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Pokojné, milostiplné 

a radostné prežitie 

sviatkov Kristovho 

narodenia, v novom roku 

2011 hojnosť požehnania 

a všetkého potrebného 

prajú a v modlitbách 

vyprosujú 
 

o. Martin, o. Peter a o. Mikuláš 

 

 

Sviatky Narodenia Pána 

Ťažko je nám predstaviť si život bez Vianoc. Tieto sviatky sa dotýkajú všetkých: 

detí i starších, veriacich i neveriacich; každý s nimi spája svoje zvyky i tradíciu. Nevieme 

presne, kedy sa Ježiš narodil. Sú veľké ťažkosti s určením roku a ani o mesiaci a dni 

evanjelisti nič nehovoria. Pomocou tvrdenia, že „pastieri strážili svoje stáda“, môžeme 

konštatovať, že to bolo v období medzi marcom a novembrom. V 2. a 3. storočí sa 
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kresťania nezaujímali o dátum narodenia Ježiša. Jediným sviatkom bola Veľká noc – 

pamiatka Umučenia a Zmŕtvychvstania Krista. 

V 3. storočí sa začali ostré teologické spory, ktoré sa týkali božstva a človečenstva Ježiša 

Krista. To malo za následok zdôrazňovanie vtelenia Krista, čo zase poukazovalo na jeho 

narodenie.  

Touto cestou pozývam nás všetkých spoznať históriu jednotlivých nadchádzajúcich 

sviatkov, aby sme ich mohli prežiť hlbšie a s väčším duchovným úžitkom.  

Roždestvo Hóspoda nášeho Isúsa Christá – 25. december 

/Narodenie Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista/ 

Kresťania v prvých troch storočiach neslávili osobitne sviatok Narodenia Ježiša Krista. 

V tom čase bol známy iba sviatok Zjavenia Pána /Bohojavlenije/ 6. januára. V tomto sviatku 

boli zlúčené udalosti narodenia Ježiša Krista a tiež krst Ježiša Krista. 

Grécke slovo „epifánia“ – zjavenie – má význam nielen zjavenie Boha pri krste  Ježiša 

v Jordáne, ale aj zjavenie Boha na zemi vôbec. 

Dátum slávenia tohto sviatku je odvodený z Egypta, kde 6. januára sa slávil zimný 

slnovrat. Kresťania nechceli sláviť tieto pohanské sviatky, a tak namiesto pohanského obsahu, 

dávali dňom sviatkov v krajine náboženský význam.  

Samostatný sviatok Narodenia Ježiša Krista sa slávil prvýkrát v Ríme okolo roku 330. 

Dátum narodenia Ježiša nebol známy. V antickom Ríme však bolo zvykom sláviť deň 

narodenia veľkých mužov. Ak nebol známy skutočný deň ich narodenia, za slávenie dňa 

narodenia sa ustanovil iný dátum – deň podľa určitého symbolu. Tamojší kresťania chceli 

sláviť deň narodenia svojho Pána. Keďže nepoznali jeho skutočný deň narodenia, vybrali si 

25. december – deň, keď pohania v Ríme slávili zimný slnovrat – a tak zaviedli sviatok, ktorý 

mal s pohanským sviatkom ten istý dátum, ale iný obsah - náboženský. 

Deň je to skutočne symbolicky, lebo od zimného slnovratu slnko naberá na sile. Kristus 

je vo Svätom písme označený ako „slnko spravodlivosti“ /Mal 3, 20/, ba sám sa nazval 

„svetlom sveta“ /Jn 8, 12/. Z Ríma sa tento sviatok veľmi rýchlo rozšíril po kresťanských 

obciach a niekedy v druhej polovici 4. storočia sa slávil aj vo východných cirkvách. Západné 

cirkvi zasa v tom istom čase prijímajú sviatok Zjavenia Pána – 6. januára. 

Pretože však obidva sviatky obsahovali to isté „tajomstvo“, bolo potrebné ich rozlíšiť. 

A tu zohrala veľkú úlohu tradícia a myslenie jednotlivých cirkvi. Západ slávi 25. decembra 

Narodenie Ježiša Krista, 6. januára Zjavenie Pána s obsahom klaňania sa troch kráľov – Ježiš 

sa ukázal svetu a nedeľu po 6. januári slávi sviatok Krstu Ježiša. Teda Rímska cirkev ma aj iné 

trvanie Vianočného obdobia – od 25. decembra až po deň krstu Ježiša. 

Východ – teda i naša cirkev – slávi 25. decembra udalosť Narodenia Ježiša a všetko čo 

s tým súvisí – príchod pastierov i kráľov – mudrcov, 6. januára slávi Bohozjavenie s obsahom 

krstu Ježiša Krista /zjavenie Najsvätejšej Trojice/. Teda aj Vianočné obdobie má u nás inú 

dĺžku – od 25. decembra do 31. decembra. 
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Sobór Presvjatýja Bohoródicy – 26. december 

/Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke/ 

Východná cirkev si po veľkých sviatkoch spomína na druhý deň na osoby, ktoré zohrali 

významnú úlohu v udalostiach sláveného tajomstva sviatku /napr. 9. september, 7. január/. 

Na prvom mieste pri sviatku Narodenia Ježiša je Panna Mária. Už od prvých stáročí sa 

kresťania zhromažďovali na druhý deň po Narodení Ježiša, aby poďakovali Panne Márii, že 

nám porodila Spasiteľa. Od zhromaždenia veriacich – zbor /starosl. sobor/ - má názov tento 

sviatok. 

Tento sviatok sa slávil v Cirkvi do 7. storočia spolu so sviatkom sv. Štefana. Až v 7. 

storočí Východné cirkvi oddelili tieto sviatky – pamiatka sv. prvomučeníka Štefana sa slávi na 

tretí vianočný deň. 

Zamojská a Ľvovská synoda spomína v deň Zboru Bohorodičky aj pamiatku sv. Jozefa. 

