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Generálna audiencia pápeža Františka: 

„Slzy, čo zasievajú nádej“

 
Ako úvod ku katechéze zazneli 

slová Jeremiášovho proroctva: 

«Toto hovorí Pán:  

„Čuj, v Ráme počuť 

vzdychanie, prehorký plač, 

Ráchel narieka nad svojimi 

deťmi, nedá sa potešiť nad 

deťmi, pretože ich niet.“  

Toto hovorí Pán: „Zabráň 

svojmu hlasu plač a svojim 

očiam slzy, veď tvoja 

námaha dostane odmenu, 

hovorí Pán, vrátia sa z 

nepriateľskej krajiny. Je 

nádej pre tvoju budúcnosť – 

hovorí Pán, synovia sa vrátia na 

svoje územie“.» 
(Jer 31,15-17) 

 

Drahí bratia a sestry! 

V dnešnej katechéze by som 

chcel s vami kontemplovať jednu postavu ženy, 

ktorá nám hovorí o nádeji prežívanej 

v plači. Nádej prežívaná v plači. Ide o Ráchel, 

Jakubovu manželku a matku Jozefa 

a Benjamína, tú, ktorá ako nám hovorí Kniha 

Genezis, umiera pri pôrode svojho 

druhorodeného, teda Benjamína. 

Prorok Jeremiáš sa odvoláva na Ráchel, keď 

sa obracia na Izraelitov vo vyhnanstve, aby ich 

utešil, so slovami plnými emócií a poézie; teda 

preberá Ráchelin plač, no dodáva nádej: 

«Toto hovorí Pán: „Čuj, v Ráme počuť 

vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad 

svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, 

pretože ich niet». 
(Jer 31,15) 

Ročník: 10.     Číslo: 1 
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V týchto veršoch Jeremiáš predstavuje 

svojmu ľudu túto ženu, čelnú ženskú postavu 

svojho kmeňa, uprostred reality bolesti a plaču, 

avšak spolu s perspektívou netušeného života. 

Ráchel, ktorá v rozprávaní Knihy Genezis 

umrela pri pôrode a prijala tú smrť, aby jej syn 

mohol žiť, teraz je naopak prorokom predstavená 

ako živá v Ráme, tam, kde sa zhromažďovali 

vyhnanci, a plače kvôli synom, ktorí v istom 

zmysle umreli idúc do vyhnanstva; synom, 

ktorých ako ona sama hovorí, „už viac niet“, 

zmizli navždy. 

A preto sa Ráchel nechce dať utešiť. 

Toto odmietanie vyjadruje hĺbku jej 

bolesti a trpkosť jej plaču. Tvárou v tvár 

tragédii straty detí matka nemôže prijať slová či 

gestá útechy, ktoré sú vždy neadekvátne, nikdy 

nie schopné utíšiť bolesť rany, ktorá nemôže 

a nechce byť zacelená. Je to bolesť úmerná láske. 

 

Každá matka toto všetko vie; aj dnes sú 

mnohé matky, ktoré plačú, ktoré sa 

nezmierujú so stratou dieťaťa, sú 

neutešiteľné zoči-voči smrti, ktorú nie je 

možné prijať. 

Ráchel stelesňuje bolesť všetkých matiek 

sveta všetkých čias, ako aj slzy každej ľudskej 

bytosti, ktorá plače nad nenapraviteľnými 

stratami. 

Toto odmietanie Ráchel, ktorá nechce 

byť utešená, nás učí aj tomu, koľko 

jemnocitu sa od nás žiada zoči-voči 

bolesti druhých. Preto, aby sme hovorili 

o nádeji tomu, kto je zúfalý, treba zdieľať 

jeho beznádej; pre to, aby sme utreli slzu z tváre 

toho, kto trpí, je treba pripojiť k jeho plaču aj ten 

náš. Len tak môžu byť naše slová skutočne 

schopné dodať trochu nádeje. A ak nemôžem 

vysloviť slová takto, prostredníctvom plaču, 

bolesti, potom je lepšie ticho. Pohladenie, 

gesto, žiadne slová. 

A Boh, so svojou jemnosťou a svojou láskou 

odpovedá na Ráchelin plač pravdivými slovami, 

nie falošnými.  

