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Generálna audiencia pápeža Františka: 

„Kresťanská nádej nikdy nesklame“
 

Úvod ku 

katechéze tvorili 

nasledujúce slová sv. 

apoštola Pavla z 5. 

kapitoly Listu 

Rimanom: 

 

„A tak 

ospravedlnení z 

viery, žijeme v pokoji 

s Bohom skrze nášho 

Pána Ježiša Krista. 

Skrze neho máme 

vierou prístup k tej 

milosti, v ktorej 

zotrvávame, aj sa 

chválime nádejou na 

Božiu slávu.  

A nielen to: 

chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie 

prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť 

a osvedčená čnosť zasa nádej.  

A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je 

rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého,  

ktorého sme dostali“. 

(Rim 5,1-5) 

 

Drahí bratia a sestry! 

Už od malička nás učia, že nie je dobré 

sa vychvaľovať. 

V mojej krajine sa tým, čo sa vychvaľujú, 

hovorí pávy. 

A je to správne, lebo chvastať sa tým, čím 

sme, či tým, čo máme, je okrem istej pýchy 

aj nedostatkom úcty k druhým, osobitne 

k tým menej šťastlivým než sme my. 

V tejto pasáži Listu Rimanom nás ale apoštol 

Pavol prekvapuje, keďže nás až dvakrát vyzýva 

chváliť sa. Čo to však chce? Azda aby sme boli 

tými pávmi? Ak vyzýva k chváleniu sa, je teda 

správne sa niečím pochváliť.  

Ročník: 10.     Číslo: 4 



Sme tu pre vás 4/2017 

 

2 
 

Takže, čím sa možno správne chváliť? A ako 

sa to dá bez toho, aby sme urážali druhých, bez 

toho, aby sme niekoho vylučovali? 

V prvom prípade sme pozývaní chváliť 

sa hojnosťou milosti, ktorou sme 

naplnení v Ježišovi Kristovi, 

prostredníctvom viery. 

Pavol nám chce dať pochopiť, že ak sa 

naučíme vnímať všetko so svetlom Ducha 

Svätého, zistíme, že všetko je milosťou! Všetko je 

darom! Veď ak sme pozorní, v dejinách, tak ako 

aj v našom živote, sme to nielen my, čo konáme, 

ale je to predovšetkým Boh. To on je absolútnym 

protagonistom, ktorý tvorí každú vec ako dar 

lásky, ktorý utkáva osnovu svojho plánu spásy 

a ktorý ho pre nás vedie k naplneniu 

prostredníctvom svojho Syna Ježiša. 

Od nás sa vyžaduje uznať toto všetko, prijať 

to s vďačnosťou a dospieť k tomu, aby sa to stalo 

dôvodom chvály, požehnania a veľkej radosti. Ak 

tak konáme, sme v pokoji s Pánom a zakúšame 

slobodu. A tento pokoj sa potom rozširuje na 

všetky prostredia a všetky vzťahy nášho života: 

sme v pokoji sami so sebou, sme v pokoji 

v rodine, v našej komunite, v práci a s osobami, 

ktoré stretávame každý deň na našej ceste. 

Pavol nás ale vyzýva chváliť sa aj 

v súženiach. Toto nie je ľahké pochopiť. Javí sa 

to ťažšie a môže sa zdať, že to nemá nič spoločné 

s práve opísanou podmienkou pokoja. Avšak 

tvorí to jej najautentickejší, najpravdivejší 

predpoklad. Veď pokoj, ktorý nám ponúka 

a garantuje Pán, nechápeme ako absenciu obáv, 

sklamaní, nedostatkov, dôvodov k utrpeniu. 

Ak by to tak bolo, tak vzápätí po tom, ako by 

sa nám podarilo pobudnúť v pokoji, tá chvíľa by 

sa rýchlo skončila a nevyhnutne by sme upadli do 

neútechy. Pokoj prameniaci z viery je naopak 

darom: je milosťou zakúšania, že Boh nás miluje 

a že je vždy po našom boku, nenechá nás 

osamote ani len na okamih nášho života. A ako 

potvrdzuje apoštol, toto plodí trpezlivosť, lebo 

vieme, že aj v tých najtvrdších a najotrasnejších 

chvíľach sú Pánove milosrdenstvo a dobrota 

väčšie než čokoľvek a nič nás nevytrhne z jeho 

rúk a zo spojenia s ním. 

