv. muč. Emilián

18:00 sv. lit. (slov.)

† Andrej, Helena, Vasiľ...

Utorok
19.07.

Prepodobná matka Makrína,
sestra Bazila Veľkého

Streda
20.07.

Svätý a slávny prorok Eliáš

Štvrtok
21.07.

Piatok
22.07.

Sobota
23.07.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Anna, Tomáš

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. prorok Ezechiel

* Radoslav, Ján s rod.
* Peter, Henrieta s rod.
† František, Jozef, Pavol...

18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. myronosička a apoštolom

06:30 sv. lit. (csl.)

† Marek (panychída)
† Miroslav, Irena

rovná Mária Magdaléna
zdržanlivosť od mäsa
Sv. muč. Trofim, Teofil a spol.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Vladimír

07:00 sv. lit. (csl.)

† Ladislav

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

Päťdesiatnici
Sv. mučeníci Boris a Gleb

hl. 6

6

† Michal

odporúčaný sviatok 18:00 sv. lit. (slov.)

7. nedeľa po
Nedeľa
24.07.

06:30 sv. lit. (csl.)

* Oľga s rod.
* Vasiľ, Anna s rod.

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* Mária s rod.

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Maroš, Stanislava,
Olívia, Zara
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Byť kresťanom aj cez prázdniny
(Desatoro kresťanských prázdnin)
Začína sa čas prázdnin a dovoleniek.

4. Chodiac po horách a dedinách,

Mnohí sa dlhé mesiace tešia na jeho

mestách

príchod. Mnohým, pri pomyslení na

cestu k svojmu Bohu.

chvíle

voľna,

zalieva

radosť

myseľ

5.

i

Na

zablúdení

a srdcia.

dedinkách

nestrať

nikdy

turistike

ti

pomôže

pri

kompas,

či

mapa.

Pri

Každý máme svoju vlastnú predstavu

„poblúdení“ ti určite pomôže modlitba.

o úžasnej dovolenke, každý z nás túži po

Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan.

niečom inom. Niekto má rád more, iný

Falšoval by si tým svoju identitu.

preferuje hory a prírodu, ďalší si chce

právo. Iní pracujú, aby si ty mohol

vychutnať chvíle s priateľmi...
Čo

teda

prázdniny

aby

prežívať svoje prázdniny. Aj oni majú

pre

svoje nároky. Snaž sa o spravodlivosť ku

a naplnenými

všetkým. Rešpektuj ich a zaujímaj sa

urobiť

preto,

a dovolenky

človeka čarovnými

6. Nemysli si, že máš na všetko

boli

o ich dobro.

radosťou?
Ako kresťania si tiež uvedomujeme,
že aj ten najjednoduchší prázdninový
program môže dať všetkým maximum,
Nevynechajme teda Ježiša Krista
pretože

prázdniny,

či

bez

dovolenka

nikdy neclonili pri pohľade na Boha.
8.

Nemaj

smeti

a

neporiadok

v batožine, ale ani v svojej duši.

ak do neho zapojíme Boha.
z prázdnin,

7. Nos proti slnku okuliare tak, aby ti

neho
naozaj

budú
len

prázdnymi dňami.
1. Keď cestuješ, rozlúč sa rodičmi
a známymi, ale nie s Nebeským Otcom.
2. Nezabudni si nabaliť dôležité veci,
doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu,
Sväté Písmo.

Premáhaj

žiadostivosť,

egoizmus

a pýchu. Prázdniny neznamenajú robiť si,
čo sa mi 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

3. Vezmi si také topánky, ktoré by ťa

nemajú dokonca ani každodenný chlieb.

v nedeľu priviedli do chrámu. Aj počas

Mysli na to, aby si sa z prázdnin vrátil

prázdnin je nedeľa deň Pánov.

oddýchnutý, zdravý a lepší!
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Kameň v kapse
(príbeh pre potešenie duše)
Istý žobrák raz predstúpil pred

Boháč sa dopustil zločinu, prišiel

boháča, aby ho poprosil o kúsok chleba.

o celý majetok a skončil vo väzení. Práve

Boháč mu nič nedal, rozhneval sa,

v ten deň sa žobrák ocitol na ceste popri

zodvihol kameň a hodil ho doňho.

ňom. Uvidel boháča s putami na rukách.

Žobrák ten kameň vzal a vložil si ho

Podišiel k nemu, vybral z kapsy kameň

do kapsy so slovami: „Vezmem si ten

a napriahol ruku, že ho hodí. Chýbala

kameň pre prípad, že príde hodina, keď

mu však odvaha, a tak nechal kameň

ho budem môcť hodiť do boháča."

vykĺznuť

na

zem.

Povedal

si:

Celý život nosil so sebou tú ťarchu,

„Úbožiak! Bol bohatý a spupný, ale teraz

ten kameň v kapse i v srdci. Napokon

mi ho je ľúto. Prečo som so sebou toľký

nadišiel čas hodiť ho.

čas nosil ten kameň? Bola to hlúposť!"

Medaila Mikuláš Klimčák
(pamätná medaila k výročiu)
Slovenská numizmatická spoločnosť

Na líci medaily je okrem iného

pri SAV, pobočka Humenné, pri

vyobrazený aj gréckokatolícky

príležitosti

farský chrám Zosnutia Presvätej

100.

výročia

Bohorodičky v Humennom.

narodenia humenského rodáka,
akademického
Mikuláša

Na

maliara

Klimčáka,

rube

vyobrazené

vydala

medaily

sú

postavy svätých

Cyrila a Metoda z vitráží okien

pamätnú medailu.
Autorom medaily, s priemerom 60
mm, ktorú razila Mincovňa Kremnica,
š. p., v prevedení patinovaný bronz

rímsko-katolíckeho

farského

Kostola

Všetkých svätých v Humennom, ktorých
autorom je Mikuláš Klimčák.

a v počte 150 číslovaných kusov, je

Cena medaily je 42 €.

Mgr. art. Martin Sabol.

Bližšie

Ku každej medaile je priložený
certifikát

s číslom

odrazku

uložená v koženej etui.
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a je

informácie

o medaile, resp. pri záujme
o zakúpenie

medaily,

t. č.0948 500 265.

na

