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Obraz života 

Náš život  je plný obrazov. A nič čo sa deje v našom živote nie je 

náhoda.  

Raz som šiel po ulici okolo cukrárstva a videl som ako tam žalostne 

plače dieťa. Ľudia okolo neho prechádzali a každý sa pýtal, čo mu je.  No 

ono nikomu nič nepovedalo, iba ďalej plakalo. Kúpil som zmrzlinu a dal 

som mu ju. V tom plač prestal a dieťa spokojne odkráčalo preč lízajúc 

zmrzlinu. Od tej chvíle sa mi zdraví a sem tam aj prehodíme nejaké 

slovo. 

Nie je to aj obraz nášho života? Pre deti sú dobrí tí, ktorí im dajú 

niečo dobré a nie iba otázku: Čo ti je? Boh sa o človeka stará nie iba 

otázkami čo ti je, ale aj konkrétnymi skutkami. Stačí sa iba pozrieť do 

svojho života a trochu pospomínať na to, čo robil a robí Boh v našich 

životoch. Mnohokrát plačem, že mi niečo chýba a pritom On stojí predo 

mnou držiac v ruke zmrzlinu. Stačí sa iba natiahnuť a vziať si ju.  

Diakon Slavomír 
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Tak ako po minulé roky, aj tento 

rok nás v mesiaci august čaká milá 

udalosť v našej  farnosti, a to odpustová 

slávnosť na sviatok Zosnutia  Presvätej 

Bohorodičky, na ktorú Vás zároveň 

všetkých pozývame do 

nášho farského chrámu. 

Táto prichádzajúca 

udalosť by nás mala 

prinútiť si položiť otázku: 

„Ako sa ja pripravujem 

na odpust?“  

Väčšina z nás 

možno trávi viac času 

behaním po 

supermarketoch 

a upratovaním svojich 

príbytkov. Ale koľkí 

z nás si pripravujú svoje 

vnútro na dôstojné 

prežitie tohto 

nádherného sviatku, kedy naša nebeská  

Matka    bola s telom i dušou vzatá do 

nebeskej slávy.  

 

K tomu, aby sme  sa mohli 

pripraviť na túto slávnosť nám môžu byť 

nápomocné aj homílie viacerých kňazov 

počas duchovnej obnovy, ktorá bude od 

stredy (24. augusta). Ďalším krokom 

k hlbšej príprave je adorácia pri vyloženej 

Uspenskej plaščenici, pri ktorej sa viac 

môžeme zamyslieť nad zosnutím 

Bohorodičky, jej vzatím do neba a najmä 

nad tým, že aj naše 

telo jedného dňa 

zomrie, ale naša duša 

sa dostane do Božích 

rúk.  Taktiež by sme 

nemali zabudnúť na 

to, že môžeme aj na 

tejto odpustovej 

slávnosti získať 

odpustky, ktoré nám 

majú pomôcť k našej 

spáse. Ako vlastne 

máme týmto 

odpustkom rozumieť? 

Aké majú miesto 

v živote kresťana? 

Čo sú odpustky, nám 

hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi. V 

skratke: tým, že človek spácha hriech, 

pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, 

teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech 

(vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), 

zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak 
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sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si 

časný trest (očistec).  

Boh vo svojom nekonečnom 

milosrdenstve nám dáva možnosť 

odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. 

No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, 

následok (teda trest) zostáva. Síce nie 

večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s 

hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak 

chceme, aby sa nám odpustili aj časné 

tresty, na to slúžia odpustky. 

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať 

nasledovné: 

1. vzbudiť si úmysel získať odpustky 

2. pristúpiť k sviatosti zmierenia 

3. vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť 

(vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k 

hriechu) 

4. prijať najsvätejšiu eucharistiu 

5. pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. 

Otca ( Otče náš, Raduj sa , Sláva 

Otcu) 

Pevne verím, že všetci sa budeme 

s dôverou a vrúcnymi prosbami obracať 

k Bohorodičke, aby nám pomáhala na 

našej neľahkej ceste do večnosti, v ktorej 

budeme deň čo deň zakúšať Pánovu 

lásku.  Veď z lásky sme boli stvorení 

a v láske k Bohu a našim blížnym  máme 

prežívať každý svoj deň.  

Matka Božia, prosím, 

pomáhaj nám až do poslednej 

chvíle nášho života, prikry nás 

pláš ťom svojej ochrany, 

vyprosuj nám dostatok sily 

v pokušeniach . Pomáhaj nám 

žiť v láske tvojho Syna, ako 

žiješ ty, aby prišlo Božie 

kráľovstvo.  Prive ď všetkých 

ľudí k prame ňu živej vody,  

ktorá prýšti z Ježišovho Srdca 

a prináša svetu  nádej a spásu, 

spravodlivos ť a pokoj.  Zhliadni 

na našu dôveru, odpovedz na 

naše volanie  a bu ď vždy našou 

milou Matkou, aby sme na Tvoj 

príhovor mohli dosiahnu ť 

spásu na veky vekov amen.   

 

ň

 

 

 Katarína Hribová 



                                                                                                                                        
 
 

 
Je tu august a s ním sviatok Zosnutia 

Presvätej Bohorodičky. Je to čas odpustov 

v mnohých našich chrámoch, ale aj 

veľkých celoeparchiálnych odpustov. 

Nastolím otázku. Platí pravidlo, že ako 

prežívam mariánske odpusty, taký je môj 

vzťah k presvätej Bohorodičke?  

Keď sme v Klokočove, v Ľutine či 

inde sme uchvátení 

množstvom ľudí, 

kňazov, nádherou 

slávenia, tešíme sa na 

svojho biskupa, máme 

možnosť sa vyspovedať, 

stretneme mnoho 

známych. Sme 

nasiaknutý atmosférou 

a máme radosť. No ako 

prežívame svoj vzťah k 

našej nebeskej Matke, 

keď sme doma? Doma? 

