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Spojenectvo rodiny a 

kresťanského spoločenstva 

je kľúčové 

Dnes chcem, aby sme sa zastavili nad 

prepojením medzi rodinou a kresťanským 

spoločenstvom. Ide o tzv. „prirodzené“ spojenie, 

pretože Cirkev je duchovnou rodinou a rodina zas 

predstavuje malú cirkev (porov. Lumen gentium, 

9). 

Kresťanské spoločenstvo je domovom tých, čo 

veria v Ježiša ako zdroj bratstva medzi všetkými 

ľuďmi. Cirkev kráča medzi národmi, kráča dejinami 

mužov a žien, otcov a matiek, synov a dcér: toto sú 

dejiny, na ktorých Pánovi záleží. Veľké udalosti 

svetských mocností sa vpisujú do historických kníh 

a tam i zostávajú. Ale dejiny ľudských vzťahov sa 

zapisujú priamo do srdca Boha; a sú to dejiny, ktoré 

zostávajú naveky. Toto je miesto života a viery. 

Rodina je miestom neoceniteľného  

a nezmazateľného uvedenia nás samých do týchto 

dejín; dejín života v plnosti, ktoré končia  

v kontemplácii Boha po celú večnosť v nebi, ale 

začínajú sa už v rodine! Kvôli tomuto je rodina 

dôležitá.  

Boží Syn sa ľudským dejinám učil touto cestou  

a prešiel ňou absolútne až do podstaty (porov. Heb 

2,18; 5,8). Je teda pekné vrátiť sa ku kontemplácii 

Ježiša a znakov tohto spojenia. Ježiš sa narodil do 

rodiny a v nej sa „učil spoznávať svet“: dielňa, štyri 

domčeky, okolitý nič neznamenajúci kraj. A predsa, 

počas tridsiatich rokov tejto skúsenosti sa Ježiš 

prispôsobil podmienkam človeka a prijal ich do 

svojho zjednotenia s Otcom i do svojej vlastnej 

apoštolskej misie. Neskôr, keď opúšťa Nazaret 

a začína  verejne vystupovať, Ježiš vytvára okolo 

seba spoločenstvo, „zhromaždenie“, čiže zoskupenie 

osôb. V tomto tkvie zmysel slova „cirkev“.  

V evanjeliách nemá Ježišovo zhromaždenie 

formu exkluzívnej a uzavretej sekty, ale rodiny, 

pohostinnej rodiny: tam nachádzame Petra 

s Jánom, ale aj hladného a vysmädnutého človeka, 

cudzinca a prenasledovaného, hriešnicu a colníka, 
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farizejov a zástupy. Ježiš ale neprestáva prijímať 

všetkých ľudí a hovoriť k nim, i k tým, ktorí už viac 

nečakajú, že vo svojom živote stretnú Boha. Je to 

silná lekcia pre Cirkev! Samotní učeníci sú vybraní, 

aby sa starali o toto zhromaždenie, o túto rodinu 

Božích hostí. 

Aby táto skutočnosť Ježišovho zhromaždenia 

bola živá, je nevyhnutné oživiť spojenectvo medzi 

rodinou a kresťanským spoločenstvom. Mohli by 

sme povedať, že rodina a 

farnosť sú dvoma miestami, 

kde sa uskutočňuje to 

spoločenstvo lásky, ktorého 

konečným zdrojom je sám 

Boh. Cirkev, ktorá je skutočne 

cirkvou podľa evanjelia, 

nemôže mať inú formu ako formu pohostinného 

domu s dverami vždy otvorenými. Cirkvi, farnosti, 

inštitúcie, ktorých dvere sú zavreté, sa nemôžu 

nazývať cirkvami, ale múzeami!  

Dnes je toto spojenectvo kľúčové. „Máme 

vkladať naše nádeje do ideologických, finančných 

a politických ‘centier moci’? Nie! Vkladajme ich do 

centier lásky! Naša nádej spočíva v týchto centrách 

lásky, evanjelizačných centrách, bohatých na 

ľudské teplo, založených na solidarite  

a spoluúčasti” (Gli insegnamenti di J.M. Bergoglio - 

Papa Francesco sulla famiglia            e sulla  vita 1999-

2014, LEV 2014, 189), podobne i na vzájomnom 

odpúšťaní si jedni druhým. 

