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Katechéza pápeža Františka: 

Katechéza Svätého Otca: Chudoba a milosrdenstvo 
 
Katechézu predchádzalo 

čítanie zo Svätého Písma: 

„Bol istý bohatý človek. 
Obliekal sa do purpuru a 
kmentu a deň čo deň 
prepychovo hodoval. Pri jeho 
bráne líhal akýsi žobrák, 
menom Lazár, plný vredov. 
Keď žobrák umrel, anjeli ho 
zaniesli do Abrahámovho lona. 
Zomrel aj boháč a pochovali 
ho. I zvolal: „Otec Abrahám, 
zľutuj sa nado mnou a pošli 
Lazára, nech si namočí aspoň 
koniec prsta vo vode a zvlaží 
mi jazyk, lebo sa hrozne trápim 
v tomto plameni!“  
No Abrahám povedal:  
„Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za 
svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu 
teší a ty sa trápiš“. 

(Lk 16,19-20a.22.24-25) 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

Dnes sa s vami chcem pristaviť pri 

podobenstve o boháčovi a chudobnom Lazárovi. 
Život týchto dvoch osôb, zdá sa, plynie na 
rovnobežných tratiach: ich životné podmienky sú 
v protiklade a ani najmenej si nekorešpondujú. 
Dvere boháčovho domu sú vždy uzavreté pred 
chudobným, ktorý sa nachádza vonku, snažiac sa 
požívať aspoň zvyšky z boháčovho stola.  

Ten bol zaodetý prepychovým 
oblečením, zatiaľ čo Lazár bol pokrytý 
vredmi; boháč každý deň prepychovo 

hoduje, zatiaľ čo Lazár umiera od 
hladu. 

Len psy sa o neho starajú a prichádzajú mu 
lízať rany. Táto scéna pripomína tvrdé 
napomenutie Syna človeka pri poslednom 
súde:  

„Lebo som bol hladný, a nedali ste 
mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi 
piť; (...) bol som nahý, a nepriodeli ste 

ma; bol som chorý a vo väzení, a 
nenavštívili ste ma“. 

(Mt 25, 42-43). 

Ročník: 8.       Číslo: 10 
 



Sme tu pre vás 10/2016 

 

2 

 

Lazár dobre reprezentuje tiché volanie 
chudobných všetkých čias a protirečivosť sveta, 
v ktorom sú nesmierne bohatstvá a zdroje 
v rukách len zopár ľudí.    

Ježiš hovorí, že jedného dňa ten človek 
umrel. Chudobní aj boháči umierajú, majú ten 
istý osud. My všetci ho zdieľame, či nie? Nie sú tu 
žiadne výnimky.  A  tak sa ten človek obráti na 
Abraháma prosiac ho s oslovením „otec“. 
Dovoláva sa  tak, že je jeho synom, patriacim 
k Božiemu ľudu. Napriek tomu počas života 
neprejavil voči Bohu žiadny ohľad, naopak, 
uzavretý vo svojom svete prepychu a hýrenia, 
urobil zo seba stred všetkého. Vylučujúc Lazára 
vôbec nebral do úvahy ani Pána, ani jeho zákon.  

Ignorovať chudobného znamená 
pohŕdať Bohom! 

A toto sa musíme dobre naučiť: ignorovať 
chudobného znamená pohŕdať Bohom. 
V podobenstve je však jedna osobitosť, ktorú si 
treba všimnúť. Boháč nemá meno, len prívlastok: 
„bohatý“; zatiaľ čo meno chudobného sa päťkrát 
opakuje, a „Lazár“ znamená „Boh pomáha“. 
Lazár spočívajúci pred dverami je živým volaním 
k boháčovi, aby pamätal na Boha, avšak boháč 
toto volanie neprijíma. Takže bude odsúdený 
nie pre svoje bohatstvá, ale pre to, že bol 
neschopný mať s Lazárom súcit a pomôcť 
mu. 

