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Ježiš by dal život i za 

jediného z nás 

 

Drahí bratia a sestry! 

Počuli sme reakciu hostí u farizeja Šimona: 

«Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?» (Lk 7,49). 

Ježiš práve vykonal škandalózny skutok. Jedna 

žena z mesta, ktorú všetci poznali ako hriešnicu, 

vošla do Šimonovho domu, kľakla si k Ježišovým 

nohám a vyliala na neho voňavý olej. Všetci, 

ktorí tam boli pri stole, šomrali: ak je Ježiš 

prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, 

hlavne od ženy ako je táto. 

Tieto ženy, nešťastnice, slúžili len na 

návštevy potajomky – aj zo strany vysoko 

postavených mužov –, alebo na ukameňovanie. 

Podľa vtedajšieho myslenia, medzi svätým a 

hriešnikom, medzi čistým a nečistým, mala byť 

jednoznačná separácia. 

Ale Ježišov postoj je iný. Od začiatku svojho 

pôsobenia v Galilei sa približuje k malomocným, 

posadnutým, všetkým chorým a žijúcim na 

okraji spoločnosti. Takýto spôsob správania 

nebol vôbec bežný, a to natoľko, že táto sympatia 

Ježiša voči vylúčeným, „nečistým“, bude jednou 

z vecí, ktoré najviac znepokoja jeho súčasníkov.  

Tam kde nejaký človek trpí, Ježiš sa ho ujíma 

a preberá utrpenie na seba. Ježiš nekáže, že 

podmienky trestu sa majú hrdinsky znášať, tak 

ako to hovorili stoickí filozofi. Ježiš zdieľa 

ľudskú bolesť, a keď sa s ňou stretáva, z jeho 

vnútra vychádza ten postoj, ktorý charakterizuje 

kresťanstvo: milosrdenstvo. Ježiš oproti ľudskej 

bolesti cíti milosrdenstvo: Ježišovo srdce je 

milosrdné. Ježiš zažíva súcit. Doslovne: Ježiš 

cíti chvenie svojich vnútorností. 

Z tohto dôvodu Ježiš doširoka otvára náruč 

hriešnikom. Koľkí ľudia ešte aj dnes zotrvávajú 

v pomýlenom živote, pretože nenachádzajú 

Ročník:   10.    Číslo: 16 
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nikoho, kto by bol ochotný sa na nich pozrieť 

iným spôsobom, Božími očami, alebo lepšie 

povedané srdcom Boha, to znamená pozerať na 

nich s nádejou. Ježiš naopak vidí možnosť 

zmŕtvychvstania aj u toho, kto urobil mnoho 

chybných rozhodnutí. Ježiš je vždy tu, s 

otvoreným srdcom, roztvárajúc to 

milosrdenstvo, ktoré má v srdci: odpúšťa, 

objíma, chápe, približuje sa, taký je Ježiš! 

Niekedy zabúdame, že u Ježiša nešlo o ľahkú 

lásku za nízku cenu. 

Evanjeliá zachytávajú 

prvé negatívne reakcie 

voči Ježišovi práve vtedy, 

keď istému človeku 

odpustil hriechy (por. 

Mk 2,1-12). Bol to muž, ktorý trpel dvojnásobne: 

pretože nemohol kráčať a pretože cítil, že zlyhal. 

A Ježiš chápe, že tá druhá bolesť je väčšia od 

prvej, až do tej miery, že sa ho hneď ujíma s 

ohlasovaním oslobodenia: «Synu, odpúšťajú sa 

ti hriechy!». Oslobodzuje ho od toho pocitu 

skľúčenosti z vlastného zlyhania. A vtedy 

niektorí zákonníci – to sú tí, čo veria, že oni sú 

dokonalí: a myslím na mnohých katolíkov, ktorí 

sa pokladajú za dokonalých a pohŕdajú inými... 

toto je smutné... – niektorí tam prítomní 

zákonníci sa pohoršili nad týmito Ježišovými 

slovami, ktoré im znejú ako rúhanie, keďže len 

Boh môže odpúšťať hriechy. 