Jeho pamiatku však spomíname v nedeľu po Narodení Pána spolu s príbuznými – kráľom 

Dávidom a Jakubom, jeruzalemským biskupom, bratancom Ježiša. 

Západ slávi slávnosť Panny Márie – Bohorodičky prvého januára. 

 

Svjatáho apóstola,pervomúčenika i archidiákona Stefána – 27. 

december 

/Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan/ 

Sv. Štefan patril k 70 mučeníkom, ktorých pamiatku slávime 4. februára. Úcta k nemu 

je spomedzi všetkých najstaršia. Deň jeho smrti nepoznáme. 

Úcta  sv. Štefana hneď po sviatku Narodenia je viac ako symbolická – je prvým, ktorý 

obetoval svoj život za Ježiša. 

Keď sa v 7. storočí zaviedol sviatok Zboru Presvätej Bohorodičky na druhý deň po 

Narodení Pána, spomienka na mučenícku smrť 

 sv. Štefana sa ustálila na Východe na tretí deň po Narodení Ježiša. Na Západe prax 

zostala nezmenená. 

Novým motívom úcty sv. Štefana bolo nájdenie jeho pozostatkov v r. 415. Boli 

prenesené do chrámu na Sione v Jeruzaleme. Po čase do Chrámu ukameňovania na severe 

Jeruzalema. V roku 560 časť pozostatkov bola prenesená do mesta Konštantínopol do nového 

chrámu sv. Štefana. Pri nájdení a pri prenášaní pozostatkov svätca sa udialo mnoho zázrakov, 

ktoré spomína i sv. Augustín. 

Obrizánije Hóspoda nášeho Isúsa Christá - 1. január 

/Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista/ 
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V Starom zákone bola obriezka ustanovená Bohom na znak zmluvy Pána s Abrahámom 

a jeho potomstvom: „Toto je moja zmluva  medzi mnou a vami a medzi tvojím potomstvom 

po tebe, ktorú zachováte: Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežte 

mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na osmy deň nech je 

obrezaný každý z vás mužského pohlavia 

z pokolenia na pokolenie, aj otrok, čo sa ti narodil 

v dome, i taký, ktorý bol od cudzinca kúpený za 

peniaze a ktorý nie je tvojím potomstvom. 

Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v tvojom 

dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze.  

Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou 

večnou. Muž, ktorému nebude obrezané mäso 

predkožky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil 

moju zmluvu.“ (Gn 17, 10-14) 

Aj keď Ježiš Kristus bol Boh, Boží syn, 

zároveň bol i synom človeka a príslušníkom 

vyvoleného národa, podriadil sa tomuto zákonu: 

„Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali 

mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa 

počal v živote matky.“ (Lk 2, 21) 

„A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta 

Nazareta.  Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“  (Lk 2, 39-

40) 

Pámjať iže vo svjatych otcá nášeho Vasílija Velíkaho, 

archijepískopa KésarijinKappadokíjskija – 1. január 

Pamiatka nášho otca sv. Bazila Veľkého, arcibiskupa 

kappadóckej Cézarey 

Sv. Bazil Veľký sa narodil okolo roku 329 v Cézarei Kappadóckej, v  rodine početnej i 

kresťansky významnej (stará mama, rodičia, sestra i dvaja bratia sú uctievaní ako svätý). Krst 

prijal v roku 357 v Jeruzaleme. Celý život bol veľmi chorľavý. Na púšti v Ponte založil 

mníšsku komunitu. 

V roku 364 bol vysvätený na kňaza. V roku 370 bol zvolený za biskupa pre svoj vzorný 

kresťanský i kňazský život. Bol jedným z tých, ktorý bránili  pravú vieru pred arianizmom. Bol 

mužom pevnej vôle a veľmi prísny voči sebe i veriacim.  

Cisár Valens, hoci sám sa prikláňal k arianizmu, mal rešpekt voči Bazilovi. Hoci ho 

párkrát chcel poslať do vyhnanstva, ani raz to nevykonal (prvýkrát Bazil mu zachránil na smrť 
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chorého syna, potom trikrát za sebou sa cisárovi zlomilo v ruke pero, ktorým mal podpísať 

ortieľ vyhnanstva).  

Pripisuje sa mu autorstvo Sv. Liturgie, ktorá ma pomenovanie po ňom. Tiež je 

považovaný za zakladateľa mníšskeho (rehoľného) života. Vypracoval teologickú 

terminológiu, ktorú prijala celá cirkev. 

Zomrel 1.1.379. Jeho telo bolo križiakmi prenesené do Flandier. Hlava sa nachádza 

v Monastieri sv. Atanáza na Athose a jeho ruka je uchovávaná v Benátkach. 

Bohojavlénije Hospódne – 6. január 

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 

Sviatok Bohozjavenia patrí k najstarším sviatkom Východných cirkví. Sláviť sa začal už 

koncom 2. storočia /sviatok Roždestva až koncom 4. st./. Západná cirkev tento sviatok 

prevzala v 4. storočí. 

Pôvodne sa 6. januára slávilo 

Narodenie Pána, klaňanie sa troch 

mudrcov a krst Pána. Ale okolnosti si 

vynútili, aby sa slávenie týchto udalostí 

rozlíšilo.  

Keďže v Ríme sa 25. decembra 

slávil pohanský sviatok slnka /deň 

zimného slnovratu, kedy slnko naberá na 

sile/, tamojší kresťania zaviedli na tento 

deň sviatok Narodenia Krista – Slnka 

pravdy. 6. januára slávili sviatok 

Zjavenia Pána tomuto svetu – príchod a 

klaňanie sa troch kráľov. V nedeľu po 6. 

januári slávili Krst Ježiša Krista. Táto 

tradícia je dodnes v Rímskej (Západnej) 

cirkvi. 