Tam je to iné. Doma je 

predsa obyčajný rutinný 

život. Doma sa 

obmedzíme (ak vôbec) na verklíkovanie 

ruženca a cítime, že sme si čosi splnili.

  Život Márie nebol o pompéznosti a 

sláve. Zo Svätého Písma sa dozvedáme, že 

žila v skrytosti, v pokore a v tichosti a to aj 
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Nastolím otázku. Platí pravidlo, že ako 

prežívam mariánske odpusty, taký je môj 

 

Keď sme v Klokočove, v Ľutine či 

obmedzíme (ak vôbec) na verklíkovanie 

ruženca a cítime, že sme si čosi splnili. 

Život Márie nebol o pompéznosti a 

sláve. Zo Svätého Písma sa dozvedáme, že 

žila v skrytosti, v pokore a v tichosti a to aj 

vtedy, keď jej syn bol známy po celej 

krajine. Mária nerobila nič zvláštne. Len 

milovala Ježiša a všetko čo povedal, 

prijímala do svojho srdca. Tomu sa od nej 

učme. 

Keď naši predkovia stavali chrámy a 

rozmýšľali nad tým, aké zvoliť patrocínium 

(komu zasvätiť chrám), tak veľmi často 

zvolili Máriu. Zrejme 

na základe toho, že 

sami mali k nej veľkú 

úctu. Aj naša cerkov v 

Humennom je 

zasväte

Matke. Uvedomujeme 

si to? Zasvätenie 

chrámu znamená 

zasvätenie celej 

farnosti. Ako to 

prežívame my? Máme 

doma ikonu Zosnutia? 

Modlíme sa spoločne 

pred touto ikonou? 

Rozumieme tomuto 

sviatku? Ak nie, tak sme možno spravili 

niekde chybu. Čo sme zane

prežívame odpust a sviatok práve u nás v 

Humennom?  Problém možno hľadajme 

práve tu. Veď čo pre nás znamená odpust? 
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vtedy, keď jej syn bol známy po celej 

krajine. Mária nerobila nič zvláštne. Len 

milovala Ježiša a všetko čo povedal, 

jho srdca. Tomu sa od nej 

Keď naši predkovia stavali chrámy a 

rozmýšľali nad tým, aké zvoliť patrocínium 

(komu zasvätiť chrám), tak veľmi často 

zvolili Máriu. Zrejme 

na základe toho, že 

sami mali k nej veľkú 

úctu. Aj naša cerkov v 

Humennom je 

zasvätená Božej 

Matke. Uvedomujeme 

si to? Zasvätenie 

chrámu znamená 

zasvätenie celej 

farnosti. Ako to 

prežívame my? Máme 

doma ikonu Zosnutia? 

Modlíme sa spoločne 

pred touto ikonou? 

Rozumieme tomuto 

sviatku? Ak nie, tak sme možno spravili 

niekde chybu. Čo sme zanedbali? Ako 

prežívame odpust a sviatok práve u nás v 

Humennom?  Problém možno hľadajme 

práve tu. Veď čo pre nás znamená odpust? 
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Prídeme na dlhú odpustovú liturgiu so 

slávnostným kazateľom a potom sa ideme 

hostiť, lebo je predsa odpust. Stačí nám to? 

Obohatili sme sa? Naša tradícia nám 

ponúka viac.  

Prežívanie sviatku predsa začína už 

deň dozadu večer, kedy slávime slávnostnú 

veľkú večiereň s lítiou. Tam spievame 

texty, ktoré nám objasnia o čom je tento 

sviatok a čo z neho môžeme čerpať. Tu je 

potrebné nielen spievať,  ale aj rozmýšľať. 

Porovnávať svoj život s tým Máriiným. Tu 

sa čítajú texty zo Starého Zákona, ktoré 

majú súvis s daným sviatkom. Vo 

východnej liturgii sú len tu a teda 

nevynechávajme ich. Na lítii sa žehnajú 

dary, ktoré sme dostali od Boha, aby sme 

mohli žiť a sú znamením hojnosti: chlieb, 

pšenicu, víno a olej. Práve z toho chleba a 

oleja dostaneme na myrovaní. Mirovanie je 

žehnanie s požehnaným olejom a teda 

nejde o zbierku. Je to vzájomný prejav 

hojnosti tak Božej ako ľudskej.  

V deň sviatku by sme mali začať veľkou 

utierňou. Nájdeme tu ďalšie texty, ktoré 

nám majú čo povedať do nášho života a 

číta sa tu aj  sväté evanjelium, ktoré 

prislúcha sviatku. Okrem iného sa tu 

spieva aj Veľký chválospev. Spievame 

Bohu, aký je veľký a pripomíname si, čo 

pre nás robí. 

Takto duchovne naladení a nasýtení 

sa môžeme podieľať na eucharistii (sv. 

liturgia). Toto slovo je grécke a znamená 

vďaky vzdávanie. Večiereň a utiereň nám 

pomohli zistiť, za čo máme vzdávať vďaky. 

Slovo eucharistia znamená aj sv. 

prijímanie, a teda telo a krv nášho 

Spasiteľa. Akú však máme radosť zo 

sviatku, ak prídeme len na sv. liturgiu? 

Veď každá je skoro rovnaká a veľa sa tam 

nemení. Zaspievame len iný tropár a 

kondák. No takáto liturgia nám len málo 

prospeje, pretože jej nerozumieme a 

nemáme z nej radosť. Je to tiež rutina a 

pritom je to taká veľká vec, je to sviatosť, je 

to modlitba v spoločenstve, je to lámanie 

chleba ale i Božieho slova. 

Modlitieb, ktoré upevňujú náš vzťah 

s Máriou je veľa. Je to aj ruženec, no máme 

aj Moleben, Akatist a menej známe Malé 

povečerie, kde sa berie celý kánon k 

Bohorodičke. Máme si z čoho vyberať. 