Posilňovať spojenie medzi rodinou 

a kresťanským spoločenstvom je dnes nevyhnutné 

a neodkladné. Isteže, potrebujeme veľkodušnú 

vieru, aby sme dospeli k múdrosti pre obnovenie 

tohto spojenectva. Niekedy sa rodiny stiahnu do 

ústrania tvrdiac, že nemajú nie sú na dostatočnej 

úrovni: ‚Otče, naša rodina je chudobná a tiež trochu 

rozbitá‛, ‚Nie sme schopní‛, ‚ Už teraz máme doma 

veľa problémov‛, ‚Nemáme silu‛. Toto je pravda, 

avšak nikto nie je hodný, nikto nie je na dostatočnej 

úrovni, nikto nemá silu! Lebo bez Božej milosti 

nemôžeme nič urobiť. Všetko je nám dané, zadarmo 

dané! Pán nikdy nepríde do novej rodiny bez toho, 

že by neučinil nejaký zázrak. Len si pripomeňme, čo 

urobil na svadobnej hostine v Káne! Áno, ak sa 

odovzdáme do rúk Pána, on 

dá, aby sme činili zázraky – 

tie každodenné zázraky! – 

keď je tam, v tej rodine Pán. 

spoločenstvo musí 

vykonať svoju časť práce. 

Napríklad, snažiť sa 

prekonávať príliš direktívne a funkcionálne postoje; 

uprednostňovať medziľudský dialóg spolu so 

vzájomným poznávaním sa a vzájomnou úctou. 

Nech rodiny prevezmú iniciatívu a cítia 

zodpovednosť prinášať ich vzácne dary do 

spoločenstva. Všetci si musíme uvedomiť, že 

kresťanská viera sa žije na otvorenom poli života 

zdieľaného so všetkými; rodina a farnosť majú pre 

celú spoločnosť uskutočňovať zázrak života, ktorý 

bude životom viac komunitným, s väčším prínosom 

pre celú spoločnosť. 

V Káne bola prítomná Ježišova Matka, „matka 

dobrej rady“. Počúvajme jej slová: «Urobte všetko, 

čo vám povie» (porov. Jn 2,5).  

Drahé rodiny, drahé farské spoločenstvá, 

nechajme sa inšpirovať touto Matkou, urobme 

všetko, čo nám Ježiš povie a ocitneme sa zoči-voči 

zázraku; zázraku každého jedného dňa! 

 

Vatikán 09.09.2015 

 

V evanjeliách nemá Ježišovo 

zhromaždenie formu exkluzívnej 

a uzavretej sekty, ale rodiny, 

pohostinnej rodiny. 
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Rodina sama o sebe nie je komunitou, tou sa 

musí stať. Komunita vo všeobecnosti nie je iba 

nejakým súhrnom jej jednotlivých častí, teda 

individuálnych členov. Je niečo viac. Má svoje 

zákonitosti, ale stále v nej zostáva niečo 

nepreniknuteľné, zázračné a tajomné. Jednotlivé 

aspekty komunity sú prepojené vo vzájomnom 

hlbokom vzťahu. Žiaden nemôže existovať bez 

ostatných. Vzájomne sa tvoria, umožňujú 

vzájomne svoju existenciu. Aké sú teda základné 

charakteristiky rodiny ako komunity? 

a) Vseobsažnosť rodiny 

Tým, že je rodina vseobsažná, je otvorená pre 

všetkých členov, nech by boli akokoľvek odlišní, či 

problematickí. Veľkým nepriateľom komunity je 

totiž výlučnosť. Na základe toho komunita zahŕňa 

nielen rozličné pohlavia, ale aj celý rad ľudských 

emócií. Slzy sú vítané tak isto ako smiech, strach 

tak isto ako boj. Teda komunita obsahuje všetky 

ľudské rozdielnosti. 

b) Oddanosť v rodine 

Oddanosť sa v rodine definuje ako ochota 

k spolužitiu. Ktosi definoval komunitu ako 

skupinu, ktorá sa naučila presiahnuť svoje 

individuálne rozdiely. Toto poznanie si však 

vyžaduje čas. Čas, ktorý môžeme získať len 

odovzdaním sa. Snáď najdôležitejším kľúčom 

k tomuto presiahnutiu je prijatie odlišností. 