Východné cirkvi prevzali deň 

slávenia Narodenia Ježiša Krista – 25. december. V tento deň zároveň slávia príchod a 

klaňanie sa pastierov a troch mudrcov. 6. január sa stal výhradne dňom Pánovho krstu, kedy 

sa nad riekami Jordánu zjavila Najsvätejšia Trojica: z neba zaznel Otcov hlas, Syn bol 

krstený a nad ním sa zjavil v podobe holubice Svätý Duch. 

S týmto sviatkom úzko súvisí obrad posvätenia vody. V prvých storočiach s veľkými 

sviatkami cirkevného roku bol úzko spojený slávnostný krst katechumenov. I na sviatok 

Bohozjavenia to bolo tak. Svätenie vody na tento sviatok slúžilo len pre krst katechumenov. 

Až po štvrtom storočí voda, posvätená na tento sviatok, sa začala používať tak, ako to 

poznáme a praktizujeme v súčasnosti. 
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V prvom tisícročí Východná cirkev praktizovala len jedno posvätenie vody – a to 

v predvečer sviatku Bohozjavenia. Od 11. storočia  sa udomácňuje obyčaj posviacať vodu dva 

razy: v predvečer i na samotný sviatok. V predvečer sa voda svätí v predsieni chrámu, na 

sviatok priamo na rieke – kde je to možné. 

Na našom území sa ustáli zvyky, ktoré sa počas svätenia vody na iných miestach 

nepoužívajú: 

• trojité žehnanie vody rukou ponorenou vo vode, 

• trojité žehnanie s horiacou trojitou sviečkou – trojicou – pričom sa po jednej ponára a 

hasí sviečka, 

• trojité dýchnutie kňaza na vodu. 

Obrad posvätenia sa končí trojitým ponorením náručného kríža do vody a pokropením 

celého chrámu a Božieho ľudu. 

Pripravil o. Martin Zlacký 

 

 
 

 

Srdečne Vás pozývame na 

 

VII. GRÉCKOKATOLÍCKY 

SILVESTROVSKÝ PLES 

 

ktorý sa uskutoční 

31. 12. 2010 na SOU Služieb 

(Reštaurácia Apetíto pri Lidli). 

Cena lístka je 15 eur (študenti 13 eur). 

Cena lístka zahŕňa: prípitok, polievka, 

hlavné jedlo, polnočné jedlo. 

 

Tešíme sa na Vás. 

 

Prihlási ť sa môžete v sakristii chrámu, alebo na farskom úra de. Ďakujeme 
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Vianoce. Vonku ticho poletuje sneh, v 

izbe svieti stromček. Do ligotavej atmosféry 

Vianoc sa pomaly vkráda tajomstvo, Božie 

tajomstvo. Skús si teraz, v tejto chvíli, otvoriť 

srdce, počúvať ticho padajúci sneh za oknami 

a svoje myšlienky zamieriť smerom, kde sa 

odohráva príbeh, ktorý nikdy nekončí. Je to 

príbeh večnej lásky...  

V chladnej jaskynke, tam, 

kde nebeskú klenbu 

ožaruje veľké svetlo 

hviezdy, kľačí najkrajšia 

zo všetkých panien, 

mladučká sladká Mária. 

Oči má zdvihnuté ku 

kamennému stropu 

jaskyne a k prsiam si chúli 

maličké dieťatko. „Mária, 

Mária...“ – zrazu sa do 

tmy noci ozve nežný hlas. 

Rozlieha sa v údolí pred jaskynkou, a jeho 

ozvena znie i vo vnútri. Mária začuje tento 

nádherný nebeský hlas, líca jej pokryje rumeň 

a oči, ktoré má v tejto chvíli plné tajomstva, sa 

jej zaligocú slzami lásky. Jedna slza dopadne i 

na tvár dieťatka, ktoré sa na jej hrudi jemne 

zachveje radosťou. Krásna a majestátna deva, 

kľačiaca teraz na studenom kameni s 

maličkým Bohom v náručí, sa modlí. Modlí sa 

v najtajnejšej komôrke svojho nepoškvrneného 

srdca, ktoré sa chveje v poryvoch lásky. Jozef, 

ktorý s nehou a úžasom hľadí na tento 

tajomný zázrak Božej lásky a milosrdenstva, sa 

modlí potichu pri Márii. Je úplne ticho, aby 

nenarušil túto svätú chvíľu, 

dokonca sa bojí i hlasnejšie 

nadýchnuť. Vonku je 

chladná noc, avšak Márii to 

neprekáža. V jednej chvíli 

si pritúli maličkého Boha 

na svoje srdce ešte tuhšie a 

vychádza z jaskynky. Celé 

nebesá spievajú tichú, 

sladkú melódiu lásky, 

všetky chóry oslavujú Boha 

na nebesiach. Z veľkej 

hviezdy, ktorá osvecuje 

celý priestor, žiari také teplo a svetlo, akoby 

bolo pravé poludnie. Keď sa Mária ocitne pod 

svetlom hviezdy, ktoré ju zároveň úplne 

pohlcuje, nebesá zaplesajú v tisíckach, ba 

miliónoch hlasoch nebeských chórov. Tento 

malý, chudobný kraj, túto oblasť jaskýň 

biednych pastierov, si vybral večný a milujúci 
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Boh za kolísku pre svojho Synčeka. Mária, 

úplne ponorená v Bohu, stojí za spevu anjelov 

na priestranstve pred jaskynkou, pričom 

malinký Boh dvíha veselo svoje rúčky k 

nebesám. Oboch zároveň pohládza Božia láska 

a Jeho svätý dych ich zohrieva svetlom 

hviezdy. V celom kraji akoby zastal čas a 

existovala len večnosť, večnosť bez ľudských 

obmedzení. „Mária, láska, Synček“ – zašepká 

Boh ticho a dôverne. Mária si kľakne do trávy, 

dvihne oči k nebesiam a zašepká: „Láska“. Po 

tomto vyznaní začnú padať hviezdy, zdá sa, 

akoby sa všetky hviezdy z oblohy presunuli na 

zem a celá zem sa ligoce touto „hviezdnou 

rosou“. A na tento ligotavý priestor, zmenený 

z najchudobnejšej krajiny spomedzi 

chudobných, na hviezdami žiariacu lúku, 

zlietajú po jednom anjeli z neba, pretože si 

každý z nich chce privinúť a pohladiť tento 

Boží batôžtek Lásky. Vzduchom znejú slová 

lásky, jedno nádherné a vášnivé vyznanie 

Boha sa bez prestania tichúčko šíri priestorom. 