Moja výzva znie jednoznačne: "Prebuďme 

sa!" Začnime žiť našu vieru a naše sviatky 

duchovne a nie povrchne. Majme čas pre 

Božie veci a žime preniknutí Božou 

prítomnosťou, tak ako Mária z evanjelia a 

bude nám dobre už tu na zemi a raz aj vo 

večnosti. 

Michal Galmus, bohoslovec 



                                                                                                                                        
 

 

 Slovo „Dekalóg“ znamená doslovne 

„desať slov“ (Ex 34,28; Dt 4,13;10,4)

„desať slov“ Boh zjavil svojmu ľudu na 

svätom vrchu. Napísal ich „svojím prstom“ 

(Ex 31,18)  na rozdiel od ostatných príkazov, 

ktoré napísal Mojžiš. Sú to Božie slová vo 

vynikajúcom zmysle. Sú nám odovzdané v 

knihe Exodus a v knihe Deuteronómium. Už 

v Starom zákone sa sväté knihy odvolávajú 

na „desať slov“, ale ich plný zmysel bude 

zjavený v Novom zákone v Ježišovi Kristovi.

         Dekalóg (Desatoro) sa má chápať 

predovšetkým v kontexte exodu (východu z 

Egypta), ktorý je veľkou udalosťou Božieho 

vyslobodenia stojacou v centre Starej 

zmluvy. Či sú prikázania („desať slov“) 

formulované ako negatívne príkazy, zákazy, 

alebo ako pozitívne prikázania (ako je: „Cti 

svojho otca a svoju matku“), poukazujú na 

podmienky života oslobodeného od 

otroctva hriechu. Desatoro je cestou života:

„Prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho 

Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával 

jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. 

Potom budeš žiť a rozmnožíš sa“ (

Táto oslobodzujúca sila Desatora sa 
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Slovo „Dekalóg“ znamená doslovne 

Ex 34,28; Dt 4,13;10,4). Týchto 

„desať slov“ Boh zjavil svojmu ľudu na 

svätom vrchu. Napísal ich „svojím prstom“ 

na rozdiel od ostatných príkazov, 

ktoré napísal Mojžiš. Sú to Božie slová vo 

vynikajúcom zmysle. Sú nám odovzdané v 

knihe Exodus a v knihe Deuteronómium. Už 

ne sa sväté knihy odvolávajú 

na „desať slov“, ale ich plný zmysel bude 

zjavený v Novom zákone v Ježišovi Kristovi.  

Dekalóg (Desatoro) sa má chápať 

predovšetkým v kontexte exodu (východu z 

Egypta), ktorý je veľkou udalosťou Božieho 

ojacou v centre Starej 

zmluvy. Či sú prikázania („desať slov“) 

formulované ako negatívne príkazy, zákazy, 

alebo ako pozitívne prikázania (ako je: „Cti 

svojho otca a svoju matku“), poukazujú na 

podmienky života oslobodeného od 

cestou života:  

„Prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho 

Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával 

jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. 

Potom budeš žiť a rozmnožíš sa“ (Dt 30,16).  

Táto oslobodzujúca sila Desatora sa 

prejavuje napríklad v prikázaní o sobotnom 

odpočinku, ktorý je určený aj cudzincom a 

otrokom:  „Pamätaj, že si bol otrokom v 

egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, 

vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a 

zdvihnutým ramenom“ (

 „Desať slov“ zhŕňa a vyhlasuje Boží 

zákon: „Tieto slová hovoril Pán celej vašej 

pospolitosti mohutným hlasom na vrchu 

sprostred ohňa, z mraku a z temnoty 

nepridal nič. Potom ich napísal na dve 

kamenné tabule a dal ich mne“ (

Preto sa tie dve tabule nazývajú „zákon“ (

25,16). Obsahujú totiž ustanovenia zmluvy 
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prejavuje napríklad v prikázaní o sobotnom 

odpočinku, ktorý je určený aj cudzincom a 

„Pamätaj, že si bol otrokom v 

egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, 

vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a 

amenom“ (Dt 5,15).  

„Desať slov“ zhŕňa a vyhlasuje Boží 

zákon: „Tieto slová hovoril Pán celej vašej 

pospolitosti mohutným hlasom na vrchu 

sprostred ohňa, z mraku a z temnoty – a 

epridal nič. Potom ich napísal na dve 

kamenné tabule a dal ich mne“ (Dt 5,22). 

Preto sa tie dve tabule nazývajú „zákon“ (Ex 

. Obsahujú totiž ustanovenia zmluvy 
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uzavretej medzi Bohom a jeho ľudom. Tieto 

„tabule zákona“ (Ex 31,18;32,15;34,29) sa 

mali uložiť do „archy“ (Ex 25,16;40,1-2).  

         „Desať slov“ vyslovil sám Boh počas 

teofánie (Dt 5,4). Patria k zjaveniu, ktorým 

Boh zjavuje seba samého a svoju slávu. Dar 

prikázaní je darom samého Boha a jeho 

svätej vôle. Tým, že Boh dáva poznať svoju 

vôľu, zjavuje sa svojmu ľudu.  

 Dar prikázaní a Zákona je súčasťou 

zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. 

Podľa knihy Exodus ľud dostáva zjavenie 

„desiatich slov“ medzi návrhom zmluvy a jej 

uzavretím, keď sa zaviazal, že „splní“ všetko, 

čo Pán povedal, a že to „zachová“ (Ex 24,7). 

Desatoro sa vždy uvádza iba po pripomenutí 

zmluvy (Dt 5,2).  

 Prikázania nadobúdajú svoj plný 

význam v rámci zmluvy. Podľa Svätého 

písma morálne konanie človeka dostáva celý 

svoj zmysel v zmluve a jej prostredníctvom. 

