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Utrpenie a smrť  

  Myslím si, že každého človeka trápia tieto dva problémy. Každý 
človek, ktorý aspoň trochu verí v Boha, sa pýta, kde sa vlastne utr-
penie vzalo, a hlavne pri vlastnom utrpení, alebo pri smrti niekoho 
mladšieho, smerujú k Bohu naše otázky: - Prečo si toto Bože do-
pustil, je utrpenie a smrť pre nás úplným tajomstvom, alebo z neho 
dokážeme niečo pochopiť? - Je túžba po večnom živote v človeku 
len klam, alebo je to túžba, ktorú si do nás, Bože, dal, a ktorú nám 
chceš naplniť?
   V knihe Múdrosti sa píše: „Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v 
zániku žijúcich. Veď on všetko stvoril pre bytie; tvory sveta sú pre 
život, nie je v nich jed smrti; ani podsvetie nevládne na zemi, lebo 
spravodlivosť je nesmrteľná. Lebo Boh stvoril človeka pre neporuši-
teľnosť; utvoril ho ako obraz svojej podstaty. Smrť prišla na svet zo 
závisti diabla: preto ju okúsia všetci, čo mu patria.“ 
   Ak Boh nestvoril smrť pre človeka, odkiaľ sa vzala? Už prvé stránky 
Biblie hovoria o tom, že „do domu“ si ju vtiahol človek. Boh mu dal 
na výber či chce „poznať“ dobro a zlo, teda či chce sám rozhodovať 
o tom, čo je pre neho dobré a zlé. Človek sa rozhodol, že áno, aj 
keď veľmi dobre vedel, že ak zo stromu poznania bude jesť, zomrie. 
Utrpenie a smrť je dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. 
  Keď sa pýtame Boha, prečo to dopustil, Boh sa pýta nás, prečo 
sme to chceli. Aj napriek tomu, že to je náš problém, rozhodol sa, 
že nám ho pomôže vyriešiť. Posiela na svet svojho Syna a ten pre-
chádza aj utrpením aj smrťou. Na rozdiel od nás víťazne, a povedal, 
že ak pôjdeme za ním, pôjdeme tou istou cestou a prídeme aj my k 
večnému šťastnému životu v tele podobnom jeho telu. Máme mož-
nosť si vybrať. Buď pôjdeme cestou, ktorou išli naši prarodi-
čia, ktorí chceli sami rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé, 
a zanecháme ďalším generáciám utrpenie a smrť, teda to, 
čo sme sami zdedili, alebo pôjdeme inou cestou, ktorá končí 
večným, šťastným životom. Myslím, že je úplne jasné, ktorou 
cestou sa zatiaľ uberá väčšina sveta. Drancujeme prírodné zdroje, 
ničíme životné prostredie, pokojne prejedáme budúcim generáciám 
ich šťastie len preto, aby sme sa my teraz mali lepšie.
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L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 

09.03. – 15.03.2020 

 
Pondelok 
09.03.   

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom 
jazere.      

 
 

Utorok  
10.03.  

 
Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.   

 
 

Zdržanlivosť od 
mäsa  

Streda  
11.03. 

 
Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.  

 
 

Štvrtok  
12.03. 

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský.  
Náš svätý otec Gregor Dialogos, rímsky pápež.   

 
 

Zdržanlivosť od 
mäsa  

Piatok 
13.03. 

Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, 
konštantínopolského patriarchu.   16.00 

+Sviatosť zmierenia 
a pokánia   

--- 

18.00 
† Veronika, Jozef, Ján, Anna, 
Mária, Jozef, Jozef z r. Špallerovej 

Sobota  
14.03. 

Tretia zádušná sobota.  
Náš  prepodobný otec Benedikt.    8.00  

+ po sv. liturgii 
panychída resp. 

hramoty  
za duše zosnulých vo farnosti   

Nedeľa  
15.03. 

3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná. 
Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.        

+ Hencovce      

8.00 
--- 

+ Nižný Hrabovec  

10.00 
* farské spoločenstvo    

  
 



V Prešove sa konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov

   V stredu 26. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a 
metropolitnom úrade v Prešove konalo 28. riadne zasadanie Rady 
hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutiu 
predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý po 
úvodnej modlitbe privítal všetkých prítomných hierarchov, osobitne 
však nového člena Rady hierachov vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštol-
ského administrátora sede plena Košickej eparchie. Prítomný bol aj 
bratislavský eparcha Peter Rusnák, torontský eparcha Marián An-
drej Pacák CSsR a ako hostia boli prítomní vladyka Ladislav Hučko z 
Apoštolského exarchátu gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike a 
sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Yevchuk, ktorý 
na zasadnutí zastupoval apoštolského nuncia na Slovensku Mons. 
Giacoma Guida Ottonella.
   Metropolita Ján na začiatku prečítal niekoľko myšlienok z Posolstva 
Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2020, pričom vyzdvihol 
apel Petrovho nástupcu, aby sa ľudstvo vedelo podeliť s láskou, „lebo 
to robí človeka ľudskejším, zatiaľ čo pri hromadení majetku hrozí, že 
sa staneme necitlivými a uzavrieme sa vo svojom egoizme.“
    V pracovnej časti hierachovia schválili nový slovenský preklad Kni-
hy pohrebov kňaza a laika a taktiež Obradu malého svätenia vody, 
na ktorých pracovala Gréckokatolícka metropolitná liturgická komi-
sia a taktiež odobrili doplnený štatút tejto liturgickej komisie.
   V ďalšom bode rokovali o slovenskom preklade Katechizmu Ukra-
jinskej gréckokatolíckej cirkvi a o ďalšom postupe s cieľom prípravy 
vlastného Katechizmu Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. 
Zaoberali sa aj takmer hotovým partikulárnym právom Prešovskej 
metropolie sui iuris, ktoré po zapracovaní niekoľkých pripomienok, 
môže byť zaslané do Ríma na Kongregáciu pre východné cirkvi a 
schválili Kurikulum gréckokatolíckych učebníc Náboženskej výcho-
vy a Náboženstva. Šéfredaktor metropolitného časopisu Slovo Juraj 
Gradoš informoval vladykov o aktuálnom náklade a stave hospodá-
renia a predniesol aj víziu ako napredovať pri vydávaní tohto oficiál-
neho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
  Rada hierarchov sa zaoberala aj sčítaním obyvateľov, domov a by-
tov, ktoré sa má uskutočniť na Slovensku budúci rok.
     http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3267
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L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 

02.03. – 08.03.2020 

 
Pondelok 
02.03.   

 
Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.  

 
 

Utorok  
03.03.  

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik 
a Bazilisk.   

 
 

Zdržanlivosť od 
mäsa  

Streda  
04.03. 

 
Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.   

 
 

Štvrtok  
05.03. 

 
Svätý mučeník Konón.   

 
 

Zdržanlivosť od 
mäsa  

Piatok 
06.03. 

 
Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.   

 
 

Sobota  
07.03. 

Druhá zádušná sobota.  
Svätí hieromučeníci: Bazil, Efrém, Kapitón, Aiterios.   

 
 

Nedeľa  
08.03. 

2. pôstna nedeľa. 
Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, biskup.       

+ Nižný Hrabovec  

8.00 * farské spoločenstvo 
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