Takto vskutku pokračuje Jeremiášov text: 

«Toto hovorí Pán:» – odpovedá na ten 

plač – «Zabráň svojmu hlasu plač a 

svojim očiam slzy, veď tvoja námaha 

dostane odmenu, hovorí Pán, vrátia sa z 

nepriateľskej krajiny. Je nádej pre tvoju 

budúcnosť – hovorí Pán, synovia sa 

vrátia na svoje územie. 
 (Jer 31,16-17) 

Práve kvôli plaču matky je tu ešte nádej pre 

deti, že sa prinavrátia k životu. Táto žena, ktorá 

prijala, že umrie vo chvíli pôrodu, aby syn mohol 

žiť, je teraz so svojím plačom počiatkom nového 

života pre synov – vyhnancov, väzňov, 

vzdialených od vlasti. Na Ráchelinu 

bolesť a trpký plač Pán odpovedá 

prísľubom, ktorý pre ňu teraz môže byť 

dôvodom skutočnej útechy: ľud sa bude 

môcť vrátiť z vyhnanstva a slobodný 

prežívať vo viere svoj vzťah s Bohom.  

„Slzy splodili nádej.“ 

A toto nie je ľahké pochopiť, je to 

však pravda. Mnohokrát v našom živote 

slzy zasievajú nádej, sú semienkami 

nádeje. 

Ako vieme, tento Jeremiášov text 

neskôr prevzal evanjelista Matúš 

a aplikoval ho na vraždenie Neviniatok 

(porov. 2,16-18).  
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Je to text, ktorý nás stavia tvárou v tvár 

tragédii vraždenia bezbranných ľudských 

bytostí, hrôzy moci, ktorá pohŕda životom 

a likviduje ho. Betlehemské deti umierajú kvôli 

Ježišovi. A on, nevinný Baránok, potom sám 

umrie za nás všetkých. Boží Syn vstúpil do bolesti 

ľudí: nezabudnite na to. 

Keď sa na mňa niekto obráti a kladie mi ťažké 

otázky, ako napríklad: „Povedzte mi, otče: prečo 

trpia deti?“, skutočne neviem čo odpovedať. 

Poviem len: „Pohliadnite na Ukrižovaného: Boh 

nám dal svojho Syna, on sám trpel, možno tam 

nájdeš odpoveď.  

 

 

Avšak odtiaľto (z hlavy) odpovedí niet. 

Jedine hľadiac na lásku Boha, ktorý dáva svojho 

Syna obetujúceho svoj život za nás, môže 

naznačiť nejakú cestu útechy“. A preto hovoríme, 

že Boží Syn vstúpil do bolesti ľudí; zdieľal a prijal 

smrť; jeho slovo je definitívne slovom útechy, 

lebo sa rodí z plaču. 

A na kríži to bude on, umierajúci Syn, čo dá 

novú plodnosť svojej matke, zverujúc jej učeníka 

Jána a robiac z nej matku ľudu veriacich. Smrť je 

porazená, napĺňa sa tak Jeremiášovo proroctvo. 

Aj Máriine slzy, tak ako tie Rácheline, splodili 

nádej a nový život.  

Ďakujem. 
Vatikán 04.01.2017 

Veľké svätenie vody v 

Jakubanoch a v Prešove  

Sviatok Bohozjavenia Pána, 6. januára, slávili 

aj gréckokatolícki veriaci v obci Jakubany  

v okrese Stará Ľubovňa. Hlavným slúžiacim 

archijerejskej svätej liturgie v miestnom 

veľkolepom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla 

bol pomocný biskup Prešovskej archieparchie 

Milan Lach SJ. V homílii hovoril o vzťahoch 

medzi nami ľuďmi a medzi nami a Bohom. Na 

pozadí vzťahov v Najsvätejšej Trojici poukázal na 

vzťahy v našich rodinách a farnostiach. „Ježiš nás 

na Jordáne učí, že medzi ním a nebeským Otcom je 

plnosť vzťahu. Je to láska, ktorou je Svätý Duch. To je 

Najsvätejšia Trojica, ktorá sa nám dnes zjavuje.“ 

Pokračoval tým, že často žijeme z falošných predstáv 

o Bohu. Všetky problémy vychádzajú z toho, že 

nemáme dôverný vzťah s Bohom. Náš vzťah s Bohom 

má byť tiež láskou. Jedným z jeho prejavov je 

úprimná a dôverná modlitba. „Potom budeme vedieť 

prijímať tých druhých v láske, takých akí sú. Boh 

nechce nikoho trestať, ale každému z nás hovorí: Ty 

si môj milovaný syn, milovaná dcéra.“ Svätú liturgiu 

koncelebroval farár v Jakubanoch otec Pavol Vaľko, 

kaplán, výpomocní duchovní a niekoľkí ďalší kňazi. 