Prvé z „desiatich slov“ pripomína prvotnú 

lásku Boha k svojmu ľudu:  

„A keďže [človek] pre trest za hriech prešiel z 

raja slobody do otroctva tohto sveta, prvá 

veta Desatora, to jest prvé slovo Božích 

prikázaní, sa týka slobody: ,Ja som Pán, tvoj 

Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z 

domu otroctva‘ (Ex 20,2; Dt 5,6).“  

           Prikázania v prísnom zmysle slova 

nasledujú až na druhom mieste; vyjadrujú, 

čo zahŕňa v sebe príslušnosť k Bohu 

stanovená prostredníctvom zmluvy. Mravný 

život je odpoveďou na láskyplnú Pánovu 

iniciatívu. Je vďačnosťou, prejavom úcty k 

Bohu a kultom vzdávania vďaky. Je 

spoluprácou na pláne, ktorý Boh 

uskutočňuje v dejinách.  

 Zmluvu a dialóg medzi Bohom a 

človekom potvrdzuje aj skutočnosť, že 

všetky prikázania sú vyslovené v prvej osobe 

(„Ja som Pán…“) a sú adresované inej osobe 

(„Ty…“). Vo všetkých Božích prikázaniach 

adresáta označuje osobné zámeno v 

jednotnom čísle. Boh dáva poznať svoju vôľu 

všetkému ľudu a zároveň každému 

osobitne: Pán „prikazoval lásku k Bohu a 

naznačoval spravodlivosť voči blížnemu, aby 

človek nebol ani nespravodlivý, ani nehodný 

Boha. Desatorom pripravoval človeka na 

svoje priateľstvo a na svornosť s blížnym… A 

preto [slová Desatora] ostávajú [aj] u nás 

[kresťanov] a jeho príchodom v tele sa 

nerušia, ale sa rozširujú a zveľaďujú.“  

V ďalších číslach  sa budeme venovať jednotlivým prikázaniam.



                                                                                                                                        
 
 

        
 

NA JEHO MINA JEHO MINA JEHO MINA JEHO MI

  

Žil raz jeden  starý pustovník Sebastián, ktorý 

sa zvyčajne modlieval v malej osamotenej kaplnke 

na kopci. V tejto kaplnke si všetci 

Ukrižovaného, ktorý  dostal významný titul „Kristus 

milostí“. Veriaci tu prichádzali z

si vyprosili milosť a pomoc. 

 Staručký Sebastián sa raz rozhodol, že aj on 

poprosí o milosť. Hodil sa pred obrazom na kolená 

a prosil: „Pane, chcem trpieť

prevziať tvoje miesto. Chcem na kríži visie

Odmlčal sa a s očami upretými na 

odpoveď. 

 Ukrižovaný Ježiš zrazu pohol perami a

prosbu, ale pod podmienkou: Čoko

 „Sľubujem ti to, Pane.“ A vymenili si miesta.

 Nik z veriacich si nevšimol, že na kríži bol už pribitý Sebastián a

miesto pustovníka. Ctitelia prichádzali 

svojmu sľubu, mlčal. Až jedného d

 Prišiel akýsi boháč a keď

zlatých mincí. Sebastián to videl, ale zachoval ml

keď prišiel akýsi chudák, ktorý neveril takému š

A Sebastián neotvoril ústa, ani ke

chránil na dlhej ceste cez more. Ale neodolal, ke

a myslel si, že peňaženku so zlatými mincami ukradol mladí

policajtov a že ho dá zatvoriť.  
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NA JEHO MINA JEHO MINA JEHO MINA JEHO MIESTE... ESTE... ESTE... ESTE...     

Žil raz jeden  starý pustovník Sebastián, ktorý 

malej osamotenej kaplnke 

tejto kaplnke si všetci ľudia uctievali 

dostal významný titul „Kristus 

milostí“. Veriaci tu prichádzali z ďalekého kraja, aby 

ký Sebastián sa raz rozhodol, že aj on 

. Hodil sa pred obrazom na kolená 

prosil: „Pane, chcem trpieť s tebou. Dovoľ mi 

 tvoje miesto. Chcem na kríži visieť ja.“ 

ami upretými na kríž čakal na 

Ukrižovaný Ježiš zrazu pohol perami a povedal: „Dobre, priate

prosbu, ale pod podmienkou: Čokoľvek sa stane a čokoľvek uvidíš, budeš ml

vymenili si miesta. 

nevšimol, že na kríži bol už pribitý Sebastián a

miesto pustovníka. Ctitelia prichádzali ďalej, vyprosovali si milosti a

al. Až jedného dňa... 

keď sa pomodlil, zabudol si na stupienku p

zlatých mincí. Sebastián to videl, ale zachoval mlčanie. Neprehovoril ani hodinu potom, 

 prišiel akýsi chudák, ktorý neveril takému šťastiu a odišiel s

Sebastián neotvoril ústa, ani keď si pred ním kľakol mladík, ktorý ho pro

chránil na dlhej ceste cez more. Ale neodolal, keď videl, že boháč sa zadych

aženku so zlatými mincami ukradol mladík. Vykrikoval, že zavolá 
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povedal: „Dobre, priateľ, prijímam tvoju 

vek uvidíš, budeš mlčať.“ 

nevšimol, že na kríži bol už pribitý Sebastián a že Pán zaujal 

alej, vyprosovali si milosti a Sebastián, verný 

 sa pomodlil, zabudol si na stupienku peňaženku plnú 

anie. Neprehovoril ani hodinu potom, 

odišiel s peňaženkou. 

akol mladík, ktorý ho prosil, aby ho 

 videl, že boháč sa zadychčaný vrátil 

. Vykrikoval, že zavolá 
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 A vtedy bolo počuť výkrik: Zastav sa! 

 Všetci sa zadivene pozreli hore a videli, že to zvolal Ukrižovaný. Sebastián 

vysvetlil, ako sa to všetko stalo. Boháč sa hneď rozbehol hľadať chudáka. Mladík sa 

poponáhľal, aby mu neušla loď. A keď sa kaplnka vyprázdnila, Kristus sa obrátil na 

Sebastiána, aby mu dohovoril. 