„Sláva Bohu na výsostiach!“, spievajú anjelské 

chóry.  

           V tento tajomný vianočný čas, keď zastal 

čas na našej zemi, vtedy, keď Boh vo veľkej 

láske svojho Srdca poslal medzi nás Lásku 

lások, svojho Syna, sa zrodili spolu s Ním 

Vianoce. Vianoce, ktoré nám majú pripomínať 

nepochopiteľnú a milosrdnú Božiu lásku k 

nám, hriešnym. Lásku ku mne, ku tebe, k nám 

všetkým. Pretože Vianoce sú pre nás dňom 

veľkého Božieho tajomstva, dňom kedy pred 

dvetisíc rokmi padali na zem hviezdy lásky. 

Neboli to však skutočné hviezdy z oblohy, boli 

to Božie slzy radosti, nehy a milosti. Boh si 

vybral pre svoj príchod na zem chudobnú 

devu Máriu, chudobného Jozefa, biednu 

jaskynku, oznámil ako prvým svoj príchod 

chudobným pastierom, odvrhnutým 

spoločnosťou. Prečo? Pretože Boh i napriek 

tomu, že vlastní všetko, pretože všetko stvoril, 

nepotrebuje slávu, paláce, ohňostroje, či 

bohatú vianočnú hostinu na našich stoloch. 

Boh nepotrebuje reklamy v televízii či 

rozhlase, Boh nepotrebuje červený koberec či 

ceny. Bohu stačí len čisté ľudské srdce, 

naplnené dôverou, Bohu stačia ruky zopäté k 

modlitbe alebo maličká biela Hostia z múky a 

vody, Bohu stačí veľmi málo, hoci On nám 

dáva všetko. Milujme Boha, milujme Ho tak, 

ako Ho milujú malé deti. Pozrime sa dnes do 

Betlehema s čistým srdcom a láskou, zbadáme 

tam v jasličkách Boha, ktorý nám nedal len 

celý svet, či náš život a v ňom každý deň, ale 

ktorý kvôli nám prišiel v tele dieťatka, aby bol 

ako my. Vezmime Ježiška z jasličiek a pozvime 

Ho do nášho srdca, pritúľme Ho, pohlaďme 

Mu vlásky, bozkajme na čielko, pretože On po 

ničom inom netúži. A keď tak urobíme s 

láskou, pochopíme tajomstvo Vianoc.... 

V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne 

myslí. 
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Sviatosť zmierenia a pokánia - od 6. storočia do obdobia dogiem 

 

Jednorazový a verejný charakter 

pokánia zapríčinil predovšetkým 

v Západnej cirkvi na konci obdobia 

cirkevných otcov vážnu krízu. Táto 

kríza si vyžiadala nové reformy. Tvrdá 

prax pokánia sa na Západe začala 

zmierňovať časom pokánia, ktorý sa 

predlžoval do vysokého veku, prípadne 

až po hodinu smrti, pričom náročná 

disciplína pokánia sa uľahčovala. Táto 

prax pre svoju miernosť sa všeobecne 

ujala. Z úsilia o obrátenie sa však 

začala vyvíjať akási pseudosviatosť 

zomierajúcich. Týmto však zo života 

spoločenstva sa začala vytrácať prax 

pokánia a jednotlivcom nebola 

ponúknutá pomoc pri prekonávaní 

pokleskov počas života. 

V 6. storočí pod vplyvom írsko-

anglosaskej tradície zo západnej 

Európy z britských ostrovov sa začína 

„udomácňovať“ aj na kontinente 

opakované a súkromné pokánie. Tento 

neverejný „keltský“ charakter  

 

cirkevného pokánia podstatne 

ovplyvnil spôsob, akým sa pokánie 

začalo praktizovať. Ono už nenieslo so 

sebou vylúčenie zo života cirkevného 

spoločenstva, ani povinnosť konať 

zahanbujúce a niekedy aj dlhotrvajúce 

kajúce skutky. Pokánie sa mohlo 

opakovať a preto sa do sviatosti začali 

zapájať aj malé každodenné 

previnenia. 

Túto snahu o nové pokánie 

chcela zastaviť Tretia toledská synoda 

v roku 589, ktorá v jedenástom kánone 

zakázala opakovať sviatosť pokánia 

a prax súkromného pokánia. No 

i napriek výroku synody vývoj  tejto 

sviatosti pokračoval. Objavili sa aj 

pokusy zachrániť starú prax pokánia 

kompromisom: za privátne hriechy 

privátne pokánie a za verejné hriechy 

verejné pokánie, ale neuspeli. 

Forma pokánia zaužívaná 

v anglosaskej cirkvi, prinesená 

početnými mníchmi z Írska a neskôr aj 
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Anglicka, bola od 8. storočia rozšírená 

po celej Európe. V tomto období (7. – 

8. st.) sa objavujú aj prvé penitenciálne 

knihy, ktoré určujú mieru 

zadosťučinenia pre kajúcnikov, čo má 

za následok pozbavenie kompetencie 

biskupa alebo kňaza v oblasti uloženia 

kajúcich skutkov. Tieto knihy írski 

mnísi vyhotovili pod 

vplyvom tradície 

Východu a udeľovanie 

kajúcich skutkov 

podľa nich pretrvávalo 

až do 12. st. 

Častým 

prijímaním sviatosti 

pokánia pribúda 

i fakt, že jej 

vysluhovanie už nie je 

vyhradené len 

biskupovi, alebo jemu 

poverenému kňazovi, 

ale prechádza všeobecne do rúk 

kňazov, ktorí konajú z poverenia 

svojho biskupa. 