Gréckokatolícka farnosť v Jakubanoch patrí medzi 

najväčšie farnosti Prešovskej archieparchie. 

Po svätej liturgii, ktorú spevom sprevádzali 

veriaci a spevácky zbor žien z farnosti s kantorkou 

Andreou Vaľkovou, ako aj mládežnícky zbor,  

nasledoval liturgický sprievod k potoku 

Jakubianka, kde nasledovalo veľké jordánske 

svätenie vody. Celá slávnosť bola umocnená 

nádhernými miestnymi krojmi a vysielaná  

v priamom televíznom prenose RTVS. 

 V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove  

v tom čase slávil archijerejskú svätú liturgiu, 

sprevádzanú spevom katedrálneho speváckeho 

zboru pod vedením Valérie Hricovovej, 

prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak 

SJ. Vodu potom posvätil súdny synkel otec Jurij 

Popovič. 

 Už v predvečer sviatku, 5. januára, sa ráno 

obaja vladykovia zúčastnili v katedrále na 

modlitbe Kráľovských hodiniek a popoludní 

slávili svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého  

s večierňou a veľkým svätením vody. 
www. grkatpo.sk
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Najbližšie eRko STRETKO pre 
deti  do 13 rokov, bude v sobotu  

28. januára  na fare o 15:00hod.  

Potrebné doniesť si prezuvky. 

Príď k nám zahráš sa, zabavíš  

a zažiješ kopec srandy. 

Čakáme ťa! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zábudlivé mesto 

V jednom malom mestečku sa začali diať 

čudné veci. Všetci na všetko zabúdali. Deti si 

zabúdali písať úlohy, dospelí zabúdali na 

svojich priateľov, brány kostola ostávali 

zatvorené, zvony nezvonili a nikto si už 

nepamätal pôvodné modlitby. Malé 

mestečko bolo čím ďalej jedno tvárnejšie a 

smutnejšie, ľudia zo dňa na deň sebeckejší a 

hašterivejší. “Mám dojem, že som na niečo 

zabudol,” hovorievali všetci. Učiteľ sa pýtal 

žiakov:” Prečo ste včera neprišli do školy?” 

„Včera bola nedeľa a v nedeľu škola nebýva.” 

”Prečo?” Ale nikto nevedel odpovedať. Blížili sa 

Vianoce.” Prečo sa na Vianoce spievajú koledy? 

Prečo sú na vianočnom stromčeku sviečky?” Ale ani 

na to nikto nevedel odpovedať. Až raz sa prihnal 

taký prudký vietor, že rozkýval na kostole zvony. 

Ten najmenší pritom zazvonil. Ľudia sa zastavili a 

pozerali do výšky.  

A potom jeden človek za všetkých zvolal:  

“Už vieeeem, zabudli sme na Boha!” 

 

Ak je na tomto svete ešte nádej, je to preto, 

že ešte zaznieva Božie meno. Milióny ľudí 

spája s týmto menom všetky radosti a obavy 

svojho života. Je to jediné meno, ktoré preberá 

na seba ťarchu ľudstva a ktoré dáva všetkému 

zmysel. 

„Nikdy nezabúdajme na Boha, 

lebo on dáva zmysel všetkému“. 

 

 

Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň 

od 16.01. do 22.01.2017 

Pondelok 

16.01. 
Poklona úctyhodným reťaziam svätého 

a znamenitého apoštola Petra 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Vasiľ, Andrej (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Zuzana 

Utorok 

17.01. 

 

Náš prepodobný a bohonositeľský  
otec Anton Veľký 

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* o. Ján s rod. 

Stretnutie s prvoprijimajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján (panychída) 
† Mária Chauturová (panychída) 

Streda 

18.01. 

 

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, 
alexandrijskí arcibiskupi 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Andrej 

Sv. liturgia slovenská 
* Ivan (37r.) 

Štvrtok 

19.01. 