To je teda dôvod, prečo je kresťanská nádej 

pevná, to je dôvod, prečo nesklame. Nikdy 

nesklame.  

Nádej nesklame. Nezakladá sa na tom, čo 

môžeme urobiť alebo čím môžeme byť, a ani nie 

na tom, v čo môžeme veriť. Jej základom, čiže 

základom kresťanskej nádeje, je to najvernejšie 

a najistejšie, čo len môže byť, totiž láska, ktorú 

sám Boh prechováva voči každému z nás. 

Je jednoduché povedať: Boh nás miluje. 

Všetci to hovoríme. No pomyslite trochu: je 

každý z nás schopný povedať: som si istý, som si 

istá, že Boh ma miluje? Nie je 

to veľmi ľahké vysloviť. Je to 

však pravda. Je to jedno 

dobré cvičenie, povedať si: 

Boh ma miluje. Boh ma 

miluje... A toto je koreňom 

našej istoty, koreňom nádeje. 

Pán hojne vylial do 

našich sŕdc Ducha, Ducha 

Svätého, ktorý je Božou 

láskou, ako tvorcu, ako 

garanta, práve preto, aby 

v našom vnútri mohol živiť 

vieru a udržiavať túto nádej 

živou. Aj túto istotu: Boh ma 

miluje.  
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„Nuž, ale aj v tejto zlej chvíli?“ – Boh 

ma miluje. – „Aj mňa, čo som vykonal 

túto nepeknú a zlú vec?“ – Boh ma miluje. 

Túto istotu nám nik nevezme. A musíme to 

opakovať ako modlitbu: Boh ma miluje. Som si 

istý, že Boh ma miluje. Som si istá, že Boh ma 

miluje. 

Teraz rozumieme, prečo nás apoštol Pavol 

vyzýva chváliť sa vždy týmto všetkým.  

Chválim sa láskou Boha,  

lebo ma miluje. 

Nádej, ktorá nám bola darovaná, nás 

neoddeľuje od druhých, o to menej nás vedie 

k ich diskreditácii či odsúvaniu bokom. Ide 

naopak o výnimočný dar, ktorého „kanálmi“ sme 

povolaní sa stať pre všetkých, s pokorou 

a jednoduchosťou, pre všetkých. 

A tak našou najväčšou chválou bude to, že 

máme za Otca Boha, ktorý nerobí protekcie, 

ktorý nikoho nevylučuje, ale ktorý otvára svoj 

dom všetkým ľudským bytostiam, počínajúc tými 

poslednými a vzdialenými, aby sme sa ako jeho 

deti naučili vzájomne sa utešovať a podporovať.  

A nezabudnite: nádej nesklame. 

Súhlasíte? Nádej nesklame. 

Ďakujem.“ 

 
Vatikán 15.02.2017

Pozývame Vás 
na premietanie filmu:  

Gojdič: Láska nadovšetko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našom farskom spoločenstve si tento film pozrieme  

v nedeľu 5. marca 2017  v cerkvi o 15:50 hod. 
Veríme, že tento krásny film nám pomôže k lepšiemu a efektívnejšiemu 

prežívaniu pôstnej doby. 

Všetci ste srdečne pozvaní!
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Pozývame Vás na eRko stretko, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 

18. marca  na fare o 15:00hod. 

Potrebné doniesť si prezuvky. 

Príď k nám zahráš sa, zabavíš 

a zažiješ kopec srandy. 

Čakáme ťa! 

 

 

  
 

 

Prečo ľudia kričia? 
 
Jedného dňa položil učiteľ svojím 

učeníkom otázku: 

"Prečo ľudia kričia, keď sú 

nahnevaní?" 

"Kričia preto, lebo sa dajú obrať 

o pokoj," odvetil jeden z nich. 

"Prečo však kričia, keď s nimi 

súhlasíme?" opýtal sa učiteľ znovu 

"Nuž, kričia preto, aby sme ich 

počuli," znela odpoveď druhého 

učeníka. 

A majster sa pýtal ďalej:  

"Takže sa nedá hovoriť potichu?" 

Nasledovalo množstvo ďalších rozmanitých 

odpovedí, ale žiadna z nich učiteľa 

nepresvedčila. 

Vtedy zvolal: "Viete, prečo kričíme na ľudí, 

keď sme nahnevaní?  