My ktorí sme zvyknutí zakusovať odpúšťanie 

hriechov, niekedy až príliš „lacno“, mali by sme 

si niekedy spomenúť, čo sme stáli Božiu lásku. 

Každý z nás stál dosť: život Ježiša! On by ho bol 

dal aj pre iba jedného z nás. 

Ježiš ide na kríž nie preto, že uzdravuje 

chorých, že káže lásku, že ohlasuje 

blahoslavenstvá. Boží Syn ide na kríž 

predovšetkým preto, lebo odpúšťa hriechy, 

pretože chce úplné, definitívne oslobodenie 

ľudského srdca. Pretože neakceptuje, že ľudská 

bytosť strávi celý svoj život s tým 

nezmazateľným „tetovaním“, s myšlienkou, že 

nemôže byť prijatá milosrdným srdcom Boha. A 

s týmito pocitmi Ježiš ide naproti hriešnikom, 

ktorými sme my 

všetci. 

Osoží nám 

pomyslieť na to, že 

Boh si nevybral ako 

prvý základ na 

sformovanie svojej Cirkvi ľudí, ktorí nikdy 

nepochybili. Cirkev je ľud hriešnikov, ktorí 

zažívajú milosrdenstvo a odpustenie Boha. Peter 

pochopil viac pravdy o sebe počas spevu kohúta, 

než pri svojich poryvoch šľachetnosti, ktoré mu 

vydúvali hruď v pocite nadradenosti nad 

ostatnými. 

Bratia a sestry, všetci sme úbohí hriešnici, 

odkázaní na Božie milosrdenstvo, ktoré má silu 

zmeniť nás a dať nám novú nádej, a to každý deň. 

A robí to! A ľuďom, ktorí pochopili túto 

základnú pravdu, Boh darúva poslanie 

najkrajšie na svete, a to lásku k bratom a 

sestrám, a ohlasovanie milosrdenstva, ktoré on 

neodopiera nikomu. A toto je naša nádej. Poďme 

vpred s touto dôverou v odpustenie, v Ježišovu 

milosrdnú lásku. 

 

Vatikán 09.08.2017 

 

Boží Syn ide na kríž predovšetkým 

preto, lebo odpúšťa hriechy, pretože 

chce úplne, definitívne oslobodenie 

ľudského srdca. 
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Rodina je základom spoločnosti. Stretajú sa v 

nej rozličné generácie a vzájomne si pomáhajú 

osvojiť plnšiu múdrosť, ako aj zlaďovať osobné 

práva s ostatnými požiadavkami spoločenského 

života. Je normálnym a najlepším prostredím, v 

ktorom sa ľudská osoba môže zdravo telesne a 

duševne vyvíjať. Bez základu nemôžeme uvažovať o 

ďalšej stavbe. Bez rodiny nemôžeme teda uvažovať 

ani o spoločnosti. 

Prvým a základným prínosom rodinného života 

pre spoločnosť je prežívanie spoločenstva a 

spoluúčasti. Tak ako je rodina základom 

spoločnosti, základom rodiny (predovšetkým 

kresťanskej) je Boh. 

Od začiatku dejín ľudstva Boh posväcuje 

a požehnáva rodinný život. Zdôraznil to aj tým, že 

tajomstvo spásy ľudstva uskutočnil cestou ľudskej 

rodiny. Rodinnú povahu príchodu spásy ľudstva 

oznamuje prorocké ohlasovanie „Hľa, panna počne 

a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ (Iz, 7,14). 

Boh daroval ľudstvu svojho Syna vo Svätej 

nazaretskej rodine, Ježiš Kristus prišiel na svet ako 

dieťa v ľudskej rodine. V nej vyrastal s láskou Matky 

Márie a starostlivosťou svätého Jozefa. Ježišovou 

prítomnosťou vo Svätej rodine bola vykúpená 

a posvätená celá ľudská spoločnosť. 

Kresťanská rodina je spoločenstvom osôb, 

znakom a obrazom spoločenstva Otca a Syna 

v Duchu Svätom. Kresťanská rodina vytvára 

priestor lásky, pre každého človeka je dobrodením, 

ktoré ho všestranne obohacuje. 