 

Náš prepodobný otec  
Makarios Egyptský 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária 

Sv. liturgia slovenská 
† Vasiľ, Anna, Michal,  

Lukáš, Teodor (panychída) 

Piatok 

20.01. 

 

Náš prepodobný a bohonositeľský 
 otec Eutymios Veľký 

 
Voľnica 

6:30 
 
 
 
 
 

18:00 
 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Vasiľ, František, Vasiľ 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna 
† Andrej Feďo (panychída) 

Sobota 

21.01. 

 

Náš prepodobný otec  
Maxim Vyznávač 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján, Fedor, Helena 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Ján, Marta, Janik 

Nedeľa 

22.01. 
 

31. nedľa po 
Pädesiatnici 

 
Zbierka: GTF PU + Cirkevné školy 

7:30 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marek, Marek, Viktória 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Milada, Martin, Eva, 

Marcel, Mariana, Jakub  
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Božena 
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Liturgický program na týždeň 
od 23.01. do 29.01.2017 

Pondelok 

23.01.  
Svätý hieromučeník Klement,  

ankyrský biskup 

6:30 
 

 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* r. Štecová, r. Demjanová 

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj, Júlia, Ján, Anna 

Utorok 

24.01. 

 

Naša prepodobná  
matka Xénia Rímska 

6:30 
 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Michal, Alena, Jozef (panychída) 
Stretnutie s prvoprijimajúcimi 

Sv. liturgia slovenská 
† Jozef, Zuzana, Štefan 

Streda 

25.01. 

 

Náš otec svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Juraj, Mária, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
* Irena (68r.) 

Štvrtok 

26.01. 

 

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská  
† Justína  

Sv. liturgia slovenská  
* Mária (27r.) 

Piatok 

27.01. 

 

Prenesenie úctyhodných pozostatkov 
nášho otca sv. Jána Zlatoústeho 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Peter (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
† Jozef  

Sobota 

28.01. 

 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky 

6:30 
 

 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
†  Mária, Júlia 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena s rod. 

Nedeľa 

29.01. 
 

Nedeľa o Zachejovi 

7:30 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Eva s rod., Martina s rod. 
Sv. liturgia cirkevnosl. 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Vladimír, Justína s rod. 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Samuel, Antónia, Kristína, Timotej, 

Ester, Sára, Anna 
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V Prešove premiérovali film Gojdič: Láska nadovšetko 

V  prešovskom PKO premiérovali film Gojdič: Láska nadovšetko. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 

si ním pripomenula neľahký život biskupa Prešovskej archieparchie. 

Pavol Peter Gojdič pomáhal obetiam Tisovho režimu. Zachraňoval Židov pred deportáciou. Krstil ich 

na katolíkov. Po skončení vojny a  Slovenského štátu sa uznania nedočkal. Katolícku cirkev likvidovala 

totalita. Komunisti ho odúsili na doživotie. Fyzicky ho mučili, umrel vo väzení v  Leopoldove. Pápež Ján 

Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného. 

Premiéra sa uskutočnila v predvečer 15. výročia blahorečenia gréckokatolíckeho prešovského biskupa 

mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM sv. Jánom Pavlom II. v Ríme (4. novembra 2001). Zároveň s ním bol 

vtedy blahorečený aj gréckokatolícky rehoľný kňaz mučeník Metod Dominik Trčka CSsR.  Výber Čierneho 

orla v Prešove ako miesta premiéry nebol náhodný ale zámerný, pretože 28. apríla 1950 sa práve na tomto 

mieste uskutočnil neslávne známy tzv. Prešovský sobor, na ktorom bola totalitnou mocou likvidovaná 

Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu, ktorej biskupom bol vtedy Pavel Peter Gojdič. 

Dokumentárny film o osobnosti, ktorá svojím morálnym profilom prekonala hranice nielen Prešova  

a rodnej krajiny, ale aj hranice rozdeľujúce ľudí do kategórií na tých, ktorí majú právo na ľudskú dôstojnosť 

a tých, ktorým sa odopiera. Jedinečný životný príbeh človeka, ktorý sa vedel postaviť proti holokaustu  

i proti každej totalite, proti lži a neláske. Gréckokatolícky biskup mučeník Pavel Peter Gojdič mal odvahu 

zastať sa utláčaných a biednych. Pravdu a lásku povýšil aj nad svoj život. Jeho biskupské heslo „Boh je 

láska, milujme ho“ vyjadruje, odkiaľ čerpal silu milovať nadovšetko. Stal sa prvým novodobým svätcom na 

Slovensku.
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Rozhovor s Mons. Ľubomírom Petríkom  

o filme Gojdič Láska nadovšetko 

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)  

 

Prišli ste s myšlienkou natočiť film  

o biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi 

OSBM. Kedy sa zrodila táto myšlienka  

a ako dlho trvalo, kým sa stala realitou? 