V skutočnej komunite sa ľudské rozdielnosti 

musia oslavovať ako dary, namiesto toho, aby sa 

ignorovali, skrývali, či menili. 

c) Konsenzus 

Konsenzus je tajomný spôsob, ktorý sa 

mnohokrát ťažko vysvetľuje, ale ktorý funguje. Je 

postavený na vzájomnej láske, úcte a rešpektovaní 

toho druhého. 

d) Reálnosť    

Komunita rodiny musí byť realistická. Ak sa 

členovia rodiny rozprávajú o akejkoľvek veci, 

prichádza sa k omnoho realistickejším 

odpovediam, ako keď človek rozhoduje 

a premýšľa sám. 

e) Pokora 

Zatiaľ čo drsný realizmus predurčuje 

k arogancii, individualizmus komunity vedie 

k pokore. Ako sa to prejavuje? 

Člen rodiny si váži dary iných a často si váži aj 

vlastné obmedzenia. Mnohokrát sa v rodine stáva 

člen rodiny svedkom toho, ako sa ostatní delia 

o svoje pády, a následne na to aj on dokáže 

akceptovať svoje slabosti a nedokonalosti. 

f) Schopnosť sebareflexie       

Komunita vo všeobecnosti skúma, poznáva 

a uvedomuje si samu seba. Zásadným cieľom 

takejto sebareflexie komunity je zvyšovať 

uvedomenie si sveta mimo seba, sveta vo svojom 

vnútri a vo vzťahu medzi nimi. Sebareflexia je 

kľúčom k pohľadu do vnútra človeka a ten je 

kľúčom k múdrosti. Proces vytvárania rodinnej 

komunity si vyžaduje sebareflexiu od samého 

začiatku. A keď sa členovia rodiny zamýšľajú nad 
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sebou, učia sa stále viac rozmýšľať aj nad 

samotnou rodinou. 

g) Rodina je miestom bezpečia 

 Pocit bezpečia je veľmi nevyhnutný pre 

zdravý rozvoj človeka a jeho budovanie. 

Pre rodinu je typická pohoda, vzájomná láska, 

úcta, rešpektovanie, pomoc, tolerancia, strach sa 

dokáže zmeniť na nádej, krivda na odpustenie, 

frustrácia na zmysel života. Ak človek toto prežíva, 

má tendenciu uzdravovať a meniť sám seba. 

h) Rodina je miestom dialógu 

Úprimný dialóg medzi členmi rodiny je 

častokrát zredukovaný iba na slová, aj keď takýto 

dialóg obsahuje aj iné prvky, ktoré sú oveľa 

komplexnejšie. 

Dialóg v rodine je 

prejavom lásky, ktorá v sebe 

zahŕňa disponibilitu nie 

meniť mienku toho druhého, 

ale dať sa k dispozícii inému, 

aby sme ho takto obohatili, 

bez toho, aby sme čakali 

odpoveď z jeho strany. 

Dialóg v rodine je tiež 

pochopenie a sloboda. 

Pochopiť iného znamená nechať ho, aby zostal 

taký aký je  a to, čo je. Pochopenie tiež znamená 

nenútiť iného, aby sa zdôveril, ale nechať ho, aby 

to urobil vtedy, ak to on bude považovať za 

potrebné. Prijať niekoho v rámci dialógu znamená 

nechať ho slobodným vo všetkých momentoch 

dialógu. 

i) V rodine sú spoločne prežité 

momenty 

- K utváraniu a udržiavaniu pravej rodiny 

prispievajú aj momenty, ktoré členovia 

rodiny prežívajú spoločne. Tieto spoločné 

momenty pomáhajú k väčšej dôvere, 

citlivosti, intimite a komunikačnej 

schopnosti. Ticho – je základnou pomôckou 

prázdnoty. Ak sú členovia rodiny schopní 

prežiť istý čas spolu v tichosti, môžu počas 

týchto chvíľ uvažovať o tom, čo zo seba 

potrebujú najviac dostať. Ticho pomáha, aby 

členovia rodiny neuviazli vo vzájomnom 

obviňovaní, ale aby hľadali navzájom cestu 

k sebe. 