 

Je to preto, lebo keď sa dvaja ľudia 

na seba hnevajú, ich srdcia sa od seba 

príliš vzdialia. Ak sa chcú navzájom 

počuť, musia na seba kričať. 

 

Čím sú nahnevanejší, tým silnejšie musia kričať, 

aby sa počuli. Čo sa však stane, keď sa dvaja ľudia 

do seba zaľúbia? 

Nekričia, hovoria veľmi potichu. Vzdialenosť 

medzi nimi je veľmi malá. Niekedy sú ich srdcia 

tak blízko, že ani nehovoria, iba šepkajú. 

A keď je láska najintenzívnejšia, nemusia ani 

šepkať, stačí, keď na seba pozerajú. Ich srdcia sa 

vedia dorozumieť. To sa deje medzi dvomi ľuďmi, 

ktorí sa ľúbia." 
spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň 

od 27.02. do 05.03.2017 
Pondelok 

27.02. 

Náš prepodobný otec a vyznávač  

Prokop Dekapolita 
 

Začiatok 

Štyridsiatnice 
 

 prísny pôst 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

* Betka s rod. (63r.) 
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal (53r.) 

Utorok 

28.02. 

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, 

Prokopov spoluaskéta 

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária (80r.) 

Stretnutie s prvoprijímajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 

† Tatiana, Mária, Andrej  

Streda 

01.03. 

 

Svätá prepodobná mučenica Eudokia 

 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Mária s rod. 

Veľkopôstny moleben 
Liturgia VOPRED POSV. DAROV 

* Helena 

Štvrtok 

02.03. 

 

Svätý hieromučeník Teodot,  

kerynejský biskup 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Helena s rod. (70r.) 
Sv. liturgia slovenská 
† Mária, Alexander 

Piatok 

03.03. 

 

Svätí mučeníci Eutropios a jeho 

spoločníci Kleonik a Bazilisk 
 

Prvý piatok 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* SSR a NSI 

Pobožnosť krížovej cesty 
Liturgia VOPRED POSV. DAROV 

* SSR a NSI 

Sobota 

04.03. 

 

Náš prepodobný otec Gerasim  

od Jordána 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Róbert, Ľubica, Robko, Ľubka 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
† Michal (panychída) 

 

Nedeľa 

05.03. 
 

 

Prvá pôstna nedeľa -  

nedeľa ortodoxie 

Zbierka charita I. 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

15:50 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľubica s rod. 

Liturgia sv. Bazila V. cirkevnosl. 
* za veriacich 

Liturgia sv. Bazila Veľkého slovenská 
*  Michal, Jozef, Jozef, Ivan 

Premietanie filmu  
(Gojdič: Láska nadovšetko) 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Tomáš, Miroslav, Mária 
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Liturgický program na týždeň 

od 06.03. do 12.03.2017 
Pondelok 

06.03. 
 Štyridsiati dvaja svätí mučeníci  

z Amoria 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna, Vasiľ, Ján, Fedor 

Akatist požehnania rodín 
Sv. liturgia slovenská 

* Gustáv (16r.) 

Utorok 

07.03. 

Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: 

Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios  

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

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

Stretnutie s prvoprijímajúcimi 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján  

Streda 

08.03. 

 

Náš prepodobný otec a vyznávač 

Teofylakt, nikomédijský biskup 

 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Júlia  
Veľkopôstny moleben 

Liturgia VOPRED POSV. DAROV 
† Mária, Ján 

Štvrtok 

09.03. 

 

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey 
6:30 

 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
* Daniela 

Sv. liturgia slovenská 
† Mikuláš (panychída) 

Piatok 

10.03. 

 

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci 

 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

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

Mária 
Pobožnosť krížovej cesty 

Liturgia VOPRED POSV. DAROV 
* Helenka s rod. (70r.) 

Sobota 

11.03. 

 

Náš otec svätý Sofronios,  

jeruzalemský patriarcha 

 

2. zádušná sobota 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† zádušná 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† zádušná  

 

Nedeľa 

12.03. 
 

 

Druhá pôstna nedeľa 

 

7:30 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Karol (40r.) 

Sv. liturgia Bazila V. cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*  Irena, Mária, Helena 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* František s rod. 
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Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho  

v Humennom sa v dňoch 7.-10.2.2017 konali misie 
pod vedením redemptoristov o. Miroslava Bujdoša 
CSsR (absolventa GJZ) a br. Gorazda Figuru CSsR.  