 

Myšlienka natočiť celovečerný hraný film 

vznikla asi v roku 2003 a od počiatku mala 

požehnanie otca arcibiskupa metropolitu Jána. 

Ako hovorca som cítil potrebu neobísť tému 

Gojdič, ktorá sa núka ako námet na fascinujúci 

scenár. Na arcibiskupstve sme zrealizovali 

niekoľko stretnutí s rôznymi osobnosťami, ktoré 

by nám v tom mohli pomôcť. Dokonca sme do 

jednej súťaže poslali návrh scenára na film. 

Oslovil som vtedy Katarínu Pirohovú, ktorá ho 

napísala. Prvá cena bola realizácia filmu. Aj sme 

vyhrali, ale nakoniec súťaž išla dostratena.  

Natočiť celovečerný film je finančne veľmi 

náročné. Pri jednom rozhovore mi však 

producentka Eva Kratochvílová poradila, že na 

to, aby sa raz natočil takýto film, bude dobré 

spracovať najprv dokumentárny film.  

S otcom Petrom Borzom, ktorý už skôr 

zhromažďoval svedectvá židovských 

spoluobčanov zachránených vladykom Gojdičom, 

sme napísali námet. V roku 2014 sa naskytla 

možnosť zafinancovať dokumentárny film z 

nórskych fondov. Tak sa mohlo začať natáčanie. 

 

Aké sú vaše dojmy po prvej verejnej 

projekcii filmu? 

 

Som vďačný Bohu a všetkým, ktorí sa na jeho 

realizácii podieľali. Som dojatý a nadšený. Prvé 

reakcie hovoria o tom, že film sa páči a že bol najvyšší 

čas ho natočiť. A že je Gojdič tá správna téma, svedčí 

aj veľká účasť na premiére. Do námetu sme už na 

začiatku vložili aj krátke hrané scény.  

Najprv mali byť čiernobiele, trocha rozmazané, 

akoby dobové, ale režisér a scenárista Michal Spišák 

sa nakoniec rozhodol priznať, že sú natáčané teraz, 

a to aj ako znak aktuálnosti biskupa Gojdiča pre 

súčasnosť.  

Celkom ma to oslovilo. Aj výkony našich 

neprofesionálnych hercov. Chceli sme tam mať aj 

zábery z blahorečenia, tiež jediný známy filmový 

záznam biskupa Gojdiča či jeho autentický hlas. 

Oslovil ma aj lyrický a zároveň faktografický 

scenár, ale aj strih či kamera filmu i výber 

archívnych dokumentov. 

V našom farskom spoločenstve si 

tento film pozrieme  

v nedeľu 5. marca 2017  

v cerkvi o 15:50. 

Veríme, že tento krásny film nám 

pomôže k lepšiemu 

a efektívnejšiemu prežívaniu 

pôstnej doby. 

Každý je srdečne pozvaní! 
 

spracoval o. Martin Snak
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Narodil sa v prvých rokoch 4. stor v 

Mezopotámii, v meste Nisibia. Jeho 
rodičia boli roľníci. Aj keď chlapca 
vychovávali v kresťanskej viere, jeho 
mladé roky neboli bez mravných pádov. 
Od prírody bol  výbušný, často sa hádal, 
jednal bez rozmýšľania a bol bytkárom. 
V srdci prechovával závisť. Bol 
odmietavý voči chudobným ľuďom. 
Pochyboval o viere, ale zvlášť o Božej 
prozreteľnosti. 

Boh ho však vyliečil nasledujúcim 
spôsobom. Raz bol nevinne obvinený z 
krádeže oviec, a aj zatvorený do 
väzenia. Čoskoro k nemu zatvorili ešte 
dvoch mužov, ktorí boli tiež 
nespravodlivo odsúdení. Na siedmi deň 
vo väzení počul vo sne hlas: "Teraz 
nie si vinný. Trpíš však za predošle hriechy. 
Rovnako trpia aj ostatní."  