- Podelenie sa o zážitky – toto napomáha 

členom rodiny spoznať sa navzájom, počúvať 

sa a rešpektovať. 

- Spoločné modlitby, piesne a liturgia – nie sú 

to iba veci nutné 

k duchovnému rastu 

členov rodiny, ale ja 

podľa mnohých 

psychológov 

v súčasnosti je modlitba 

a liturgia mocným 

prostriedkom 

budovania komunity. 

- Spoločné 

strávené voľné chvíle – mnohí poukazujú na 

blahodárne účinky spoločného trávenia 

voľného času. Pápež Jána Pavol II. radí 

rodinám nasledovne: „Takéto pokojné 

stretnutia rodičov a detí môžu byť 

napríklad príležitosťou k otvoreniu sa pre 

vzájomné počúvanie, ale aj k tomu, aby 

spoločne prežili niekoľko momentov, ktoré 

prispievajú k formácii a k väčšej 

sústredenosti.“  
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4.9.2017 sme odštartovali  20. školský rok na 

Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho. Po príhovore 

pána riaditeľa PaedDr. Emila Jaroša sa žiaci 

rozišli do tried na úvodne triednické hodiny. Po 

ich skončení sme sa všetci presunuli do chrámu 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostnú sv. liturgiu slúžil a Božím slovom 

nás povzbudil humenský vikár o. ThLic. PaedDr. 

Martin Zlacký. Spolu s ním slúžil túto sv. liturgiu 

aj ThDr. Ing. Vasiľ Kindja, PhD správca farnosti 

Porúbka a duchovný správca nášho cirkevného 

gymnázia. Slávenie sv. liturgie svojim spevom 

doprevádzal študentský zbor. 

 

Autor: PaedDr. Emil Jaroš 
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V jednej ďalekej krajine žila chudobná vdova. 

Zarábala si na chlieb službou u bohatej tajomnej 

panej, ktorá bývala sama v pochmúrnom dome 

skrytom uprostred lesa. Dobrá vdova si poctivo  

a zodpovedne vykonávala svoju prácu a pani ju 

jedného dňa nečakane obdarila. Dala jej vzácny 

prsteň. „Keď tento prsteň dva razy otočíš okolo 

prsta, zmeníš sa na čo si len zmyslíš,“ vysvetlila jej 

čudácka pani. Vdova tomu nepripisovala 

dôležitosť. Keď však v 

krajine zavládol veľký 

hlad, spomenula si na 

prsteň. 

Otočila ho dva 

razy okolo prsta a 

premenila sa na 

nádherného sokola s 

mocnými krídlami. Rozhodla sa, že zaletí až tam, 

kde nájde obživu pre svojho syna a susedov. Letela 

až do vyčerpania, potom sa zarmútená vrátila 

domov. Hlad postihol celé kráľovstvo. Nik sa mu 

nevyhol. Žena sa však nevzdávala. Otočila dva razy 

prsteň a premenila sa na obrovský voňavý peceň 

chleba. Keď sa syn vrátil domov a uvidel ten 

obrovský bochník, s chuťou sa doň pustil. Bol to 

len chlieb, ale zasýtil zázračným spôsobom. Kým  

s chuťou prežúval, zbadal okolo domu prechádzať 

suseda, s ktorým mal mnoho sporov a ktorý v ňom 

vzbudzoval veľkú nevôľu. Bol rozhodnutý, že si ho 

nebude všímať, ale stisnutie srdca ho prinútilo, 

aby ho pozval a ponúkol mu z toho zázračného 

chleba. 

Chýr o chlebe sa rozniesol po celej dedine  

a zbehli sa všetci ľudia - veľkí i malí, mladí i starí, 

chorí i zdraví, všetci zúfalí a ustarostení. Zdalo sa, 

že chlieb sa nikdy neminie. Nielen, že zahnal hlad, 

ale napĺňal ľudí radosťou a túžbou po pokoji, 

pocitom dobra a telesného zdravia. Každú noc sa 

posledná omrvinka chleba znovu premenila na 

šľachetnú vdovu. 