V druhej časti podobenstva nachádzame 
Lazára a boháča po ich smrti. Tam, na druhom 
brehu života, sa situácia obrátila: chudobného 
Lazára anjeli odniesli do neba k Abrahámovi, 
boháč je naopak uvrhnutý do múk. Vtedy boháč 
«pozdvihol oči a zďaleka videl Abraháma a 
Lazára v jeho lone». Zdá sa, že vidí Lazára po 
prvý krát, avšak jeho slová ho prezrádzajú: «Otec 
Abrahám», hovorí, «zľutuj sa nado mnou a pošli 
Lazára», – takže ho pozná, je tak? – «pošli 
Lazára nech si namočí aspoň koniec prsta vo 
vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v 
tomto plameni!»  

Teraz boháč rozpoznáva Lazára a prosí ho 
o pomoc, zatiaľ čo počas života sa tváril, že ho 
nevidí.  

Koľkokrát, koľko len krát sa mnohí 
ľudia tvária, že nevidia chudobných! 

Chudobní pre nich neexistujú... Predtým 
mu upieral dokonca aj zvyšky zo svojho 
stola, a teraz by chcel, aby mu priniesol 

napiť! 

 Ešte stále verí, že si môže nárokovať na práva pre 
svoje predošlé spoločenské postavenie. 
Prehlasujúc za nemožné vyhovieť jeho požiadavke,  
Abrahám osobne ponúka kľúč k celému príbehu: 
vysvetľuje, že dobrá a zlá boli prerozdelené takým 
spôsobom, aby kompenzovali pozemskú 
nespravodlivosť a dvere, ktoré v živote oddeľovali 
boháča od chudobného, sa premenili na «veľkú 
priepasť». 

Pokiaľ bol Lazár pri jeho dome, pre boháča to 
bola príležitosť k spáse: mohol roztvoriť dvere, 
pomôcť Lazárovi... avšak teraz, keď sú obaja mŕtvi, 
situácia sa stala nezvratnou. Nie je tu priama 
odvolávka na Boha, ale podobenstvo jasne vyzýva 
na bdelosť: milosrdenstvo Boha voči nám je 
previazané s naším milosrdenstvom voči 
blížnemu; ak toto chýba, ani ono nenájde 
priestor v našom uzavretom srdci, nemôže vstúpiť. 
Pokiaľ ja neotvorím dvere môjho srdca voči 
chudobnému, tie dvere zostanú uzavreté. Aj pre 
Boha. A toto je príšerné. 

Teraz boháč myslí na svojich bratov, ktorým 
hrozí, že skončia rovnako ako on, a prosí, aby sa 
Lazár mohol vrátiť na svet aby ich varoval. No 
Abrahám odpovedá: «Majú Mojžiša a prorokov, 
nech ich počúvajú». Na to, aby sme sa obrátili, 
nemusíme očakávať zázračné udalosti, ale musíme 
otvoriť srdce Božiemu slovu, ktoré nás volá 
milovať Boha a blížneho. Božie slovo môže prebrať 
k životu zatvrdnuté srdce a uzdraviť ho z jeho 
slepoty. Boháč poznal Božie slovo, avšak nenechal 
ho vstúpiť do srdca, nepočúval ho, preto bol 
neschopný otvoriť oči a mať súcit s chudobným. 

Žiaden posol a žiadne posolstvo nemôžu 
nahradiť chudobných, ktorých stretávame na 
ceste, lebo v nich nám prichádza v ústrety samotný 
Ježiš:  

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste 

urobili“. (Mt 25,40) 

Takto je v obrátení osudov, ktoré podobenstvo 
opisuje, ukryté tajomstvo našej spásy, v ktorom 
Kristus spája chudobu s milosrdenstvom.  