 „Zostúp z kríža. Nie si hoden zaujímať moje miesto. Nevedel si mlčať.“   

 „Ale, Pane,“ zaprotestoval zmätený Sebastián. „Mal som dopustiť tú 

nespravodlivosť?“ 

 „Nevieš,“ odpovedal Pán, „že boháčovi patrilo, že stratil peňaženku, lebo s tými 

peniazmi sa chystal dopustiť nespravodlivosť. Chudák, naopak, tie peniaze veľmi 

potreboval. A čo sa týka toho mladíka, keby ho boli zadržali policajti, bola by mu ušla loď 

a bol by si zachránil život, lebo práve v tejto chvíli loď  na šírom mori stroskotala. 

 

 

 

Naučme sa preto dôverovať Pánovi. Prijímajme 

všetko, čo prichádza do nášho každodenného života 

ako Jeho vôľu a Jeho spásonosný zámer s nami. 

Zahľaďme sa na Jeho tvár a s dôverou v srdci 

volajme: „Dôverujem Ti Pane a spolieham sa na 

Teba v každej chvíli!“ Je to najkrajšia modlitba, 

s akou sa môžeme obrátiť na Boha.



                                                                                                                                        
 

 

 
 
Sláva Isusu Christu!!! 

 
Drahí, milovaní veriaci, 
  dlhší čas ste v našom farskom časopise 
nečítali o činnosti Gréckokatolíckej charity 
v Humennom , konkrétne o 
centre  
( SC). Zdá sa, akoby Sociálne centrum už 
ani nefungovalo, avšak opak je pravdou. 
Denne prekročia prah centra v
traja ľudia. Možnože sa to na prvý pohľad 
zdá málo,  ale do centra prichádz
s rôznymi bôľmi, či sú to nedoriešené, či 
nezodpovedané vzťahové, rodinné otázky, 
choroby, závislosti,  nedostatok finančných 
prostriedkov, alebo strata zamestnania. 
Každý človek, ktorý príde do SC je iná 
osobnosť, inak prežíva svoj problém. Čo s
u jedného môže zdať ako banálny 
problém, druhý to prežíva podstatne hlbšie 
s psychickými, či telesnými ťažkosťami. 
Tak ako je každý človek jedinečný, tak aj 
práca v SC pozostáva v jedinečnom 
a individuálnom prístupe k
Činnosť centra pozostáva ni
v špecializovanom sociálnom poradenstve, 
ale aj v terénnej činnosti a 
prevencii. 
Služby sociálneho centra sú bezplatné a
určené pre každého človeka bez ohľadu na 
vek, vzdelanie, vierovyznanie a
Drahí veriaci potrebujete sa o čo
porozprávať? Máte doma 
závislého/závislú? Ste nezamestnaný/á? 
Máte  
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našom farskom časopise 
atolíckej charity 

Sociálnom 

( SC). Zdá sa, akoby Sociálne centrum už 
ani nefungovalo, avšak opak je pravdou. 
Denne prekročia prah centra v priemere 
traja ľudia. Možnože sa to na prvý pohľad 
zdá málo,  ale do centra prichádzajú ľudia 

rôznymi bôľmi, či sú to nedoriešené, či 
nezodpovedané vzťahové, rodinné otázky, 
choroby, závislosti,  nedostatok finančných 
prostriedkov, alebo strata zamestnania. 
Každý človek, ktorý príde do SC je iná 
osobnosť, inak prežíva svoj problém. Čo sa 

jedného môže zdať ako banálny 
problém, druhý to prežíva podstatne hlbšie 

psychickými, či telesnými ťažkosťami. 
Tak ako je každý človek jedinečný, tak aj 

jedinečnom 
individuálnom prístupe k človeku. 

Činnosť centra pozostáva nielen 
špecializovanom sociálnom poradenstve, 

 v sociálnej 

Služby sociálneho centra sú bezplatné a sú 
určené pre každého človeka bez ohľadu na 
vek, vzdelanie, vierovyznanie a podobne. 

čomkoľvek 
porozprávať? Máte doma 
závislého/závislú? Ste nezamestnaný/á? 

 
 
 
 
 
akékoľvek otázky ohľadom výchovy? Máte 
akékoľvek otázky ohľadom vzťahov/ 
partnerských, rodinných atď.? Tak 
neváhajte  prísť do sociálneho centra a o 
centre môžete povedať 
priateľom, známym, susedom. Ako som už 
spomínala okrem individuálneho, ľudského 
prístupu, Vám vieme poskytnúť aj 
diskrétnosť a samozrejme aj tieto služby:

- špecializované sociálne 
poradenstvo- 
nezamestnaných závislých, pre 
rodiny, pre manželské páry, pre 
mladých, pre dospelých, pre 
všetkých ľudí 

- terapia- individuálna, skupinová, 
pracovná 

- pomoc pri hľadaní zamestnania
- odborné poradenstvo pri 

zostavovaní životopisu, žiadosti 
o prijatie do zamestnania a
úradnej korešpondencie

- kopírovanie, prístup k
- sprevádzanie pri vybavovaní 

úradných záležitosti
- sprostredkovanie právnych rád
- morálne i duchovné povzbudenie 

v krízových situáciách.
 
Kristus medzi nami!
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akékoľvek otázky ohľadom výchovy? Máte 
akékoľvek otázky ohľadom vzťahov/ 
partnerských, rodinných atď.? Tak 
neváhajte  prísť do sociálneho centra a o 
centre môžete povedať aj svojim blízkym, 
priateľom, známym, susedom. Ako som už 
spomínala okrem individuálneho, ľudského 
prístupu, Vám vieme poskytnúť aj 

samozrejme aj tieto služby: 
špecializované sociálne 

 pre ľudí 
nezamestnaných závislých, pre 

, pre manželské páry, pre 
mladých, pre dospelých, pre 

 
individuálna, skupinová, 

pomoc pri hľadaní zamestnania 
odborné poradenstvo pri 
zostavovaní životopisu, žiadosti 

prijatie do zamestnania a inej 
úradnej korešpondencie 

pírovanie, prístup k internetu 
sprevádzanie pri vybavovaní 
úradných záležitosti 
sprostredkovanie právnych rád 

duchovné povzbudenie 
krízových situáciách. 