Keď sa prebudil, porozprával aj ostatným o 
svojom sne. Každý z nich sa zamyslel nad svojim 
predchádzajúcim životom. Zistili, že konali zlé 
skutky podobne ako Efrém. Nakoniec na súde bola 
dokázaná Efrémova nevina. On v tom však už videl 
Božiu ruku. Čoskoro po návrate domov odišiel do 
hôr medzi mestami Nisibia a Edessa, kde sa stal 
učeníkom sv. Jakuba Nisibijského. 

 Tam sa z hnevajúceho a o všetkom 
pochybujúceho mladíka, stal pokorný a tichí 
pustovník, ktorý stále oplakával svoje hriechy. Raz 
mu niesol brat pustovník obed, ale cestou padol a 
rozbil nádobu, v ktorej bolo jedlo. Efrém sa 
nenahneval, ale s úsmevom riekol: "Ak pokrm 
nechce k nám, musíme ísť my k nemu." Ľahol k 
črepinám z hrnca a zjedol, čo sa ešte dalo. 

Keď sa stal Jakun nisibijským biskupom, zavolal 
si Efréma k sebe, aby mu zveril vyučovanie detí. 
Jakub vzal Efréma zo sebou aj na prvý všeobecný 
koncil do Nicei (r. 325).  

V tejto dobe ho chcelo isté dievča zviesť na 
hriech. Po jeho dlhom naliehaní jej odpovedal: "Ak 
mám tak učiniť, chcem si zvoliť miesto, 
ktoré by sa mi na to páčilo. A kám spolu 
pôjdeme?, spýtalo sa dievča. Na trhovisko 
na námestí, odpovedal jej.  

 
 

 

 
Tá s hrôzou odvetila: Veď 

sa tam pred ľuďmi budem 
musieť hanbiť. Tak, ty hlúpa, 
hanbíš sa pred ľuďmi, ale 
pred všadeprítomným 
Bohom sa nehanbíš?" Tieto 
slová vyvolali dievčaťu obrat. Tak 
povzbudená zlepšila svoj život. 

Po Jakubovej smrti, keď 
perzský kráľ Sargon II. dobyl 
Nisibiu (r.363), odišiel Efrém do 
Edessy. Tam sa usadil na jednej 
hore, kde viedol prísny asketický 
život.  

K jeho jaskyni čoskoro začali 
prichádzať ľudia, ktorí cez neho 
hľadali poučenie. Sv. Efrém začal 
vyučovať. Cézarejský biskup chcel 

Efréma vysvätiť na kňaza, ale on prijal len 
diakonské svätenie. Neskoršie chcel Bazil vysvätiť 
Efréma na edesského biskupa, ale on začal 
simulovať bláznosvstvo a ušiel z mesta. V úkryte 
potom čakal dovtedy, kým nebol ustanovený iný 
biskup. Po návrate do svojej edesskej pustovne 
chcel Efrém prežiť zbytok života v samote. Boží 
plán bol však iný. Obyvateľov mesta postihol v 
tejto dobe hlad. Starec preto zostúpil do mesta, 
aby prinútil tvrdými slovami bohatých, nech 
pomôžu chudobným. Po návrate do pustovne 
onemocnel.  

Čoskoro nato zomrel (r. 373). Sv. Efrém bol 
predovšetkým askéta, ale súčasne mal aj veľký 
poetický dar. Zanechal po sebe mnoho diel. Sú to 
obzvlášť exegetické práce. Písal aj básne, ktoré sa 
dostali tiež do bohoslužieb. Známa je jeho 
modlitba s poklonami, ktorú sa modlíme vo 
veľkom pôste: 

"Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa 
ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a 

prázdnych rečí. Udeľ mne, svojmu nehodnému 
služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a 

lásky. Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal 
svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo 

ty si zvelebený na veky vekov. Amen.  
 

Spracoval o. Martin Snak
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Mágia a okultizmus: 
  

Mágia nepôsobí na všetkých, len na tých, 

ktorí sú citliví alebo psychicky slabí.  