 

Na pomoc im prišli aj štyri mladé 

dobrovoľníčky. Prostredníctvom rozhovorov, 

svedectiev, scénok, či videí, ohlasovali našim 

študentom, že Ježiš Kristus je živý a chce konať 

veľké veci, byť súčasťou ich života.  

 

 

 

Každodenné stretnutia s triedami vyvrcholili 

v piatok spoločnou svätou liturgiou v chráme.  

Tieto požehnané dni boli pre mnohých 

príležitosťou duchovného načerpania 

i naštartovania.  

 

 

 

 

 

 

Autor a foto: PaedDr. Emil Jaroš
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Sväté Písmo nás učí, že Boh sám ustanovil pôst. 

V Starom zákone príprava na mnohé veľké 

udalosti obsahovala modlitbu a pôst (ako keď 

mal Mojžiš na hore Sinaj prijať tabule Zákona).  

Aj Nový zákon často spomína pôst: i náš Pán sa 

postil 40 dní pred začiatkom svojho verejného 

účinkovania. V Cirkvi je ustanovených takmer 180 

pôstnych dní. 

Už v starokresťanskom 

spise Didache (Učenie 

Dvanástich apoštolov) 

z roku 90, to značí z doby 

kedy ešte žil apoštol Ján 

a prvá poapoštolská 

generácia, sa píše o praxi 

pôstu toto: 

 „Nech vaše pôsty 

nie sú s pokrytcami. 

Oni sa postia druhý a piaty deň po sobote 

(pondelok a štvrtok). Vy sa však postite vo 

štvrtý a v prípravný deň (streda a piatok).“  

Teda už v prvom storočí zachovávali kresťania 

pôstne dni. Rovnako nás o tom učí sv. Epifanos a 

iný starokresťanský disciplinárny spis Apoštolské 

konštitúcie vysvetľujú: „Pán nám prikázal postiť sa 

v stredy a piatky. V stredu preto, že vtedy sa 

zhromaždila veľrada aby odsúdila nášho Pána, 

a v piatok, lebo v tento deň pretrpel smrť pre našu 

spásu.“ Dodnes sú centrálnymi dňami pôstu 

práve streda a piatok. 

Mnohí mladí sa pýtajú, prečo im chce Cirkev 

v piatky a vôbec v pôste kaziť radosť, keď nemôžu 

ísť na diskotéky a na oslavy. No problém s tým 

nemajú len mladí, ale aj ich rodičia. 

Kresťan vidí pôst nie ako nejaký disciplinárny 

vrtoch Cirkvi, ktorý má človeka oberať o radosť. 

Keď niekomu umrie mama, otec, manžel či 

manželka, alebo dieťa, kto by vtedy mal 

chuť tancovať, výskať, skákať, radovať sa, 

hodovať?  

Isto nikto normálny, čo má srdce, cit. Piatkový 

pôst je pre veriaceho kresťana uvedomením si, že 

za mňa niekto umiera na kríži. Boží Syn kvôli 

mne umiera, a ja budem hodovať, tancovať alebo sa 

zabávať? 

V pôste sa naplňujú slová Pána, ktoré povedal 

o apoštoloch, vzhľadom na svoje zajatie 

a umučenie: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, 

kým je ženích s nimi? 

No prídu dni, keď im 

ženícha vezmú; potom 

sa budú postiť“. 
 (Mt 9, 15) 

A tento deň či tieto dni 

si kresťan pripomína 

práve v piatok 

a v období pôstu 

(stredu a piatok). 

Jedným z dôvodov, prečo dnes mnohí katolíci 

pôst nezachovávajú, je falošný a heretický prístup 

k ľudskej prirodzenosti, akýsi falošný 

spiritualizmus, falošná duchovnosť, ktorá zavrhuje 

alebo ignoruje telo. Mnohí súčasní kresťania stratili 

pravé nazeranie na človeka ako celistvú jednotu 

viditeľného (tela) a neviditeľného (duše). Zabúda 

sa, že ľudské telo je i s dušou súčasťou plánu 

stvorenia a oboje sú Kristom vykúpené. Toto 

vznešené kresťanské ponímanie dôstojnosti 

ľudského tela potvrdzuje apoštol Pavol, keď píše: 