Drahí bratia a sestry, počúvajúc toto 
evanjelium, my všetci spolu s chudobnými zeme 
môžeme spievať s Máriou:  

„Mocnárov zosadil z trónov a povýšil 
ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami 

a bohatých prepustil naprázdno“. 
 

Vatikán 18. 05. 2016 
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Loďka 

 

Bol chlapec, ktorý vyrástol pri mori. 

Veľmi miloval lode a bol z nich fascinovaný. 

Zohnal si malý kúsok dreva a začal si pre seba 

vyrezávať model lode. Táto loď mala byť 

perfektná, pretože mala predstavovať všetku 

nádheru, ktorú kedy na lodiach videl. Keď 

skončil, namaľoval ju svojou obľúbenou 

farbou a dokonca na ňu napísal svoje meno. 

Potom pripevnil drobné plachty a práca lásky 

bola hotová.  

      Nebola by to skutočná loďka, myslel si, 

pokiaľ by ju nespustil na vodu. A tak, zišiel 

dole k moru a pyšne sledoval, ako sa hompáľa 

na vlnách. Bol na ňu pyšný a tak sa zaujal 

obdivovaním, že až na poslednú chvíľu si 

všimol, čo sa vlastne deje. Dal jej plachty a 

vietor ju odnášal isto, ale nežne 

ďalej a ďalej, preč od neho. 

Zvolal na ňu, akoby ho mohla 

počúvať, ale už bola pod iným 

vplyvom. V hrôze a vo veľkej 

bolesti pozoroval, ako ju 

odnáša preč na more.  

Bol naozaj vyvedený z 

rovnováhy. Keď prišiel domov, 

bol nešťastný a v tej noci veľmi 

nespal. Neskôr v jeden deň, 

prechádzal okolo obchodu s 

hračkami - a bol skutočne 

vyvedený zo svojej skľúčenosti 

pohľadom na loďku vo výklade 

a ... áno... bola to jeho loďka. Dychtivo vbehol 

dnu so svojim objavom, ale predavač chladne 

zrušil jeho požiadavku hovoriac, že prináleží 

jemu, a ak chlapec chce, musí si ju kúpiť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Chlapec utekal domov a povedal to otcovi. 

Otec mu povedal: „Ak skutočne potrebuješ 

získať tú loď, daj všetko, čo máš, aby si ju 

dostal.“  

Chlapec vyprázdnil všetky svoje 

pokladničky a utekal do obchodu so všetkými 

peniazmi, čo mal. Položil peniaze na pult, bez 

toho, že by ich vôbec počítal a vyletel z dverí so 

svojou milovanou loďkou. Očistil ju, vyleštil a 

ponáhľal sa ukázať ju otcovi.  

„Tak a teraz je loďka skutočne tvoja,“ 

hovorí otec.  

„Určite je moja!“ hovorí chlapec. „Ja som 

ju vytvoril a potom som ju kúpil naspäť a dal 

som všetko, čo som mal, aby som ju dostal. Je 

skutočne moja – ibaže teraz je moja 

dvojnásobne!“  

Ty si loďka  
a Ježiš je chlapec – dá 

všetko, len aby ťa získal späť... 

 

Spracoval o. Martin Snak 
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Najbližšie eRko STRETKO pre deti do 13 rokov,  

bude 4. júna 2016 na fare – potrebné doniesť si prezuvky. 

 Príď k nám - zahráš sa, zabavíš a zažiješ kopec srandy. 

Čakáme ťa! 

eRko akcia – Vypni telku zapni seba 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhlasuje 16. ročník kampane Vypni telku, zapni 

seba! Dobrovoľníci z viac ako 100 obcí pripravia pre menšie či väčšie skupiny detí alternatívny program 

k pasívnemu prežívaniu voľného času pri TV, počítačových hrách a na internete. Do kampane sa zatiaľ 

zaregistrovalo približne 5 800 detí a dospelých. 