Rodina je jedno z najcennejších bohatstiev 

ľudstva, hodnota, ktorú treba chrániť a rozvíjať. Od 

toho, aká je rodina, závisí ľudská spoločnosť, ako aj 

Cirkev. Neoceniteľným poslaním rodiny je pomáhať 

deťom dosiahnuť plnú ľudskú veľkosť v podobnosti 

s Kristom.  

Prostredníctvom rodiny plynú dejiny človeka, 

dejiny spásy ľudstva. Rodina stojí v zápase medzi 

dobrom a zlom, medzi životom a smrťou, medzi 

láskou a tým, čo sa prieči láske. Rodine je zverená 

úloha bojovať za oslobodenie síl dobra, ktorého 

prameň sa nachádza v Kristovi, Vykupiteľovi 

človeka. 

Cirkev označila rodinu za základ spoločnosti. 

V rodine sa jedinci formujú pre vstup do spoločnosti 

a nadobúdajú čnosti, ktoré sú dušou života a rozvoja 

spoločnosti. 
 

Rodina a jej hodnoty 

Rodina je historicky primárnou spoločenskou 

inštitúciou. Vonkajšie prostredie, v ktorom žije 

ovplyvňuje jej spôsob života podľa úrovne realizácie 

svojich základných funkcii a podľa vnútrorodinných 

vzťahov utvára humánnu podobu spoločnosti. 

Hlavným výstupom rodiny pre spoločnosť je 
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osobnosť, sformovaná rodinným, personalizačným 

pôsobením a stupnicou hodnôt, ktorú v sebe prináša 

z rodiny do vonkajšieho prostredia.  

Rodina uskutočňuje svoje poslanie hlásateľky 

evanjelia života prostredníctvom výchovy svojich 

detí. Rodičia slovom i príkladom v každodenných 

vzťahoch postupne vedú svoje deti do opravdivej 

slobody, ktorá sa uskutočňuje úprimným 

sebadarovaním, rozvíjajú v nich úctu k druhému 

človeku, zmysel pre spravodlivosť, srdečné prijatie, 

dialóg, veľkodušnú službu, solidárnosť a každú inú 

hodnotu, ktorá by im pomohla chápať život ako 

povolanie a poslanie lásky. 

Rodina a hodnoty – dve kľúčové slová, jediné 

zbrane schopné postaviť sa proti svetu, aký je. 

Hodnoty, ktoré by mali byť koreňmi a krídlami. 

Rodičia musia dať hodnotám vo svojej rodine určitú 

hierarchiu a solídnosť. Iba tak môžu svoje deti 

vyzbrojiť skutočnou obrannou i útočnou zbraňou. 

Základná hodnota, ktorú si rodina zvolí, ťahá so 

sebou nevyhnutne rad iných hodnôt, až kým sa 

nevytvorí určitá štruktúra. 

Každá rodina, aj taká, ktorá žije v skromných 

a ekonomicky nevýhodných podmienkach má svoje 

výchovné zásady. Východiskom týchto zásad sú 

určité zvyky v rodine, tradície, princípy, viera, ideály 

a hodnoty. Tieto faktory určujú  životný štýl rodiny 

a tvoria životnú filozofiu rodiny. Táto filozofia eticky 

usmerňuje a udržiava štruktúru rodiny, ako aj 

rodinné vzťahy, sociálne správanie, hospodárenie 

a stravovacie návyky. 

Hodnoty, ktoré rodina dodržiava a zachováva, 

majú pôvod vo viacerých prameňoch. Môžu to byť 

tradície, kultúrne zvyklosti, spoločenské normy, 

vplyv médií, jedinečnosť každého človeka. Rodičia 

pri výchove rôznymi postupmi a spôsobmi 

odovzdávajú tieto hodnoty svojim deťom. Pre 

rodičov je určitým zadosťučinením, ak si deti tieto 

hodnoty úspešne osvoja. Odovzdávanie hodnôt 

z generácie na generáciu totiž ovplyvňuje množstvo 

faktorov a nie vždy je to ľahké. 