Každé ráno sa žena 

znovu premenila na 

obrovský voňavý  

a chutný peceň, ktorý 

sýtil telo a ducha 

obyvateľov dediny. Tak 

to bolo do nových žní. 

Vtedy dedinčania usporiadali veľkú slávnosť. 

Samozrejme, zúčastnila sa jej aj vdova. Každý, kto 

sa k nej priblížil, pocítil čosi zvláštne. Žena voňala 

ako čerstvo upečený chlieb. 

 

 

 

„V Eucharistii nás Ježiš robí svedkami 

súcitu Boha s každým bratom a sestrou. 

Tu, okolo Eucharistického tajomstva sa 

rodí služba lásky voči blížnym.“ 

Benedikt XVI. 



Sme tu pre vás 17/2017 

 

7 
 

Liturgický program po 16. nedeli po ZSD 

od 25.09. do 01.10.2017 
 

Pondelok 

25.09. 
Prepodobná matka Eufrozína 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)    * Dušan, Mária, Dušan s rod. 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                          † Michal, Miroslav, 
                                                                         Anna (pan.)  
  

 

Utorok 

26.09. 

 

Odchod do večnosti sv. apoštola 

a evanjelistu Jána Teológa 

 

 

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

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

Streda 

27.09. 

 

Svätý muč. Kallistrat a spol.  
Prep. Otec Níl, zakladateľ 
a igumen grottaferatskhé 

monstiera 
  

6:30 sv. liturgia (csl.)                       *  Viera (50 rokov)  

 
18:00 sv. lit. (slov.)                           *  Jana (50 rokov) 

Štvrtok 

28.09. 

 

Prepodobný otec a vyznávač 

Charitón 

 

 

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

                                                       Michal, Anna, Michal  

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                                    † Ján 
  

Piatok 

29.09. 

 
Prepodobný otec Kyriak 

Pustovník 
 

Zdržanlivosť od mäsa  
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                              † Michal (pan.) 

 
 

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

 

Sobota 

30.09. 
 

 

Sv. hieromučeník Gregor,  

biskup Veľkého Arménska 
 

 

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

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

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

                                                    Ján a ich rodičia (pan.) 
 

Nedeľa 

01.10. 

17. nedeľa po ZSD 
 

PRESVÄTÁ 

BOHORODIČKA 

OCHRANKYŇA 
 

                                Mirovanie 
 

hl. 8 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                      * Viera s rod. 

    

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

 

11:00 sv. liturgia (slov.)           * Tomáš, Miroslav, 

                                                                           Mária 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                         * Michal, Viera  

                                                                (výročie svadby) 
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Liturgický program po 17. nedeli po ZSD 

od 02.10. do 08.10. 2017 
 
 

Pondelok 

02.10. 

Sv. hieromučeník Cyprián 

Sv. muč. Justína 

 

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

18:00 sv. lit. (slov.)                      † Štefan, Mária, Ján 
                                                                   a ostatní z rod. 

 

Utorok 

03.10. 

 

Sv. hieromučeník  

Dionýz Aeropagita 

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)              † Anna, Michal, Michal 
                                                Ján, Helena, Milan (pan.) 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                                 † Igor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streda 

04.10. 

 

Sv. hieromučeník Hierotej,  
aténsky biskup 

  

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

18:00 sv. lit. (slov.)                                         † František 

Štvrtok 

05.10. 

 

Sv. mučenica Charitína 

 

 

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

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

Piatok 

06.10. 

 
Sv. apoštol Tomáš 

 
Zdržanlivosť od mäsa  

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                                   * SSR a NSI 
 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       * SSR a NSI  

 

 

Sobota 

07.10. 
 

 

Sv. mučeníci Sergej a Bakchus 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                                        * Terézia 
 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                        † Stanislav 
 

Nedeľa 

08.10. 

18. nedeľa po ZSD 
 
 
 

Prepodobná matka Pelágia          

 
 

hl. 1 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)      * Karol, Tereza s rod. 

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

 

11:00 sv. liturgia (slov.)             * Ľubka, Natálka, 

                                                                   Lukáško, Rasťo 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                    * Daniel, Vladislav  
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Sviatok Presvätej Bohorodičky 

Ochrankyne, ktorý slávime 1. októbra, je 

výrazom živého vzťahu kresťana k Božej 

Matke ako Ochrankyni.  