Deti žijú v digitálnom svete. S eletronikou sa stretávajú doma, v škole, na návštevách, medzi 

rovesníkmi. Každý rok pribúdajú v domácnostiach nové digitálne zariadenia. Podľa oficiálnych štatistík 

sa v minulom roku celosvetovo predalo 206,8 miliónov tabletov. V tomto roku by síce predaj tabletov 

mal klesnúť, no podľa analytickej spoločnosti Gartner stúpne počet predaných smartfónov – až na 1,9 

miliárd za rok.  

Cieľom kampane Vypni telku, zapni seba! nie je bojovať proti elektronike a médiám. Ako 

detská organizácia si však uvedomujeme, že deti si pre zrelý vývoj potrebujú uvedomiť hodnotu svojho 

voľného času. Počas kampane sa to dá osobne zažiť. Heslom 16. ročníka je preto výzva: “Je čas zmeniť 

sa.” Deti sa cez skutočné príbehy ľudí, ktorí boli vyhlásení za svätých alebo blahoslavených pozrú na to, 

ako by mohli využiť voľný  čas na pozitívnu zmenu v živote. 

Týždeň inšpirovaný slovenskou kampaňou po prvýkrát pripravili aj v Českej republike. Pod názvom 

Vypni síť, zapni sebe! motivovali 9.-14.5.2016 redaktori z časopisu IN! pre dievčatá a časopisu 

Tarzícius pre chlapcov svojich čitateľov k tomu, aby vymenili čas na sieti za pozitívny prienik do reality. 

Deti na znak svojho záväzku budú počas týždňa Vypni telku, zapni seba! nosiť náramok s logom 

kampane, čím pozývajú k tejto aktivite aj svojich rovesníkov.                                           Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň 

od 30.05. do 05.06.2016 

Pondelok 

30.05. 
Náš prepodobný otec Izák,  

igumen Dalmatovho kláštora 

6:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ivan, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
† Danka  

Moleben k MPθY 

Utorok 

31.05. 
Svätý apoštol Hermas 

6:00 
6:30 

 

18:00 
19:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Vladimír (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Erich, Anna  
Moleben k MPθY 

Streda 

01.06. 
Svätý mučeník Justín Filozof  

a spoločníci 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal (panychída) 

Štvrtok 

02.06. 
Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, 

konštantínopolský patriarcha 

6:30 
 

 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Marta, Ján, Anna, Janik 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Dominik, Anežka (panychída) 

Piatok 

03.06. 

 

Sviatok nášho najsladšieho 
Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista,  
milujúceho ľudí 

 

Myrovanie 
Voľnica 

6:30 
7:30 

 
 

16:30 
18:00 

 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

* SSR a NSI 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich  
Sv. liturgia slovenská 

* SSR a NSI 

Sobota 

04.06. 
Náš otec svätý Metrofanes, 

konštantínopolský patriarcha 

6:30 
 

15:00 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ivona 
Sobáš 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
† Mária, Ján, Mária 

Nedeľa 

05.06. 
3. nedeľa po 
Pädesiatnici  

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Zuzana (75 r.) 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Gabriela, Ivana, Mariana 

* Tatiana s rod. (60 r.) 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Dominik s rod. (25 r.) 
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Liturgický program na týždeň 
od 06.06. do 12.06.2016 

Pondelok 

06.06. 

 
Náš prepodobný  

otec Bessarión Divotvorca 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Štefan, Mária, Štefan, Michal, 

Ján, Veronika 
Akatist za požehnanie rodín  

Sv. liturgia slovenská 
† Vladimír (panychída) 

Utorok 

07.06. 
Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský 

 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Zuzana, Ján, Anna, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
* Ivan 

Streda 

08.06. 
Prenesenie pozostatkov svätého 
veľkomučeníka Teodora Tiróna 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k Božskému srdcu 
 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Ján 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
* Alena s rod. 

Štvrtok 

09.06. 
Náš otec svätý Cyril, 

alexandrijský arcibiskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Helena s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
† Vasiľ 

Piatok 

10.06. 