U každého človeka sa hodnoty líšia, aj keď 

v základných pravidlách prevláda zhoda. Sčasti sú 

podmienené aj potrebami konkrétnej rodiny, preto 

si každá rodina môže zvoliť kritériá na to, aby 

dosiahla pohodu a šťastie. 

Vštepovanie hodnôt je náročný proces 

a vyžaduje si dlhší čas. Výsledky tohto procesu nie 

sú badateľné hneď. Mnohokrát si táto úloha 

vyžaduje mnoho námahy a jeho ovocie rodičia 

nemusia nikdy uvidieť. 

Dôvod neúspechu často tkvie v nedostatku 

dôslednosti. Rodičom pripadá ťažké zastávať vždy 

dôsledné a zásadné postoje. Niekedy musia vedieť 

rozlišovať medzi vplyvmi z okolia, v ktorom sa ich 

deti pohybujú, niekedy musia tieto vplyvy dokonca 

odmietnuť, pretože by mohli negatívne ovplyvniť 

výchovu v ich rodine. 

Výchova k hodnotám je úlohou veľmi náročnou. 

Rodičom však napriek tomu ostáva trpezlivo 

a s láskou byť nápomocní svojim deťom, aby vedeli 

oceniť význam dobrého charakteru. Keď rodičia 

vedú svoje deti k tomu, aby prijali úplný 

a harmonický systém hodnôt, výsledky sa isto 

objavia, hoci po dlhšom čase. 
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V rukách detí, mládeže, starších i starých 

môžeme vidieť 

najrozličnejšie mobily... 

Každý mobil má svoje 

číslo. Nikto nám nemôže 

zavolať, ak nepozná naše 

číslo. Taktiež nikto nemôže použiť náš mobil, ak 

nepozná ochranný PIN kód mobilu. Tieto 

„mobilné“ zákonitosti platia aj v našom živote. 

Nikto sa nemôže stať súčasťou nášho života, ak mu 

neposkytne údaje potrebné pre vstup do nášho 

života. A predsa! 

Existuje na svete nový operátor, ktorý 

nepotrebuje od nás žiadne informácie. Týmto 

operátorom je BOH-tel. Boh pozná všetky naše 

kódy i čísla. Môže nás teda kedykoľvek zavolať, či 

zanechať odkaz. On je to Slovo, ktoré chce vyť 

ohlásené každému stvoreniu. 

V sieti BOH-tel existujú určité pravidlá, ktoré je 

potrebné si osvojiť. Týkajú sa bežného 

telefonovania, nahrávania odkazov, nachádzania 

dobrého signálu a dobíjania batérie. Ak chceme 

vysloviť spokojnosť so sieťou BOH-tel, je potrebné 

si tieto návody osvojiť a dodržiavať ich. 

Boh nám volá! Boh je ten, ktorý nikdy 

nestratí naše číslo a má pre nás stále voľnú linku. 

On 

nám vždy zavolá, nemusíme sa báť, že máme malý 

kredit, či prevolaný paušál. Stačí mu prezvoniť 

a čakať na hovor od 

Neho. 

Neprijímam Boží 

hovor! Často sa stáva, 

že neprijímame hovory. 

Vtedy Boh necháva nahraný  odkaz v našej 

odkazovej schránke, ktorou je naše (moje!) 

svedomie. 

Problémy s batériou! V našich životoch sú 

okamihy, kedy máme problém s batériou 

(nechceme počuť Boha, preferujem 

individualizmus, egoizmus, lenivosť...) Vtedy je 

veľmi potrebné batériu nabiť. Ako? Čítaním 

Svätého písma, úprimnou modlitbou, duchovným 

rozhovorom, prijímaním sviatostí... 

Problémy so signálom! Poznáme to 

z vlastnej skúsenosti – vypadne signál a nie je 

príjem. Niečo ho ruší. Najčastejšou príčinou v sieti 

BOH-tel je pýcha, sláva, strach, neochota... 

V takejto situácii je potrebné hľadať vysielač 

mobilnej siete – farské spoločenstvo, kňaza, 

rozjímanie, sviatosti, pokoj. 