Kristus medzi nami! 

     Mgr. Danka Pavlíková 



                                                                                                                                        
 

 

v v v v Centre pre rodinu Centre pre rodinu Centre pre rodinu Centre pre rodinu 

Ak sa chystáte na svoj svadobný de

ešte len uvažujete, a chcete Váš vz

upevniť, ak máte plnú hlavu predsvadobných 

príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte 

len prechádzate, urobte pre vašu spolo

budúcnosť ešte niečo, č

vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium 

kvalitnú prípravu.

termín:

kontakt:  centrum.rodina@grkatpo.sk

ďalšie informácie o kurze a tiež sa môžete prihlási

Miesto:  Centrum pre rodinu 

s ubytovaním:  60 EUR na osobu (zabezpe

a strava od štvrtka ve

bez ubytovania : na dochádzanie pre 

osobu (zabezpečené sú priestory, materiály, lektori a strava od štvrtka ve

Teší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realiza
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Centre pre rodinu Centre pre rodinu Centre pre rodinu Centre pre rodinu ----    SigordSigordSigordSigord 

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom 

ujete, a chcete Váš vzťah posilniť a 

, ak máte plnú hlavu predsvadobných 

príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte 

len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú 

čo váš vzťah posilní. Dajte 

vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium -- 

kvalitnú prípravu.  

 

termín:  30.9 - 3.10. 2010  

centrum.rodina@grkatpo.sk <mailto:centrum.rodina@grkatpo.sk>

alšie informácie o kurze a tiež sa môžete prihlásiť na : www.domanzelstva.sk

telefón:  0903983316 

Centrum pre rodinu – Sigord č. 134, 08252 Zlatá Ba

Príspevok: 

na osobu (zabezpečené sú priestory, materiály, lektori 

a strava od štvrtka večer do nedele obeda a 3x ubytovanie).

na dochádzanie pre ľudí z blízkeho okolia, je 

ené sú priestory, materiály, lektori a strava od štvrtka ve

do nedele obeda)  

Teší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizaTeší sa na Vás realizačný tímný tímný tímný tím        
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<mailto:centrum.rodina@grkatpo.sk>      

www.domanzelstva.sk 

. 134, 08252 Zlatá Baňa  

ené sú priestory, materiály, lektori 

er do nedele obeda a 3x ubytovanie).  

udí z blízkeho okolia, je 30 EUR na 

ené sú priestory, materiály, lektori a strava od štvrtka večera 

    



                                                                                                                                        
 

 

 
 
 

Vďačnosť sa po latinsky povie 

gratutido. Toto slovo je odvodené od slova  

gratia, milosť. Vďačnosť podľa etymológie je 

odpoveďou na milosť. Milosť zo strany Boha je 

dar daný nám zadarmo, veľkodušne, bez 

nároku naň. Hovorí sa, že vďačnosť

srdca. No je to aj zároveň aj akási 

sebarealizácia srdca, 

ktoré má možnosť sa 

vyjadriť a prezentovať 

vzdávaním vďaky. K 

vďačnosti sa dostávame 

po ceste, je vrcholom 

nášho putovania. Tá sa 

začína spoznaním, ktoré sa mení na ocenenie 

a vrcholí potom vďačnosťou. Prvým

teda spoznanie, že čosi je dobré. Druhým 

bodom je uznanie pozitívneho dosahu tohto 

dobra na mňa, na moju osobnosť

život. Tretím bodom bude potom citové 

vyjadrenie vďaky za to dobro. V

nestačí len cítiť vo svojom vnútri, musí sa 

vyjadriť navonok. Potrebuje to ten druhý, ale 

potrebujeme to aj my sami. Potrebujeme to 

preto, aby sme sa cítili šťastní. Nie je možné 

byť skutočne šťastný alebo cítiť sa doma v 

tomto našom svete, ak sa budeme považova

za siroty. Sirota, ktorá sa nikdy nevy

tým, že je sirotou, alebo ktorá nezač

aj pozitívne stránky svojho života, prežíva svoj 

��  

�

�

� 
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VVVVĎAAAAČNOSNOSNOSNOSŤ

 sa po latinsky povie 

gratutido. Toto slovo je odvodené od slova  

a etymológie je 

 zo strany Boha je 

ľkodušne, bez 

čnosť je pamäť 

ň aj akási 

ína spoznaním, ktoré sa mení na ocenenie 

ou. Prvým bobom je 

osi je dobré. Druhým 

bodom je uznanie pozitívneho dosahu tohto 

a, na moju osobnosť i na môj 

život. Tretím bodom bude potom citové 

aky za to dobro. Vďačnosť 

 vo svojom vnútri, musí sa 

 navonok. Potrebuje to ten druhý, ale 

potrebujeme to aj my sami. Potrebujeme to 

astní. Nie je možné 

ť sa doma v 

tomto našom svete, ak sa budeme považovať 

za siroty. Sirota, ktorá sa nikdy nevyrovnala s 

tým, že je sirotou, alebo ktorá nezačala hľadať 

aj pozitívne stránky svojho života, prežíva svoj 

život s výčitkami a lamentovaním. Sirota nie je 

nikdy nikde doma. Vo svete je ve

preto, že by ich nikto nezahr

dobrodeniami. Sú nim

tieto dobrodenia nevšimli alebo ich brali ako 

samozrejmosť. Sú sirotami preto, lebo nikdy 

nedoputovali k vďačnosti. V

všetkých 

hlavnou povinnos

človeka. Pod

teológie základná modlitba 

blažených v nebi bude 

modlitba vzdávania v

Ďakova

človek urobiť ako odpove

ktorú Boh vykoná. Tak ako publikum reaguje 

spontánnym a okamžitým potleskom na 

poslednú sekundu dobrého výkonu hercov 

hudobníkov, podobne 

chvály na Božie stvorenie. No pravda je, že aj 

keď vďačnosť za dobré veci je najlogickejšia 

zo všetkého, človek ju nevyjadruje 

automaticky. Často sa stáva, že aj ke

naozaj veľký dar, na v

zabudnúť. Podmienkou na to, aby sme za svoj 

život ďakovali, je za

podmienkou na to, aby sme svoj život mohli 

žiť autenticky, je byť zaň

 