Svätý hieromučeník Timotej,  
pruský biskup 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Michal, Mária, Jozef, Jaroslav, 
Mária 

Moleben k Božskému srdcu  
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Anna 

Sobota 

11.06. 

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš 
 

Environmentálny deň 

6:30 
 

16:00 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Miroslav s rod.  

Sobáš 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Pavol s rod., Martin 

Nedeľa 

12.06. 

 
4. nedeľa po 
Pädesiatnici 

 
 

Diakonská vysviacka o 10:00 v PO 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Mária, Ján 

* Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Juraj 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

*  Gabriela 
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Sviatok nášho 

Najsladšieho Pána, Boha a 

Spasiteľa Ježiša Krista, 

Milujúceho ľudí Sviatok 

nášho Najsladšieho Pána, 

Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista, Milujúceho ľudí – 

ľudovo sviatok Božského 

srdca - sa zrodil a rozvíjal v 

Západnej Cirkvi. Úcta 

Božského srdca dala podnet k 

vzniku mnohých pobožností a 

zavedeniu tohto sviatku do 

liturgického kalendára. 

Ozajstná úcta Božského srdca 

začala v 17.storočí vo 

Francúzsku, kde sa rehoľnici 

sv. Márie Margite Alcoque 

niekoľkokrát zjavil Ježiš 

Kristus, ukázal jej svoje 

láskou horiace srdce k 

ľudskému pokoleniu a vyzval 

ju, aby začala šíriť úctu jeho 

srdca. Táto úcta Božského 

srdca bola po skromných 

začiatkoch a prvotných 

ťažkostiach v roku 1856 pápežom Piom IX. 

rozšírená na celú Cirkev. Dňom Božského srdca sa 

stal piatok po druhej nedeli po Päťdesiatnici. Pápež 

Pius XII. v roku 1956 z príležitosti storočnice 

sviatku, položil dogmatický základ úcty opierajúc sa 

o Sväté Písmo, sv. Otcov a liturgické pramene. 

 

(encyklika o kulte k Ježišovmu Srdcu s 

názvom HAURIETIS AQUAS). 

 

 

 

Mesiac jún je v 

katolíckej Cirkvi 

všeobecne zasvätený 

Srdcu Ježišovmu. 

Až na malé výnimky 

v tomto mesiaci je 

sviatok nášho 

Najsladšieho Pána, 

Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista, 

Milujúceho ľudí. 

Krátko - sviatok 

Božského Srdca.  

Ako krásne znie - 

Milujúci ľudí ! 

 

Fr. Grudniok 

v knihe Milovať 

kňazstvo má 

uvedenú krížovú 

cestu k úcte 

Božského Srdca.  

 

V úvode takto 

začína:  

Božský Spasiteľ, cestu, na ktorú si sa podujal pre 

vykúpenie ľudského pokolenia, nemožno ináč 

nazvať ako cestou Tvojho Najsvätejšieho Srdca, 

pretože na také podujatie nemohol sa rozhodnúť 

ani Tvoj rozum, ani Tvoja spravodlivosť, ale iba 

láska.  

Áno láska ! V molebene je zvolanie: 

Srdce Ježišovo, láska nevýslovná, zmiluj 

sa a spas teba zvelebujúcich ! 
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O láske Ježišovej k nám a ku kňazom sme, 

verím, presvedčení a dokazovať tu netreba, ale stále 

si to uvedomovať, áno. Aby sme odplácali jeho lásku 

našou láskou.  