Možno ste ešte nepočuli o tejto mobilnej sieti, 

ale skúste sa spýtať ľudí okolo. Veľké zástupy ľudí 

sú veľmi spokojné so sieťou BOH-tel. Na čo ešte 

čakáme? Začnime ju aj my využívať. Boh čaká na 

naše prezvonenie a množstvo ľudí na hovory od 

nás. Začína sa komunikácia v sieti BOH-tel. 

Komunikácia, ktorá ponúka spásu! 

 

Boh pozná všetky naše kódy a čísla. 

Môže nás teda kedykoľvek zavolať, či 

zanechať odkaz. 
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   Keď som bola ešte malé dievča, moja mama sa 

ma opýtala, ktorá časť ľudského tela je 

najdôležitejšia.  

   Veľmi rada som počúvala hudbu, rovnako ako 

väčšina mojich rovesníkov, a nazdávala som sa, 

že pre človeka je najdôležitejší sluch. Tak som jej 

odpovedala: „Uši.“  

   Moja mama povedala: „Nie. Niektorí ľudia sú 

nepočujúci a napriek tomu sú v živote šťastní.“   

Po nejakom čase sa ma mama znovu opýtala: 

„Ktorá časť ľudského tela je najdôležitejšia?“   

   Medzitým som o tom rozmýšľala a bola som 

presvedčená, že už poznám správnu odpoveď. 

„Pre každého je veľmi dôležité, aby videl. Preto 

sú najdôležitejšie oči.“  

   Pozrela sa na mňa a povedala: „Ani táto 

odpoveď nie je správna. Mnohí ľudia sú 

nevidiaci a zvládajú to výborne.“  

   Pomyslela som si, že to je len akási hra, ktorú 

so mnou mama hrá.  

 

   V jeden smutný deň zomrel môj milovaný starý 

otec, ktorého som veľmi ľúbila. Bola som 

zlomená bolesťou. V ten deň mi mama povedala: 

„Dnes je správny deň na to, aby si pochopila 

odpoveď na moju otázku. Najdôležitejšou 

časťou tela sú plecia.“  

   Prekvapená som sa opýtala: „Preto, lebo 

podpierajú hlavu?“  

   „Nie“, povedala mama. „Lebo na ne si môžu 

položiť hlavu priatelia alebo naši milovaní, keď 

plačú. Všetci potrebujeme plece, na ktorom sa 

môžeme vyplakať v určitých chvíľach svojho 

života.“  

   Tak som sa dozvedela, ktorá časť môjho tela je 

najdôležitejšia.  

   Lebo v tej chvíli som ja bola tou, ktorá 

potrebovala plece, na ktorom by som sa mohla 

vyplakať.  

  

   Bratia a sestry, priatelia, majme plecia 

ochotné prijať priateľov a svojich blízkych 

vždy, keď to potrebujú. Ľudia môžu zabudnúť, 

čo poviete. Zabudnú, čo ste urobili. Nikdy však 

nezabudnú, že ste im pomohli niesť ich bôľ.  
 

   Skutoční priatelia sú ako hviezdy - nie vždy ich 

vidíš, ale vieš, že vždy sú tu.  
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Liturgický program po 14. nedeli po ZSD 

od 11.09. do 17.09.2017 

 
 

Pondelok 

11.09. 

Naša prepodobná matka 

Teodora Alexandrijská. Svätý 

hieromučeník Autonomos 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                          * Gabriela (ZBP) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                  † Andrej, Anna, Andrej   
 

Utorok 

12.09. 

Zakončenie sviatku Narodenia 

Presvätej Bohorodičky 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                          * Gabriela (ZBP) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                  † Andrej, Anna, Andrej   
 

Streda 

13.09. 

Pamiatka založenia chrámu 

svätého vzkriesenia Krista 

a nášho  Boha  

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                       * Vladko, Marika,  
                                                                    Ivana, Vlado 
17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                              * Štefan   
 

Štvrtok 

14.09. 