„vaše telo je chrámom Ducha Svätého ... oslavujte 

teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 19-20). Iným 

dôvodom je námietka, že tradičný pôst nie je dnes 

možný. Veď jeho pravidlá predpokladajú 

organizovanú, nepluralistickú, kresťanskú 

spoločnosť, nasledujúcu poľnohospodársky spôsob 

života, ktoré sú už minulosťou. Zaiste, je v tom istá 

miera pravdy. No treba povedať, že pôst bol vždy 

náročný a vždy v sebe niesol ťažkosť. 
koniec 1. časti 

autor o. Jozef Šoška 

spracoval o. Martin Snak
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Rubrika Kazateľnica život vznikla 

po dohode s farárom Marošom 

Kuffom a jej cieľom je prinášať 

povzbudenie a praktické 

Evanjelium cez každodenné 

situácie (nielen) na fare v 

Žakovciach. 

 

Raz sme mali "rošambo". 

Vošli ku nám celí čierni s 

pištoľami, vyzerali ako farári. 

Akurát, že boli ostrihaní dohola, 

pištole, reťaze, naraz sa 

rozostavili ku štyrom vchodom. 

Zobrali mi chlapa a zmizli s ním. 

 

Bol som vtedy v Medjugorii. Prišli ráno o 9.45, 

ja som sa vrátil 10.15. Chlapci boli celí vystrašení: 

"Farár, počúvaj, mafiáni sem vbehli s pištoľami." 

"Ako s pištoľami? Voláme políciu!" "Farár, 

daktorí majú kontakt aj s policajtami..." "Netárajte 

hlúposti..." Dvihol som telefón, zavolal na políciu.  

"Pán farár, však nevytiahli pištole!" povedali. 

"Čo vy o tom viete? Aby vám bolo jasné: Ak hneď 

nedonesiete toho chlapca nazad, vedzte, že volám 

na ministerstvo vnútra, príde zásahová jednotka a 

urobí tu poriadok!"  

O chvíľu prišla hliadka, policajti od nás 

telefonovali kolegom, že už ho našla kriminálka a 

že mi ho donesú späť. Ja im hovorím: "Čo tu na 

mňa hráte? Chlapci, sadnite si tu. Uvidíte tú 

kriminálku!"  

Okolo pol jednej v noci došiel chlapík, s 

reťazou. Cuklo ho, keď zbadal policajtov. Doniesol 

mi chlapca, tiekla mu z úst krv, bol dobitý, klepal 

sa. Bol som napálený, usadil som ich a poslal som 

ostatných von.  

Tvrdo som im povedal. "Takto to bolo za 

komunistov, takto to platí aj pre policajtov, aj pre  

mafiánov.  Môžete to 

odkázať svojim šéfom: Svoj 

život som zasvätil Bohu, týchto 

chlapcov budem chrániť aj s 

nasadením svojho života!"  

Potom som si toho 

mafiána vzal bokom. "Poďte 

sem, sadnite si. Ako sa voláte 

krstným menom? Len na 

krstné sa pýtam..." Povedal 

mi.  

"Pre mňa je zaujímavá 

každá nesmrteľná duša. Keď 

vás vykopnú z vašej partie, 

možno raz skončíte u mňa, ak 

to prežijete. Pre mňa je 

zaujímavá každá duša. Som ochotný chrániť týchto 

chlapcov s nasadením života.  

Možno skončím s guľkou v hlave, aj to je 

možné. Ján Krstiteľ skončil tak, že mu sekli hlavu. 

No dnes je víťazom on, nie Herodes.  

Pozeral na mňa, neviem či zmäkol. "Farár, 

mohli by sme si potykať?" "Môžeme, mne všetci 

chlapci tykajú, nemysli si však, že cúvnem zo 

svojich zásad. Platí to, čo som povedal.  

Ak máš trošku slušnosti, príď cez deň. Ak 

potrebuješ niečo vybaviť s chlapcami, príď cez deň. 

Ak môj chlapec niečo urobil, bude sa zodpovedať, 

nemusí to ísť cez políciu. Ak niečo ukradol a prišiel 

sa ku mne schovať, vráti to. No neexistuje, že sa ku 

nim niekto bude správať ako ku psom, ktorých 

hocikto zmláti, zbije, dodrúzga."  