 / spracovala sr. Simeona z 
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itkami a lamentovaním. Sirota nie je 

nikdy nikde doma. Vo svete je veľa sirôt. Nie 

preto, že by ich nikto nezahrňoval 

dobrodeniami. Sú nimi preto, lebo si nikdy 

tieto dobrodenia nevšimli alebo ich brali ako 

. Sú sirotami preto, lebo nikdy 

čnosti. Vďačnosť je matkou 

všetkých čností a je 

hlavnou povinnosťou 

človeka. Podľa kresťanskej 

teológie základná modlitba 

žených v nebi bude 

modlitba vzdávania vďaky. 

Ďakovať je prvé, čo by mal 

 ako odpoveď na poslednú vec, 

ktorú Boh vykoná. Tak ako publikum reaguje 

spontánnym a okamžitým potleskom na 

poslednú sekundu dobrého výkonu hercov či 

hudobníkov, podobne by to malo byť v prípade 

chvály na Božie stvorenie. No pravda je, že aj 

 za dobré veci je najlogickejšia 

človek ju nevyjadruje 

asto sa stáva, že aj keď príjme 

ký dar, na vďačnosť zaň môže 

u na to, aby sme za svoj 

akovali, je začať si ho vážiť. A 

podmienkou na to, aby sme svoj život mohli 

ť zaň vďační.  

/ spracovala sr. Simeona z  knihy Čnosti /



                                                                                                                                        
 

 

ZASMEJME SA
 
Príde žabka k lekárovi s ponožkou na hlave
a ten sa jej pýta: 
- Žabka, čože sa ti stalo? 
Žarty nabok, kamarát, toto je prepad!  ☺

 
Príde Jožko zo školy a otec sa ho  
spytuje: 
- Čo ste dnes robili na vyučovaní? 
Písali sme písomku. 
- Koľko otázok si vedel? Dve. 
- Ktoré?Meno a priezvisko.  ☺ 

 

 
 

 
Katechéta sa na hodine náboženstva pýta:,, Modlievaš sa ve
aj ráno?“  Nie. ,, Prečo?“ Lebo ráno sa nebojím. 
 
Často sa modlíme len preto, že sa nie

Boha! Modlitba je prirodzeným prejavom lásky.

Modlitba dáva ráno vychádzať slnku, modlitba je neodbytná, aj ke
na druhej strane ju niekt
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MEJME SA 

ponožkou na hlave 

☺ 

 
 
Manželia umreli a dostali sa do neba.
Obaja obdivujú tú nádheru. Zrazu hovorí
manžel svojej žene: 
- Vidíš, keby sme neboli jedli tie tvoje musli, 
mohli sme tu byť už pred dvadsiatimi rokmi!  
 
Vojna: 
Po hranici beží vojak s bielou zástavou v ruke a 
kričí: "MIER!MIER!" 
A odstrelovač z druhej strany kri
len sa toľko nehýb!" ☺ 

SUDOKU 

 

MODLITBA 
 

Katechéta sa na hodine náboženstva pýta:,, Modlievaš sa večer?“  Modlievam. ,, A
o?“ Lebo ráno sa nebojím.  

asto sa modlíme len preto, že sa niečoho bojíme. Aké poníženie je to pre nás a
Boha! Modlitba je prirodzeným prejavom lásky. 

 
ť slnku, modlitba je neodbytná, aj keď sa to nepatrí, lebo vie, že 
na druhej strane ju niekto počúva. 

 6   

     

   5 

     

     

     

 5 4 

   1 

 2   
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dostali sa do neba. 
Obaja obdivujú tú nádheru. Zrazu hovorí 

Vidíš, keby sme neboli jedli tie tvoje musli,  
 už pred dvadsiatimi rokmi!  ☺ 

hranici beží vojak s bielou zástavou v ruke a 

 z druhej strany kričí: "Však mierim, 

er?“  Modlievam. ,, A modlíš sa 

oho bojíme. Aké poníženie je to pre nás a najmä pre 
 

 sa to nepatrí, lebo vie, že 

Matúš Sejka 



                                                                                                                                        
 

 

 

Liturgický program na 14. týždeň

Pondelok 
23.08. 

Ukončenie sviatku 
Zosnutia presvätej 

Bohorodičky
Svätý mučeník Lupus

Utorok 
24.08. 

Svätý hieromučeníko 
Eutychés

Streda 
25.08. 

Blažený hieromučeník Metod 
Dominik, protoigumen 

michalskéj vicepr.redempt.

Štvrtok 
26.08. 

Svätí mučeníci Adrián 
a Natália

Piatok 
27.08. 

Náš prepodobný otec Pimen 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
28.08. 

Náš prepodobný otec Mojžiš 
Etiópsky

Nedeľa 
29.08 

14. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI 

Sťatie úctyhodnej hlavy 
úctyhodného a

proroka, predchodcu 
a krstiteľa 

                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      

 

 

Liturgický program na 14. týždeň

po Päťdesiatnici 
Ukončenie sviatku 
Zosnutia presvätej 

Bohorodičky 
Svätý mučeník Lupus 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia
+Iveta s

Sv. liturgia slovenská

Svätý hieromučeníko 
Eutychés 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+Štefan, Mária

Sv. liturgia slovenská 

Blažený hieromučeník Metod 
protoigumen 

michalskéj vicepr.redempt. 