Od 8. storočia sa v sviatosti 

pokánia kladie dôraz predovšetkým na 

vyznanie hriechov, čím  sa ona skôr 

stáva známou pod názvom „spoveď“. 

To vedie aj k tomu, že sa stále viac 

a viac stáva individuálnou a upadá jej 

spoločenský charakter. Od 10. st. sa 

ustaľuje tradícia spovedať sa pred 

každým prijatím Eucharistie. Od tohto 

obdobia má spoveď všetky elementy, 

ktoré poznáme aj dnes. 

Dôležitým „vedľajším“ 

dôsledkom zmien v pokání je 

vytvorenie z exkomunikácie 

samostatný 

cirkevný trest, 

uložený nezávisle 

od sviatosti 

pokánia. Bol určený 

pre toho, kto sa 

nechcel napraviť za 

skutok, ktorý pre 

súkromný charakter 

sviatosti nebolo 

možné odstrániť 

sviatostným 

pokáním. Začína tu 

delenie na vnútornú 

oblasť svedomia a vonkajšiu právnu 

oblasť, čo môže byť príčinou 

zatienenia duchovného 

a spásonosného charakteru cirkevnej 

kliatby. 

Aj keď nové predpisy svedčia 

o vážnosti kajúceho zmýšľania 

i napriek zmierneniu disciplíny v tejto 

oblasti života, od 8. storočia, a potom 
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predovšetkým od 9. storočia, je možné 

nachádzať celý rad predpisov, ktoré 

veriacim ukladajú povinnosť prijímať 

sviatosť pokánia. Ak je možné 

opakovať sviatosť pokánia, je 

samozrejmé, že veriaci boli povinní 

pristúpiť k tejto sviatosti kedykoľvek 

sa dopustili ťažkého hriechu, ba 

odporúčalo sa, a neskôr aj nariadilo, 

aby sa k tejto sviatosti pristupovalo aj 

vtedy, keď sa nemuselo robiť pokánie 

z ťažkých hriechov. Predpisy o tejto 

záležitosti sa v období 9. – 12. storočia 

veľmi líšia.  

Aj napriek tomu, že táto nová 

prax pokánia sa od 8. storočia 

jednoznačne používala, vyššie 

spomenuté predpisy nasvedčujú, že 

v tomto období nebol veľký záujem 

o spoveď.  Štvrtý lateránsky koncil 

v roku 1215 musel nariadiť, že od veku 

rozlišovania, keď je už človek schopný 

poznať, čo je hriech, je každý veriaci 

povinný aspoň raz do roka sa 

vyspovedať zo svojich hriechov (DS 

812). 

Ak by sme chceli zhrnúť vývoj 

sviatosti v tomto období, 

charakterizujú ho tri prvky: 

1. Opakovateľnosť: pokánie je 

umožnené toľkokrát, koľkokrát človek 

ťažko zhrešil. Pritom sa do spovede 

zahŕňajú aj ľahké hriechy. 

2. Diskrétnosť - spovedné 

tajomstvo: z verejného pokánia pred 

celým spoločenstvom sa stáva 

vyznanie pred kňazom – ušná spoveď, 

čo si vyžaduje motív diskrétnosti. 

3. Odpadnutie času pokánia: 

spočiatku boli aj novej disciplíne 

pokánia tri stupne: vyznanie, čas 

pokánia a absolúcia kňazom. 

Z dôvodov diskrétnosti ako aj preto, že 

mnohí kajúcnici druhýkrát už neprišli, 

bola absolúcia udeľovaná hneď po 

vyznaní hriechov a úkon pokánia – 

zadosťučinenie – nasledoval po 

spovedi. 

Za pozornosť stojí spomenúť aj 

fakt, ktorý spôsobil stratu povedomia, 

že sviatosť pokánia je liturgiou 

spoločenstva. Udialo sa to v 13. 

storočí, keď deprekatórny = prosebný 

ráz rozhrešenia bol nahradený 

indikatívnym = odpustenie 

vyslovujúcim rozhrešením. 

o. Martin Zlacký 
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„Narodil sa nám Spasiteľ 

sveta“! Tejto noci sme si v našich 

chrámoch opäť vypočuli túto 

radostnú zvesť, ktorá i keď 

prechádza stáročiami, uchováva si 

svoju nedotknutú sviežosť. Je to 

nebeské posolstvo, ktoré nás vyzýva 

aby sme sa nebáli, lebo prepukla 

„radosť, ktorá bude patriť všetkým 

ľuďom“ (Lk 2, 10). Je to zvesť nádeje, 

ktorá oznamuje, že tej noci pred viac 

než dvetisíc rokmi sa „v Dávidovom 

meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ 

(Lk 2, 11). Vtedy znela pastierom na 

betlehemských vŕškoch, dnes nám, 

všetkým obyvateľom tohto nášho 

sveta, anjel Vianoc opakuje: „Narodil 

sa Spasiteľ! Narodil sa vám! Poďte, 

poďte sa mu pokloniť!“ 

Má však ešte význam nejaký 

„Spasiteľ“ pre človeka tretieho 

tisícročia? Je ešte potrebný Spasiteľ 

pre človeka, ktorý dosiahol Mesiac 

a Mars a chystá sa dobyť vesmír; pre 

človeka ktorý bez medzí skúma 

tajomstva prírody a dokonca dokáže  

 

dešifrovať úžasné kódy ľudského 

genómu? Potrebuje Spasiteľa človek, 

ktorý vymyslel interaktívnu 

komunikáciu, ktorý pláva vo 

virtuálnom oceáne internetu a vďaka 

najnovším a najrozvinutejším 

masmediálnym technológiám učinil 

zo Zeme, tohto veľkého spoločného 

domu, malú globálnu dedinu? 