Sv. Pavol v liste Rimanom : 

„Vieme , že tým, čo milujú Boha, všetko 

slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa 

jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, 

tých aj predurčil, že sa stanú podobnými 

obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený 

medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých 

predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, 

tých aj ospravedlnil, a tých, čo 

ospravedlnil, aj oslávil“. (Rim 8,28-30) 

Tieto slová môžeme a máme vzťahovať na seba 

ako aj na kňazov. Boli sme povolaní, vyvolení a 

budeme oslávení, ak budeme žiť kňazstvo v našich 

rodinách – to znamená – povolaným ku kňazskému 

úradu v rodine je otec rodiny. On je ten, ktorý 

začína modlitbu, požehnáva 

a rieši spory, ktoré vzniknú. 

Svätý Otec Ján Pavol II vo 

svojej knihe  

Dar a tajomstvo pri príležitosti 

50. výročia svojho kňazstva 

napísal: „Kňazské povolanie je 

tajomstvo. Je to tajomstvo 

„úžasnej výmeny“ – admirabile 

commercium – medzi Bohom a 

človekom. Človek dáva Kristovi 

svoje ľudstvo, aby ho využil ako 

nástroj spásy. Kristus zasa 

prijíma tento dar a z človeka 

akoby urobil svoje alter ego.“ 

Úžasná výmena darov! Ja mu 

dávam seba a On robí zo 

mňa druhého seba Krista.  

Teší nás to, aj zaväzuje. Komu bolo dané viac od 

toho sa bude aj viac požadovať. Dostalo sa nám viac 

lásky, viac lásky sa od nás očakáva. Pravej, 

nefalšovanej, nepredstieranej, vyjadrenej skutkami 

kňazského života. Ak sv. apoštol Jakub tvrdí, 

že viera bez skutkov je mŕtva, o to viac 

láska.  

Ak chceme dobre kráčať kňazským životom, 

nedá sa ináč ako kráčať s Kristom.  

Veľmi pekný a hodný zamyslenia je výrok sv. 

Otca Jána Pavla II: „Kňaz nemôže byť tak zaujatý 

prácou pre Boha, aby zabudol na samého Boha.“ 

Kňaz je správcom Božích tajomstiev.  

Preto musí byť:  

- mužom modlitby: (časoslov, breviár, 

rozjímanie, súkromné modlitby),  

- mužom obety, ktorú kňazský život vyžaduje 

(žiadne fňukanie, sťažovanie, nespokojnosť, 

kritizovanie)  

- horlivým hlásateľom evanjelia (vhod, či 

nevhod.)  

- ctiteľom Eucharistie a Jeho Božského 

Srdca, ktoré je ohniskom lásky a „božským 

prístavom „ nás, putujúcim k Nemu,  

- byť verným služobníkom Krista cez svojich 

veriacich a mne zverených.  

Všetci poznáme to krásne vyznanie lásky ku 

Kristovi sv. Pavla v liste k Rimanom: Kto nás 

odlúči od Kristovej lásky ?..........A 

som si istý, že ani smrť, ani život , 

ani anjeli ani kniežactvá ......atď. Aj 

my si povedzme, ani problémy vo 

farnosti, ani problémy v rodine, ani 

nedocenenie mojej práce, ani 

zaznávanie, ani nenaplnená túžba po 

osobných výhodách a výsadách, ani 

pýcha, nadutosť, ambície, egoizmus, 

„nič nás nebude môcť odlúčiť od 

Božej lásky, ktorá je v Kristovi 

Ježišovi, našom Pánovi„. 

Bolo to pred pár rokmi. Rozprávajú 

sa dvaja mladíci vo vlaku o svojej 

budúcnosti. „Ja som sa prihlásil na 

techniku do Bratislavy, a ty ?“ hovorí 

prvý, „Ja som sa prihlásil do 

kňazského seminára. Chcem byť 

kňazom,“ odpovedá druhý. „Žartuješ.? Veď ani 

do kostola nechodíš,“ diví sa ten prvý. „Ale dobre 

to sype,“ a prstami ukazuje ako to „sype“. Odkiaľ 

mal tento mladík taký skreslený obraz o kňazskej 

službe? Nemal by som sa nad tým zamyslieť ?  