6:30 
 

16:30 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+Štefan, Mária

Akatist k
Sv. liturgia slovenská 

Svätí mučeníci Adrián 
Natália 

6:30 
 

16:30 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Ďakovný akatist
Sv. liturgia slovenská

+Michal, Zuzana, Bartolomej

Náš prepodobný otec Pimen  
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

16:30 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Akatist
Sv. liturgia slovenská 

+Ján, Daniel

Náš prepodobný otec Mojžiš 
Etiópsky 

6:30 
 

16:30 
17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia 

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská

+Mária, Michal

14. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI  

 
Sťatie úctyhodnej hlavy 
úctyhodného a slávneho 

proroka, predchodcu 
krstiteľa Jána 

7:00 
8:00 
10:30 

 
 
 

18:00 

Utiereň
Sv. liturgia s

Slávnostná sv. liturgia
s myrovaním a

okolo 
∗za veriacich

Sv. liturgia slovenská

    13/13/13/13/2010201020102010    

 

Liturgický program na 14. týždeň 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Iveta s panych. 

Sv. liturgia slovenská 
∗Stanisla 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Štefan, Mária 

Sv. liturgia slovenská  
 +Mária 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Štefan, Mária 

Sv. spoveď 
Akatist k Ježišovi Kristovi 

v. liturgia slovenská  
+Ondrej 

liturgia staroslovienska 
+Jaroslav 
Sv. spoveď 

Ďakovný akatist 
Sv. liturgia slovenská 

+Michal, Zuzana, Bartolomej 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗Jarmila 

Sv. spoveď 
Akatist k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

+Ján, Daniel 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Vasiľ 

Sv. spoveď 
Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+Mária, Michal 

Utiereň sviatku 
Sv. liturgia slovenská 

+Juraj 
Slávnostná sv. liturgia (csl.)  

myrovaním a obchodom 
okolo chrámu 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská ∗Jana 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      13/13/13/13/2010201020102010    
 

 

          Liturgický program na 15. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
30.08. 

Naši otcovia svätý Alexander, 
svätý Jána a svätý Pavol Nový, 
konštantínovskí patriachovia 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Helena s rod. 

Sv. liturgia slovenská  
+Juraj, Andrej, Mária, Anna 

Utorok 
31.08. 

Uloženie úctyhodného pásu 
našej presvätej Vládkyne 

a Bohorodičky 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
 +Šimon 

Sv. liturgia slovenská  
 +Michal, Mária, Helena, Ján,... 

Streda 
1.09. 

Začiatok  liturg. roka 
Pamiatka nášho prepodobného 

otca Simeona Stlpnika a jeho 
matky 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Michal 

Sv. liturgia slovenská  
∗Dávid, Katarína 

Štvrtok 
2.09. 

Svätý mučeník Mamant 
Náš prepodobný otec Ján 

Pôstnik, konštantinopolský 
patriarcha 

6:30 
 

18:00 
 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Vladimír, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
∗Marianna, Vladislav, Lenka 

Piatok 
3.09. 

Prvý  piatok 
Svätý hieromučeník Antim, näš 

prepodobný otec Teoktist 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ ctitelia Božského Srdca 

Sv. liturgia slovenská  
+Jozef 

Sobota 
4.09. 

Svätý hieromučeník Babysal, 
svätý prorok Mojžiš 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Šimon s panych. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

∗Radoslav 

Nedeľa 
5.09. 

15. NEDEĽA PO 
PATDESIATNICI 

Svätý prorok Zachariáš 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
∗Štefan, Erik, Silvia 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗Juraj, Jana 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
 

 



                                                                                                                                        
 

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát Humenné.  
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodi

Osloboditeľov 28, 066 01 

Telefón:  kancelária:   057/ 775 3628
farár:  057/ 788 9061
kaplán:  057/ 788 9060
 

e-mail:  úrad: humenne@grkatpo.sk
dekan:  martinzlacky@centrum.sk

                   kaplán:  hrib.peter@gmail.com
 

Pondelok, streda, štvrtok:

Utorok, piatok:

Tento čas je k dispozícií aj pre oficiálne záležitosti protoprebyterátu

Prosíme vás o dodržanie podmienok:

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred;
- ak žiadate SOBÁŠ  
1) a máte všetky iniciačné sviatosti
 – krst, myropomazanie, sv prijímnie 
2) a niektorá z nich Vám chýba
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame 
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST  
si ho na ďalší deň. 
 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého,
kto prispeje na dobrý ú

Číslo ú čtu farnosti: 0086909038/0900

Informa čno-forma čný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodi

Pre vnútornú potrebu vydáva:

Zodpovedný za vydanie

                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      

                                                                   

protopresbyterát Humenné.  
 Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

ov 28, 066 01  Humenné 

057/ 775 3628 
057/ 788 9061 

057/ 788 9060 

humenne@grkatpo.sk 
martinzlacky@centrum.sk 
hrib.peter@gmail.com  

Úradné hodiny 

streda, štvrtok:  8:30 – 10:00 / 13:30

Utorok, piatok:  8:30 – 10:00 

dispozícií aj pre oficiálne záležitosti protoprebyterátu

 

Prosíme vás o dodržanie podmienok:

minimálne 2 týždne vopred; 

né sviatosti 
krst, myropomazanie, sv prijímnie -  minimálne 2 mesiace vopred;
a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred; 

úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  
 – je možné vyžiadať si aj telefonicky a vyzdvihnú

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého,
kto prispeje na dobrý ú čel akýmko ľvek finan čným darom.

íslo ú čtu farnosti: 0086909038/0900
 

SME TU PRE VÁS 

asopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodi č

Dobrovo ľný príspevok 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto.

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, Šéfredaktor: o. Peter Hrib

    13/13/13/13/2010201020102010    

 

                                                                    

10:00 / 13:30 - 15:00 

dispozícií aj pre oficiálne záležitosti protoprebyterátu 

Prosíme vás o dodržanie podmienok:  

minimálne 2 mesiace vopred; 

 si aj telefonicky a vyzdvihnúť              

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého,  
čným darom.  

tu farnosti: 0086909038/0900  

asopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodi čky v Humennom  

Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 

o. Peter Hrib 