Človek dvadsiateho prvého storočia 

sa dnes predstavuje ako sebaistý 

tvorca svojho osudu, nadšený 

výrobca nepochybných úspechov. 

Zdá sa, ale nie je tomu tak. Ešte 

stále sa zomiera od hladu a smädu, 

na choroby a biedu, aj v tomto svete 

hojnosti a bezbrehého konzumu. 

Ešte sú tu ľudia, ktorí sú otrokmi, 

vykorisťovaní a urážaní vo svojej 

dôstojnosti; sú tu obete rasovej 

a náboženskej nenávisti, 

obmedzovaní netoleranciou 

diskrimináciou, politickými zásahmi 

a fyzickým alebo morálnym 

obmedzovaním slobodného 

vyznávania vlastnej viery. Sú tu 
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ľudia, ktorí musia pozerať na svoje 

telo a telá svojich blízkych, zohavené 

používaním zbraní, terorizmom 

a každým druhom násilia, a to 

v dobe keď sa všetci odvolávajú 

a hlásajú pokrok, solidaritu a mier 

pre všetkých. A čo povedať o tých, čo 

sú zbavení nádeje a nútení zanechať 

vlastný dom a svoju vlasť, aby inde 

hľadali životné 

podmienky, hodné 

človeka? Čo robiť, aby 

sme pomohli tým, ktorí 

sú klamaní lacnými 

prorokmi šťastia, ktorí 

sú krehkí vo vzťahoch 

a neschopní prijať stálu 

zodpovednosť za svoju 

prítomnosť a za svoju 

budúcnosť, ktorí sa 

nachádzajú v tuneli 

samoty a často končia ako otroci 

alkoholu alebo drogy? Čo si myslieť 

o tom, kto si vyberie smrť a myslí si 

pritom, že ospevuje život? 

Ako tu nepočuť, že z hlbín 

tohto plesajúceho i zúfalého ľudstva 

stúpa naliehavé volanie o pomoc? Sú 

Vianoce: dnes vstupuje do sveta 

„pravé svetlo, ktoré osvecuje každého 

človeka“ (Jn 1, 9). „Slovo sa telom 

stalo a prebývalo medzi nami“ (tamže 

1, 14), ako hlása evanjelista Ján. 

Dnes, práve dnes Kristus znova 

prichádza „medzi svojich“ a tomu, 

kto ho prijme, dáva moc „stať sa 

Božími deťmi“; ponúka teda 

príležitosť vidieť Božiu slávu a mať 

účasť na Láske, ktorá sa 

v Betleheme stala pre 

nás telom. Dnes, aj 

dnes „sa nám narodil 

Spasiteľ sveta“, lebo 

vie, ako ho 

potrebujeme. Napriek 

všetkému pokroku 

človek zostal taký istý 

aký bol vždy: v napätej 

slobode medzi dobrom 

a zlom, medzi životom 

a smrťou. Je to práve 

tam, v jeho najhlbšom vnútri, ktoré 

Biblia nazýva „srdcom“, kde má 

človek neustálu potrebu aby bol 

„spasený“. A v súčasnej 

postmodernej epoche potrebuje 

Spasiteľa azda ešte viac, lebo 

spoločnosť v ktorej žije sa stala ešte 

zložitejšia a ešte úkladnejšie sú 

hrozby pre jeho osobnú a morálnu 
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integritu. Kto ho môže ochrániť ak 

nie ten, kto ho miluje až do tej 

miery, že na kríži obetoval svojho 

jednorodeného Syna ako Spasiteľa 

sveta? 

„Salvator noster – náš 

Spasiteľ“, Kristus je aj Spasiteľom 

dnešného človeka. Kto umožní 

v každom kúte našej Zeme zaznieť 

dôveryhodným spôsobom tomuto 

posolstvu nádeje? Kto sa pričiní, aby 

bolo uznávané, zaručené 

a napomáhané integrálne dobro 

ľudskej osoby ako podmienka 

pokoja, rešpektujúc každého muža 

a ženu v ich vlastnej dôstojnosti? 

Kto tu pomôže pochopiť, že s dobrou 

vôľou, rozumnosťou a miernosťou je 

možné predísť tomu aby sa 

znepriatelení ešte viac nezatvrdzovali 

a naopak, priviesť ich 

k spravodlivým riešeniam? So živým 

záujmom myslím v tento sviatočný 

deň na oblasť Blízkeho Východu, 

poznačenú mnohými a vážnymi 

krízami a konfliktmi a túžim aby sa 

otvorila perspektívam spravodlivého 

a trvalého mieru, rešpektujúc 

neodňatelné práva národov, ktoré ju 

obývajú. Vkladám do rúk Božského 

betlehemského dieťaťa nádejné 

znaky obnovy dialógu medzi 

Izraelčanmi a Palestínčanmi, 

ktorých svedkami sme boli v týchto 

dňoch a nádej v ich ďalší povzbudivý 

rozvoj. Verím, že po toľkých 

obetiach, ničeniach a neistotách sa 

prežije a bude sa rozvíjať 

demokratický Libanon, otvorený pre 

druhých, v dialógu s kultúrami 

a náboženstvami. 

Apelujem na tých, čo majú 

v rukách osudy Iraku, aby skončilo 

kruté násilie, ktoré kropí krvou túto 

krajinu a každému jej obyvateľovi 

bola zaistená normálna existencia. 

Prosím Boha, aby bolo na Srí Lanke 

vypočuté v oblastiach vojny volanie 

národov po budúcnosti v bratstve 

a solidarite; aby sa v Darfure 

a všade v Afrike urobil koniec 

bratovražedným konfliktom a čím 

skôr boli odstránené rany na tele 

tohto kontinentu, aby sa 

skonsolidovali procesy zmierenia, 

demokracie a rozvoja. Nech Božské 

Dieťa, Knieža pokoja, dožičí, aby 

vyhasli ohniská napätia, ktoré 

zneisťujú budúcnosť aj v iných 
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častiach sveta, tak v Európe, ako 

v Latinskej Amerike. 