 

 

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA 
 

 

Odporúčaný sviatok 
  

Zdržanlivosť od mäsa  
Mirovanie 

 

6:30 utiereň 

7:30 sv. liturgia (csl.)          * Marek, Marek, Viktória 
 

16:30 sv. lit. (slov.)                             * za farnosť 
              

18:00 sv. lit. (slov.)                                          * Martina 
 

Piatok 

15.09. 

 

Svätý veľkomučeník Nikita 
 Presvätá Bohorodička 

Spolutrpiteľka 
 

Deň pracovného pokoja  

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                          * Gabriela (ZBP) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                  † Andrej, Anna, Andrej   
 

Sobota 

16.09. 

 

Sobota po Povýšení 
 

Svätá všechválna 
veľkomučenica Eufémia 

 

 
 

 
 

6:30 sv. liturgia (csl.)                          * Gabriela (ZBP) 
 

10.30 sv. omša (dni mesta) 
 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                            † Helena, Michal,  

                                                                    Mikuláš, Ján 
 

Nedeľa 

17.09. 

15. nedeľa po ZSD 
 

 
Svätá mučenica Sofia a jej tri 

dcéry Viera, Nádej a Láska 
 
 

Zbierka: Seminár  
hl. 6 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                    * Mária, Ján,  

                                                                   Miroslav s rod. 
    

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                 * Natália s rod. 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)          * Štefan, Lucia, Lýdia, 

                                                   Ondrej, Dominik, Ema 
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Liturgický program po 15. nedeli po ZSD 

od 18.09. do 24.09. 2017 
 

Pondelok 

18.09. 

Prepodobný otec Eumenios 

Divotvorca, gortynský biskup 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)              † Michal, Anna, Michal   
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                 † Vladislav, Anna, Juraj, 
                                                    Anna, Štefan (pan.)  

 

Utorok 

19.09. 

Svätí mučeníci Trofim,  

Sabbatios a Dorymedont  

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                   † Milan s rod. (pan.) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                      † Andrej Feďo (pan.) 
 

Streda 

20.09. 

Svätý veľkomučeník  

Eustatios a spoločníci 

6:30 sv. liturgia (csl.)  † Mária, Vasiľ, Fedor, Helena  

 

18:00 sv. lit. (slov.)                            † Radovan (pan.)  

Štvrtok 

21.09. 

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie 

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                  † Ján, Fedor, Helena  

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                 † Mária (pan.) 
  

Piatok 

22.09. 

 
Svätý hieromučeník Fókas,  

sinopský biskup  
 

Zdržanlivosť od mäsa  
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)     † Michal, Jozef, Ján, Michal 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)               † Štefan, Anna, Juraj,  
                                                    Anna, Vladislav (pan.) 
 

Sobota 

23.09. 

 

Počatie úctyhodného a 

slávneho proroka, 

 predchodcu a krstiteľa Jána 

 

 
 

6:30 sv. liturgia (csl.)                                          † Mária 
 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                    † Štefan, Mária, Viera,  

                                                      Michal, Mária 
 

Nedeľa 

24.09. 

16. nedeľa po ZSD 
 
 

Svätá prvomučenica a apoštolom 

rovná Tekla 

 
 

hl. 7 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                            * Ružena 

    

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

 

11:00 sv. liturgia (slov.)     * Stanislav, Katarína,  

                                                      Michal, Sofia, Matúš,  

                                                    Matúš, Miriam, Mária 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                        * Mária 
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Sviatok Povýšenia sv. Kríža, ktorý slávime 

vždy 14. septembra, patrí k veľmi starovekým 

sviatkom liturgického roku. V súvislosti 

s týmto sviatkom, či v súvislosti s nájdením 

Kríža, vzniklo mnoho legiend a príbehov, 

ktoré však je nutné oddeliť 

od historickej skutočnosti. 

Historici sa zhodujú 

v názore, že predovšetkým 

dve udalosti dali podnet na 

ustanovenie tohto sviatku: 

Prvou udalosťou bolo 

nájdenie svätého Kríža 

v 4. storočí. Cisár 

Konštantín Veľký chcel 

postaviť v Jeruzaleme na 

Golgote chrám. Preto sa jeho matka, svätá 

Helena, vydala v roku 326 do Jeruzalema. 