A on vám skutočne došiel cez deň a potom sa 

ma aj pýtal, či by mohol kúpiť postihnutým 

farebný televízor. 
 

Aj Ježiš by ma takto chránil! 
 

portál www.cestaplus.sk 

spracoval o. Martin Snak
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Mágia a okultizmus: 
  

Božie slovo o mágii a okultizme jasne hovorí: 

„Ak niektorý muž alebo žena bude mať  

v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo 

schopnosť vykladačstva, musia umrieť. 

Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“ 
(Lv 20,27) 

„Ustávala si sa množstvom svojich 

porád: nechže sa dostavia, nech ťa 

vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú 

hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má 

prísť na teba. Hľa, budú ako pleva, spáli ich 

oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov 

plameňa: to nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri 

ktorom sa sedí.“ 
(Iz 47,13-14) 

„Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci 

a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby 

zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“ 
(Mt 24,24 5) 

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi v 

bode 2115 hovorí, že Boh môže 

svojim prorokom, alebo iným 

svätým odhaliť budúcnosť.  

Napriek tomu však, 

správny kresťanský 

postoj je zverovať sa s 

dôverou do rúk Božej 

prozreteľnosti a vo 

veciach poznania 

budúcnosti vzdať sa 

každej nezdravej 

zvedavosti.  

Avšak nepredvídavosť 

do budúcnosti môže 

znamenať nedostatok 

zodpovednosti.  

Zároveň Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bode 

2116 zavrhuje všetky formy veštenia:  

„Treba odmietnuť všetky formy 

veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo 

k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych 

alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne 

predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. 

Používanie horoskopov astrológia, čítanie 

z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, 

jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám 

prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad 

dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň 

túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v 

protiklade s úctou a rešpektom spojenými 

s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní 

mať jedine voči Bohu.“ 

Radenie sa s horoskopmi, astrológia, čítanie z 

ruky, predpovede osudov z vonkajších znakov, 

jasnovidectvo, utiekanie sa k médiám, to všetko 

skrýva v sebe túžbu ovládnuť čas, dejiny a 

nakoniec človeka, snahu nakloniť si skryté 

mocnosti. Je to v protiklade s úctou a vážnosťou, 

zahrňujúcou v sebe aj pokornú bázeň, ktorými sme 

zaviazaní jedine Bohu. Explicitné veštenie je 

ťažkým hriechom samo o sebe.  

V praxi je nutné rozlišovať veštenie na základe 

telepatie alebo jasnovidectva, ktoré nie je 

hriechom, pokiaľ títo veštci nepodvádzajú. Ak 

konajú podvodne, je to hriech proti spravodlivosti. 

Chodiť k veštcom, ktorí používajú poverčivé 

praktiky je znakom slabej viery a poškodzuje pravú 

vieru. Používanie poverčivých rituálov bez 

implicitného kontaktu s démonmi je ťažkým 

hriechom (pripúšťa sa nepatrnosť matérie). 

Hriechy konané z nevedomosti je potrebné 

vyznať a prosiť o odpustenie (1Tim1,13- 15).  
 

Kto vykonával tieto praktiky, má sa ich 

zrieknuť a preseknúť všetky duchovné 

putá. Používané predmety pri týchto 

praktikách treba zničiť. 

 
 spracoval o. Martin Snak 
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Vtipy: 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Stoj! – kričí policajt na zlodeja. 
– Ty stoj, teba nikto nenaháňa. 

 
 
 
Pani Klebetná stretne pani Zvedavú: 
– Predstavte si, včera prešlo auto 
kominára. 
– Nehovorte, to si už ani na streche 
nemôže byť človek istý! 
 

Pokladník sa pýta v kine jedného 
návštevníka. 
– Prosím vás, prečo si kupujete už 
siedmu vstupenku? 
– Ále, pri dverách stojí nejaký 
blázon a vždy mi ju roztrhne... 
 
– Deti, čo je to disciplína? – pýta sa pán 
učiteľ. 
– Prosím, keď na nás kričíte, aby 
sme nekričali. 
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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:  8:00–10:00   a   14:30–16:00 
Utorok:   8:00–10:00   --- 
Streda:   8:00–10:00    a   14:30–16:00 
Štvrtok:   ---   14:30–16:00 
Piatok:   8:00–10:00     --- 

 

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, myropomaz., 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. 