„Salvator noster – náš 

Spasiteľ“: toto je naša nádej, toto je 

zvesť, ktorej Cirkev dáva zaznievať aj 

v dnešné Vianoce. Vtelením – ako 

pripomína Druhý vatikánsky koncil 

– sa Boží Syn istým spôsobom spojil 

s každým človekom (porov. Gaudium 

et spes, 22). Preto Vianoce – 

narodenie Hlavy je aj narodením 

tela, ako pripomína pápež svätý Lev 

Veľký. V Betleheme sa narodil 

kresťanský ľud, Kristovo mystické 

telo, v ktorom je každý jeho člen 

intímne spojený s druhým v totálnej 

solidarite. Náš Spasiteľ sa narodil 

pre všetkých. Musíme ho hlásať 

nielen slovami ale celým naším 

životom, dávajúc svetu svedectvo 

jednotných a otvorených 

spoločenstiev, v ktorých vládne 

bratstvo a odpustenie, prijatie 

a vzájomná služba, pravda, 

spravodlivosť a láska. 

Spoločenstvo, spasené 

Kristom. Toto je pravá povaha 

Cirkvi, ktorá sa živí jeho slovom 

a jeho eucharistickým telom. Len ak 

znovu objaví prijatý dar, môže 

Cirkev svedčiť všetkým o Kristovi 

Spasiteľovi; činí tak s entuziazmom 

a zanietením, plne rešpektujúc 

každú kultúrnu a náboženskú 

tradíciu; činí tak s radosťou, vediac 

že ten, ktorého hlása, nám neberie 

nič, čo je autenticky ľudské, ale 

privádza to k svojmu naplneniu. 

V skutku Kristus prichádza zničiť 

iba zlo, iba hriech. Ostatné, všetko 

ostatné povznáša a zdokonaľuje. 

Kristus nás nezbavuje toho 

ľudského, ale prostredníctvom neho; 

nespasil nás od sveta, ale prišiel na 

svet, aby sa svet spasil jeho 

prostredníctvom (porov. Jn 3, 17). 

Milí bratia a sestry, 

kdekoľvek sa nachádzate. Nech ku 

vám dôjde toto posolstvo radosti 

a nádeje: Boh sa v Ježišovi Kristovi 

stal človekom, narodil sa z Panny 

Márie a dnes sa znova rodí v Cirkvi. 

On prináša všetkým lásku 

Nebeského Otca. On je Spasiteľ 

sveta! Nebojte sa, otvorte mu srdcia, 

prijmite ho, aby sa jeho kráľovstvo 

lásky a pokoja stalo spoločným 

dedičstvom všetkých. Požehnané 

Vianoce! 

Svätý Otec Benedikt XVI. 
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Každý z nás je rád, keď do nášho 

domu zavíta šťastie. Môže to byť napríklad 

narodenie dieťatka, ktoré je svedectvom 

veľkej lásky manželov alebo príchod 

priateľa, ktorý pomôže a prinesie pokoj do 

rozhádaného domu. Šťastné 

udalosti dokážu zmeniť naše 

chovanie, náš život, náš vzťah k 

ľuďom. Aj dnes veľa ľudí chce a 

túži hľadať šťastie. Pre 

mnohých z nás je šťastie iba pri 

Bohu, hľadáme ho v Ježišovi. 

Chceme sa s ním stretnúť. Ale 

vieme prečo? Dávame si otázku, 

či tá túžba po Ježišovi je 

opravdivá, či to nie je len z vypočítavosti, že 

niečo chcem od Ježiška? Ak chceme naozaj 

vidieť Ježiša vo svojom srdci, musíme 

zostúpiť zo svojej pýchy, a vstúpiť do 

postoja pokory. Ak prijmeme stav 

pokorného človeka, ktorý sa neschováva 

pomedzi konáre ľudských ohľadov 

a zvyklostí. Pokorný človek chce otvoriť 

dom svojho srdca, dovoliť, aby doň vstúpil 

Ježiš, a tak sa stal Pánom jeho života. Ak 

urobíme tento krok, potom dokážeme 

odovzdať Kristovi všetko, čo nás robí 

hriešnym, bojazlivým a upodozrievavým. 

Vtedy budeme naozaj šťastnými. Určite sme                                                                                     

videli mnohí obraz Ježiša, ako klope na 

dvere. Keď ho maliar domaľoval, chcel ho 

poslať na výstavu. Jeho malý syn sa na obraz 

zadíval a hovorí mu: „Ocko, na obraze máš 

chybu!“ Dvere, na ktoré klope Pán Ježiš, 

nemajú kľučku. Zabudol si ju namaľovať? 

Otec mu odvetil: Nezabudol som. 

Dvere sú ľudským srdcom a tam 

je kľučka zvnútra. Zvonka sa 

nedajú otvoriť. Musí ich otvoriť 

len človek, aby pustil dnu Pána 

Ježiša. Tieto slová nádherne 

vyjadrujú partnerský vzťah 

slobody a rešpektu, ktorý k nám 

Boh prechováva. Boh je vlastne 

majiteľom a domovníkom domu 

nášho života. Náš dom života patrí jemu, 

stará sa oň. Možno by na tom nebolo nič 

nezvyčajné, keby mal od dverí nášho života 

kľúčik a jednoducho si vošiel bez zaklopania 

kedy by sám chcel? Predsa to nerobí. 