Tajomstvo tohto 

neustáleho, mimoriadne 

obľúbeného a hlbokého 

vzťahu k Božej Matke ako 

Ochrankyni spočíva 

pravdepodobne v tom, že tu 

nejde o pozemskú a ľudskú, 

ale o nebeskú a mocnú 

ochranu (príhovor). A 

takúto záštitu a starostlivosť 

(ochranu) chce mať každý 

človek, rodina i národ.  

Tento sviatok je 

príležitosťou, aby sme 

prejavili Presvätej Bohorodičke svoju lásku  

a vďačnosť; je tiež dňom radostnej oslavy  

a zvelebovania jej ochrany a zástupníctva. 

Hlavným impulzom k zavedeniu tohto 

sviatku bola udalosť z 10. storočia. 

Na začiatku 10. storočia bol Carihrad 

obliehaný Arabmi. Veriaci sa zišli k modlitbám 

v chráme presvätej Bohorodičky vo Vlacherne. 

Medzi modliacimi sa bol aj sv. Andrej a jeho 

učeník Epifánius. Svätý Andrej (sv. Andrej, 

Christa radi jurodivyj – jeho spomienka je hneď 

v nasledujúci deň 2.októbra) počas modlitby 

pozdvihol oči k nebu a tu nad svätými dverami 

uvidel Presvätú Bohorodičku, ktorú sprevádzali 

apoštol Ján, sv. Ján Krstiteľ a nespočetný zástup 

veriacich. Mária prichádza do svätyne a dlho sa 

na kolenách modlí. Potom 

vstala a rozprestrela svoj 

plášť nad zhromaždeným 

zástupom veriacich. 

Epifánius mal to isté videnie. 

Keď sa ľudia dozvedeli 

o zjavení, plní radosti 

a nádeje sa vrátili do svojich 

domovov. Onedlho boli 

Arabi porazení a Carihrad 

zachránený. Tento výjav bol 

chápaný tak, že Bohorodička 

berie pod svoju ochranu 

mesto i svoj ľud. 

Sú však aj mienky niektorých historikov (je to 

ale menšina v porovnaní s prvou verziou), ktorí 

tú istú udalosť umiestnili do 5. storočia, za 

panovania cisára Leva I. zvaného Múdry. 

Sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne bol 

zo začiatku iba sviatkom miestnej cirkvi, ba 

dokonca po páde Carihradu v roku 1453 ho 

prestali sláviť. Nie sú jasné svedectvá o tom, 

prečo práve 1. október je dňom Presvätej 

Bohorodičky Ochrankyne. Niektorí autori to 

viažu na osobu Romana Sladkopevca, ktorého 
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spomienka je takisto 1.októbra a ktorý zložil 

množstvo piesní k úcte Presvätej Bohorodičky. 

Sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 

nepatrí k dvanástim veľkým sviatkom 

liturgického roku. Byzantský obrad vo svojich 

bohoslužbách vyzdvihuje tri najkrajšie 

privilégia Bohorodičky: jej materstvo, 

panenstvo a sprostredkovanie milostí pred 

Bohom. Jej výsada prostredníčky (zástupníčky) 

pred Bohom je hlboko vtlačená do povedomia 

veriaceho človeka. Na tomto mieste je nutné 

konštatovať, že v Západnej cirkvi nie je tento 

mariánsky sviatok. 

O ikone sviatku 

Od 15. stor. má sviatok Presvätej 

Bohorodičky Ochrankyne ustálené 

ikonografické zobrazenie: plášť (pokrov), ktorý 

drží samotná Bohorodička, alebo anjeli a ktorý 

je rozprestretý nad kresťanským ľudom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana zo strany niekoho mocného je nádejou 

pre tých, ktorí sa cítia slabí. V evanjeliu sú úbohí 

(chudobní v duchu) označení za blahoslavených 

(porov. Mt 5, 3), teda si môžu byť istí Božou 

starostlivosťou (ochranou). Človek je Božím 

obrazom. Hľadá ochranu kvôli svojej úbohosti, 

no zároveň chce chrániť druhých. Bohorodička, 

ktorá je celkom osobitným spôsobom chránená 

vo večnosti, stáva sa tiež ochrankyňou. Modlitba 

„Pod tvoju ochranu sa utiekame/Pod tvoju 

milosť (pokrov) pribihajem“ – je jednou  

z najstarších modlitieb k Bohorodičke.  