Túžila nájsť kríž, na ktorom zomrel Ježiš 

Kristus. Keďže bola známa skutočnosť, že 

kríže po poprave zakopávali v blízkosti 

popraviska, začala hľadať na Golgote. Našli 

tri kríže. Keďže tabuľku s nápisom našli 

trocha ďalej, bolo treba určiť, ktorý kríž bol 

krížom, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. 

Patriacha Makarios poradil sv. Helene, aby 

ich priniesla k lôžku jednej ťažko chorej ženy. 

Potom sa každým krížom dotýkali chorej. Pri 

dotyku Kristovým krížom sa žena hneď 

uzdravila. Cisárovná kríž pobozkala 

a poklonila sa mu. To istí urobil aj patriarcha 

so sprievodom. Na prosby prítomného ľudu 

potom patriarcha kríž vyzdvihol, aby ho ľudia 

videli. Tento akt bol podnetom 

k pomenovaniu sviatku. Samotný dátum 

slávenia sviatku sa viaže 

k dátumu posviacky 

chrámu Pánovho 

vzkriesenia v Jeruzaleme. 

Posviacka sa konala 13. 

septembra 335. Na 

nasledujúci deň sa konalo 

slávnostné uctievanie kríža 

pozdvihnutím. Počas 

pozdvihovania svätého 

Kríža zhromaždený ľud 

viackrát opakoval zvolanie Pane, zmiluj sa.   

Ďalšou udalosťou je návrat 

z perzského zajatia v 7. storočí. Perzský 

kráľ Chozroes v roku 614 dobil Jeruzalem 

a odviedol do perzského vyhnanstva veľkú 

časť kresťanov i patriarchu Zachariáša. Do 

svojho hlavného mesta Kresyfon odniesol aj 

relikviár Pánovho kríža. Byzantská 

východomrímska ríša bola totiž v tom období 

vnútorne oslabená. 

V roku 628 však cisár Heraklios zvíťazil 

nad Peržanmi a získal späť svätý Kríž. V roku 

630 ho potom priniesol do Jeruzalemského 

chrámu, kde sa 14. septembra uskutočnilo 



 Sme tu pre vás 16/2017 

 

10 
 

druhé slávnostné povýšenie svätého Kríža. 

Odvtedy má sviatok aj dodatok v pomenovaní 

– nad celým svetom. 

O niekoľko rokov prikázal cisár Heraklios 

preniesť ostatky svätého Kríža do 

Konštantinopolu, pretože Jeruzalem 

ohrozovali Arabi. 

Prečo sa vlastne v Cirkvi povyšuje 

sv. Kríž? Tento pôvodne nástroj smrti a 

veľkej potupy sa stal nástrojom víťazstva nad 

hriechom - duchovnou 

smrťou, stal sa prameňom 

nového života, zjednotenia 

človeka s Ježišom Kristom 

(por. Gal 2,19-20). Avšak 

cesta k víťazstvu nad 

hriechom a k novému 

životu vedie len cez kríž - 

smrť a utrpenie. To 

neznamená, že všetci ľudia 

musia trpieť alebo zomierať 

- to už za človeka podstúpil 

Kristus, človek sa s ním 

musí len zjednotiť. To vyjadruje aj 

spomínaný obrad povyšovania kríža. Kňaz sa 

skláňa s krížom až k zemi - akoby sa ponára 

do Kristovej smrti - a vzpriamuje sa, čo 

naznačuje jeho slávne vzkriesenie. Zároveň 

dvíhanie kríža naznačuje, že hriechom 

ľudstvo padlo do smrti, ľudská prirodzenosť 

bola porušená, ale Kristus skrze kríž dvíha 

človeka k novému životu, robí z neho nové 

stvorenie, kriesi ho z duchovnej smrti - 

hriechu. Celé ľudstvo sa ponára do Kristovej 

smrti a dvíha k jeho slávnemu vzkrieseniu. 

Povyšovanie od zeme dohora tiež naznačuje, 

že kríž dvíha človeka zo zeme k nebesiam, od 

dočasného k večnému. 