Namiesto toho jemne, decentne klope. A my 

sa môžeme úplne slobodne rozhodnúť, či 

mu otvoríme alebo necháme ho čakať pred 

dverami. Je čas Vianoc, preto dovoľme 

Láske, aby vstúpila do našich pripravených 

sŕdc a mohla tam, nanovo kraľovať. Skúsme 

uveriť, že iba s Ježišom budeme vedieť 

nachádzať cestu k iným.                                                              

                                                    

Sr. Simeona                                                                                                                            
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VTIPY  
 
Idú dvaja rómovia a tlačia bicykel na ktorom je vrece. Zastavia ich policajti a 
pýtajú sa: Čo mate v tom vreci rómovia: piliny  
Policajti: to vám tak veríme.  
Policajti rozrežú vrece a vysypú sa piliny tak ich policajti pustili ďalej  
a róm vraví druhému : vidíš takto sa kradnú bicykle ☺ 
 
Farár hovorí veriacim na liturgii: 
- Drahí veriaci! 
- Mám pre vás jednu dobrú správu a jednu zlú správu. 
Tá dobrá je, že máme dosť peňazí na opravu chrámu. 
Zlá správa je, že tieto peniaze sú vo vašich vreckách. ☺ 

Na hodine fyziky: 
"Telesá sa teplom roz ťahujú a zimou s ťahujú. 
Vedel by niekto uvies ť príklad?" 
Janko sa hlási: 
"Prázdniny sú v lete dlhšie a v zime kratšie!" 

Zlodej po čas spovede ukradol farárovi hodinky. 
- Tak, aké máš hriechy, synu? 
- Ukradol som hodinky jednému dobrému človeku. Ak chcete, dám vám 
ich. 
- Nie, treba ich vráti ť tomu, komu patria! 
- Ale ten ich nechce. 
- Ak ich nechce, tak si ich nechaj . ☺ ☺ ☺                  Matúš Sejka 

5  7  2    6 

8  2 6      

9  6     3  

     4 3   

1   3 6 8   7 

  4 1      

 6     1  9 

     6 2  3 
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Liturgický program na týždeň 

po Narodení Pána  
 

Pondelok 
27.12. 

Svätý prvomučeník a archidiakon 
Štefan. Prepodobný Teodor 

Popísaný a brat Teofan 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Vladimír, Mária 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Alena, Svetlana, Miroslav, Mária 

Utorok 
28.12. 

Svätí 20 000 mučeníci upálení v 
Nikomédii 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej 

Streda 
29.12. 

Sväté deti, ktoré dal Herodes 
povraždiť v Betleheme 

Prepodobný otec Marcel, igumen 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan Štefan, Mária 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Andrej, Ján 

Štvrtok 
30.12. 

Svätá mučenica Anýzia 
Prepodobný Zótik, presbyter 
Prepodobná matka Melánia 

Rímska  

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+  Michal, Anna, Michal, Helena 

Sv. liturgia slovenská 
+ Filoména (panychída)          

Piatok 
31.12.2010 

Zakončenie sviatku Narodenia 
Ježiša Krista 

 
Voľnica 

6:30 
 

16:00 
17:00 

 

23:40 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

--- 
Eucharistická adorácia s 

požehnaním 

Sobota 
1.1.2011 

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA 

KRISTA. PAMIATKA 
SVÄTÉHO BAZILA 

VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA 
KAPADÓCKEJ CÉZAREY 

prikázaný sviatok, 
myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marián 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Michaela, Martin, Peťko 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena s rod. 

Nedeľa 
2.1. 

NEDEĽA PRED 
BOHOZJAVENÍM 

 
Svätý otec Silvester, rímsky 

pápež 
 

7:30 
 
9:00 

 
 

11:00 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Irena 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Jolana (50 rokov) 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna s rod.) 
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     Liturgický program na týždeň 
pred Bohozjavením  

Pondelok 
3.1. 

Svätý prorok Malachiáš. Svätý 
mučeník Gordios 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária (panychída) 

Utorok 
4.1. 

Zbor svätých sedemdesiatich 
apoštolov. Prepodobný otec 

Teoktist 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ján 

Sv. liturgia slovenská 
+ Eva, Štefan, Paraska, Vasiľ 

Streda 
5.1. 

Predvečer Bohozjavenia 
zdržanlivosť a pôst 

Svätí mučeníci Teopempt a 
Teónas. Prepodobná Synkletika 

7:30 
 

15:00 
 

21:00 

Cárské časy 
Veľká večiereň s liturgiou Bazila 

Veľkého 
Veľké povečerie s lítiou 

Štvrtok 
6.1. 

 BOHOZJAVENIE NÁŠHO 
PÁNA, BOHA A 

SPASITEĽA JEŽIŠA 
KRISTA 

 
 prikázaný sviatok, 

myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  Juraj, Martin, Peter s rodičmi 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Božena s rod., Helena s rod., Peter 

s rod., 
Sv. liturgia slovenská 

* Gabriela, Ivana, Miloš, Matúš  

Piatok 
7.1. 

Zbor proroka, predchodcu 
a krstiteľa Jána 

 

PRVÝ PIATOK  

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
*  ctitelia  Božského srdca 

Sv. liturgia slovenská 
+ krstná liturgia za Dominiku 

Sobota 
8.1. 

Sobota po Bohozjavení 
Prepodobný otec Juraj 

Chozebita a prepodobný 
Emilián Vyznávač. Prepodobná 

matka Dominika 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. Liturgia staroslovienska 
--- 

 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vasiľ 

Nedeľa 
9.1. 

NEDEĽA  PO 
BOHOZJAVENÍ  

 
Svätý mučeník Polyeukt 

7:30 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 * Slavomír, Martina 

 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 --- 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Anna s rod. 
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Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát Humenné.  
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

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

WEB:            www.grkat.he.sk/uvod 
 
e-mail:      úrad: humenne@grkatpo.sk 

        dekan: martinzlacky@centrum.sk 
                   kaplán: hrib.peter@gmail.com 
                   kaplán: mikulas.fejko@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:30 – 10:00 / 13:30 - 15:00 

Utorok, piatok: 8:30 – 10:00 

Tento čas je k dispozícií aj pre oficiálne záležitosti protopresbyterátu 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 
- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv prijímanie -  minimálne 2 mesiace vopred; 
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred; 
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky a vyzdvihnúť si ho na 
ďalší deň. 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, 
kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným darom. 

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900 
 

SME TU PRE VÁS 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký 

 
 