Je pozoruhodné, že ochranný plášť 

prechádza do rúk anjelov, aby boli Máriine ruky 

voľné k modlitbe. 

V pravom hornom rohu vidíme Krista, 

ktorý žehná. On, Boh, ktorý sa stal človekom, so 

žehnajúcim gestom pokračuje v modlitebnom 

rytme rúk Milostiplnej. Zjednocujú sa tu do 

jedného dve rôzne gestá. Práve preto sa 

byzantskí autori hymnov odvážili obrátiť sa na 

Bohorodičku so slovami, ktoré by zneli ako 

rúhanie, ak by boli nasmerované k niekomu 

inému, ako s Bohu: „Nemáme inej nádeje, 

okrem teba“. 

Na ikone „Pokrova“ predstavuje Bohorodička 

nebeskú (oslávenú) Cirkev v modlitbe; ide o 

tajomstvo vzajomného príhovoru. V Starom 

zákone sa jednota Božieho ľudu zakladala na 

pokrvnosti. Jednota Cirkvi sa posilňuje cez 

prúdenie milosti vo všetkých jej členoch. Toto 

vzájomné spojenie podporuje a ochraňuje 

každého jedného veriaceho, ktorý ak by bol sám, 

zahynul by, no spolu s inými a s pomocou iných 

sa zachráni.  
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Krížovka 

 

 

1          
 2      

3      
   4     

5        
6       
7       

8        
  9       

10             
  11        

12          
   13    

 14      
15        
16       
17        
18      

 19      
 20        

21        
22           

  23       
1.  Na ktorom vrchu pristál koráb po potope? 
2.  Kto sa zachránil pred potopou so svojou rodinou? 
3.  Ako sa volal prvý človek? 
4.  Ako sa volal syn Abraháma, ktorého mal obetovať? 
5.  Na ktorom vrchu dostal Mojžiš desatoro? 
6.  Ako sa volal prvorodený syn Izáka a Rebeky? 
7.  Kto bol pestúnom Ježiša Krista? 
8.  Kto odsúdil Krista na smrť, aj keď nenašiel na ňom vinu? 
9.  Za ktorého veľkňaza bol Kristus ukrižovaný? 

10.  Ako sa volá apoštol Natanael svojím terajším menom? 
11.  Ako sa volal apoštol Pavol pred svojím obrátením? 
12.  Ktorý kráľ vládol, keď sa narodil Ježiš? 
13.  Ako sa volal tretí syn Adama a Evy? 
14.  Ako sa volal prvý pápež? 
15.  Na kázanie ktorého proroka ľudia začali konať pokánie? 
16.  Ktorý prorok keď sa modlil zavrel nebo a nepršalo? 
17.  Ktorý prorok previedol izraelský národ z egyptského zajatia? 
18.  Čo potrel blatom Ježiš človeku, aby ho uzdravil? 
19.  Ktorý apoštol nezomrel mučeníckou smrťou? 
20.  Ako sa volal brat, ktorého ostatní bratia predali do otroctva? 
21.  Jedna z troch božských čností. (Viera, Nádej, ..?..) 
22.  Ako sa volá terajší svätý otec? 
23.  Ako sa volal praotec Jakub po boji s Bohom a mužmi?  (Gn 32,29) 

Muž sa rozpráva s Bohom: „Bože, prečo 

si stvoril ženu takú peknú?“ Boh mu 

odpovedá: „Aby si ju miloval!“ „Bože, 

ale prečo je taká hlúpa?“, opäť sa pýta 

muž. „Aby milovala ona teba!“, 

odpovedá Boh. 

Farár spovedá mladú dievčinu: „A iné 

hriechy už nemáš, dievčatko?“ Dievčina tak 

nesmelo: „No, snáď iba to, že sa každé ráno 

obzerám v zrkadle, aká som pekná!“ Farár 

mávne rukou a hovorí: „Toto nie je ale 

hriech, dievčatko! To je chyba zraku!“ 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 