Preto je kríž symbolom Božej moci - 

Kristovým kráľovským žezlom, preto sa 

oslavuje, a to nielen spevom, ale aj 

symbolickým obradom povyšovania. Už nie 

je znakom potupnej smrti, 

ale úctyhodným prameňom 

nového života. 

Bohoslužba sviatku je 

veľkolepým hymnom 

ospevujúcim svätý Kríž. 

Kríž je označovaný za 

znamenie víťazstva, sily 

a spásy, bránu do raja, 

záchranu Cirkvi, chválu 

mučeníkov. Keď si 

uctievame svätý Kríž, 

klaniame sa samotnému 

Kristovi, ktorý bol za nás ukrižovaný, 

umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal 

zmŕtvych.  
 

„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre 

tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo 

sú na ceste spásy, teda pre nás, je 

Božou mocou.“ 

                                                    (1 Kor 1,18) 
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Osemsmerovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBA - AMEN - BRATIA - ČERVENÉ MORE - DOBROTA - JARMO - KRÁSA - LÁSKA - 

MALOMOCNOSŤ - MILOSRDENSTVO - MILOSŤ - ODOLÁVAŤ - ODPUSTENIE - OPERA - 

ORLOJ - PASCHA - POKORA - PRAVDA - RADOSŤ - SESTRY - SVEDOMIE - VEĽKÁ NOC -  

VERNOSTI - ZMŔTVYCHVSTANIE 

 

Odpoveď: …………………………………. 

 

 

 

Vtipy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

O A N E I N A T S V CH Y V T Ŕ M Z 

D K E E H C O N Á K Ľ E V A I Ť Ť 

P S R V R Ť E Š A T E ! S L A S S 

U Á O E L S P N B O K Á O V O E O 

S L M R D O O A B N R S Á E A I N 

T S É N O D K CH A K Ť L A CH I M C 

E E N O B A O S N E O D O Z T O O 

N S E S R R R A A D V A P J A D M 

I T V T O A A P O A D M Á A R E O 

E R R I T N A D R V A E Š R B V L 

Í Y E M A R E P O H N N E M V S A 

O M Č . O V T S N E D R S O L I M 

Jedna pani čaká štvrté dieťa. V nedeľu po 

obede, sedí v kresle a číta si časopis, keď 

tu naraz začne vzlykať a horekovať: „Tak 

toto ja asi neprežijem.“ Toto nemôže byť 

pravda!“ „Čo sa ti stalo?“, pýta sa manžel. 

„Predstav si, v tomto časopise píšu, že 

každé štvrté dieťa na svete je Číňan! Tak 

toto neprežijem!“ 

„Pane Bože, čo je pre teba 1000 

rokov?“, pýta sa jeden muž pri 

modlitbe. Boh mu odpovedá: 

„Chvíľočka!“ Muž sa zasa pýta: „Pane 

Bože, a čo je pre teba milión euro?“ Boh 

mu odpovedá: „Peniažtek!“ A muž 

kontruje: „Pane, prosím ťa, nemohol by 

si mi dať ten tvoj peniažtek?“ „Ale 

istotne“, odpovedá Boh, „počkaj 

chvíľočku!“ 

Príde starý manželský pár do neba, svätý Peter ich sprevádza po nebi. Všetko je 

tam perfektné, žena je nadšená a stále opakuje, že sa jej o niečom takom ani len 

nesnívalo. Keď to všetko vidí muž, rozplače sa a osopí sa na manželku: „Za toto 

môžeš iba ty! To bolo vždy – makrobiotika, cvičenia, žiadny alkohol a cigarety, 

krémy s UV filtrom – veď sme tu už mohli byť najmenej pätnásť rokov skôr“. 
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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: ilkomirko@gmail.com     

   kaplán: pavoolster@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ak žiadate o 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 ku krste písomné 

dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate. 

Ak žiadate o 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. 
  

 

Ak žiadate o krstný, resp. sobášny list 

Krstný, resp. 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. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml. 

 

Úradné hodiny na farskom úrade 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