Od takého to kňazstva 

zachráň nás, Pane ! 
 

Spracoval o. Martin Snak
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Den rodiny 
 

15.5. sa na celom svete oslavuje deň rodiny. Bol 

vyhlásený Organizáciou 

spojených národov (OSN) 

v roku 1993. Nikdy nebola 

rodina ohrozená tak, ako 

v dnešnej dobe. Navždy 

však ostane tým najlepším 

a najprirodzenejším 

prostredím pre každého 

človeka, či už je to malé 

bábätko, tínedžer, 

dospelák, alebo starček, 

či starenka. 

Študenti 

Gymnázia svätého 

Jána Zlatoústeho 

v Humennom si 

veľmi dobre 

uvedomujú, 

aká je rodina 

vzácna 

a dôležitá. 
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Preto na pôde tejto školy, 

pripravila Žiacka školská rada, 

pod vedením 

 PaedDr. L. Švecovej, za pomoci 

ďalších spolužiakov a hnutia 

eRko, skvelý program pre 

rodiny humenských farností. 

 

 

 

V sobotu 14.5. sme tak napriek 

upršanému počasiu, zažili úžasnú 

atmosféru, spojili sa v modlitbe, zabavili sa 

i zasúťažili. Kým deti vlastnoručne vyrábali 

menovky na dvere ich príbytkov, skúšali si 

lukostreľbu, spievali o Božej láske  

a radostne tancovali, rodičia strávili čas s Pánom Ježišom v kaplnke.  

Všetci účastníci sa potom posilnili chutným guľášom a koláčikmi, aby v súťažno - zábavnom 

programe mohli zabojovať o super ceny. Rodiny si porovnali svoje zručnosti a šikovnosť vo 

vedomostných a športových súťažiach. Smiech a dobrá nálada, bola najväčšou odmenou pre skupinku 

dobrovoľníkov, ktorí prípravu tohto vydareného podujatia zvládli na jednotku. 

Mgr. Ema Jarošová 
Autorka fotografií Kristína Šepeľová 
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Vtipy:  
 

- Keď bol švagor na vojne a dostal voľno, 
priviedol so sebou na návštevu kamaráta, 
ktorý bol celý potetovaný. Pri obede z neho 
môj štvorročný synovec nespustil oči. 
Napokon sa opýtal: 
- Vaša mamička vám nedávala na kreslenie 
papier? 
 
 
- Dežko, na akom stroji by si chcel najradšej 
pracovať, keď vyrastieš? 
- Na ohňostroji. 

- Príde dcéra k otcovi a hovorí mu: 
- ,,Oco mám dobrú a zlú správu. Ktorú 
chceš počuť ako prvú?" 
- ,,Tu dobrú." 
- ,,Dostala som 1 z diktátu." 
- ,,A tá zlá?"       
- ,,Nie je to pravda!!!" 

 
- Mami, prosím ťa, poď sem a vyhnaj tú 

muchu z mojej izby! 
- Synček môj, nehovorí sa vyhnaj, ale 
vyžeň. 
- Dobre mami, už nemusíš, už som ju 
vyženil. 
- Nehovorí sa vyženil, ale vyhnal.
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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: martinzlacky@gmail.com 
    kaplán: miro.sentik@gmail.com 

   kaplán: matosnak@gmail.com 
 

Úradné hodiny: 
  

Pondelok, utorok, streda, štvrtok: 8:00 - 9:00 | 16:00 - 17:00. 
Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená. 

 

Prosíme Vás o dodržanie podmienok: 
  

- ak žiadate 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 písomné dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate ku krstu. 

  - ak žiadate 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 min. 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky) 
a dovolenie kňaza, kde bývate k sobášu, príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami.  
  

LITURGIE – termíny na Božské liturgie sú do konca roka už takmer rezervované! 
KRSTNÝ, 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. Martin Zlacký, o. Miroslav Sentivan, o. Martin Snak 