Nie je dovolené nosiť na svojom tele 

magické predmety a amulety  alebo 

vykonávať nejaké magické rituály, aby sa 

človek chránil pred urieknutím alebo 

uhranutím (symbol oka, roh, červená niť 

a pod.). 
(porov. KKC 2117) 

Potrebnú ochranu nám zaručí Ježiš, 

nie predmety. Po stretnutí s takou osobou je 

potrebné: prosiť Boha o ochranu, 

zrieknutie sa zlého vplyvu, nemyslieť na 

to, zaoberať sa inými vecami, modliť sa 

za tú osobu.  

OKULTIZMUS (tajný, skrytý) Ide o činnosť 

alebo poznávanie tajomných a záhadných javov, 

ktoré prevyšujú bežnú sféru ľudského poznania, 

a vykonáva sa tajne. Okultizmus je akoby 

arénou diabla, lebo v okultizme diabol ponúka 

človeku moc (moc je pre neho 

najdôležitejšia). Diabol môže pomôcť 

človeku konať skutočné dobro 

(čiastočne), ale za predpokladu, že 

tým odtiahne človeka od 

Boha.  

Môže dať človeku aj 

moc uzdravovať, ale za 

predpokladu, že ho 

odtrhne od Boha. Tieto 

praktiky sú hriechom, 

lebo človek opúšťa Boha a 

vkladá svoju dôveru do 

rúk ľudí, rozličných 

rituálov a magických 

prostriedkov 

(talizmanov). 

 

 

Objavuje sa tu veľmi stará túžba človeka: 

Byť ako Boh. Človek v okultizme už 

nepotrebuje Boha, hľadá moc a spásu v sebe 

alebo iných. Preto tieto veci môžu byť vstupnou 

bránou pre diabla.  

 

Spoločenstvo sv. Michala Archanjela  

Častokrát je veľmi ťažké rozlíšiť, ktoré 

metódy sú alebo nie sú okultné. Môžeme tu 

zahrnúť: horoskopy, astrológiu, povery, 

predpovedanie budúcnosti pomocou kariet, 

krištáľov, z dlane, zo zvyškov kávy, z magických 

doštičiek, špiritistické seansy a pod.. Následky 

týchto hriechov siahajú až do tretieho - štvrtého 

pokolenia: „Neurobíš si modlu, ani nijakú 

podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi 

alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im 

klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, 

som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov 

na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u 

tých, čo ma nenávidia ...“ (Ex 20,4-5).  

 

ŠPIRITIZMUS a NEKROMANCIA  

Špiritizmus je snaha nadviazať kontakt  

s duchmi alebo s mŕtvymi prostredníctvom 

rituálneho vyvolávania alebo média, s cieľom 

dozvedieť sa isté tajné informácie (kladú sa im 

otázky a oni odpovedajú).  

Nekromancia je osobný kontakt  

s mŕtvymi, aby sa zistilo, či sú šťastní. Nie je 

možné, aby sa duše zosnulých, ktorí zomreli  

v Božej láske, ukazovali na týchto seansách. 

Ukazujú sa alebo zlí duchovia, alebo duše 

mŕtvych, ktorí boli vylúčení z Božej lásky 

a teraz sú v rukách diabla, ktorý ich 

využíva. 
 

Spracoval o. Martin Snak

 



 Sme tu pre vás 1/2017 

 

11 
 

Osemsmerovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vtipy: 

Janko dostal trojku z Matematiky. 
Učiteľka sa ho pýta: Janko, čo tam tak 
gumuješ? 
-Nepovedali ste, že si tu trojku mám 
opraviť? 
 
 
 
Klopanie na nebeskú bránu.  
Svätý Peter zakričí: 
- Čo je?  
- Nehovorí sa, čo je, ale kto je!  
- Pane, zase učiteľka! 
 
 
 

Škót stretol priateľa a držal si líce.  
- A prečo si to líce tak držíš?  
- ÁÁÁle, bol som včera u zubára a 
vytrhol mi dva zuby.  
- No, ale však si sa sťažoval len na jeden.  
- Vieš, nemal mi vydať peniaze. 
 
 
 
Viete, čo je maximálna chudoba? 
Keď sa vám v špajzi obesia myši.
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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: matosnak@gmail.com   
   kaplán: pavoolster@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 na rok 2017 zapisujeme iba v sakristii chrámu! 
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. Martin Snak, o. Pavol Dancák ml. 


