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PIATE EVANJELIUMPIATE EVANJELIUMPIATE EVANJELIUMPIATE EVANJELIUM    
 

            Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. A skutočne je to pravda. Bolo 

krásne počúvať mojich priateľov, ako s dojatím rozprávali o miestach, kde sa narodil, žil, 

pracoval, ale najmä účinkoval, robil zázraky a nakoniec aj zomrel Pán Ježiš. Mnohokrát som 

rozjímal nad Božím slovom. Čo Kristus komu povedal, aký zázrak kde spravil. No príchodom 

do svätej zeme, krajiny oplývajúcej mliekom a medom, tieto Ježišove slová a skutky pre mňa 

zrazu ožili. Pri putovaní z miesta na miesto a počúvajúc Jeho slovo na mieste, kde to povedal 

som vnímal, že Kristus to hovorí práve mne a tu. Priam reálne som videl a cítil, že vzkriesený 

Kristus naozaj žije a je prítomný v spoločenstve svojho ľudu – Cirkvi. Azda najkrajšiu skúsenosť 

som zažil v Galiley, kde sme boli ubytovaní v Domus Galilea. Tento dom je postavený na 

mieste, kde Pán Ježiš povedal svoju reč na vrchu (porov. Mt 5,6,7). V jeho areáli je starý strom 

– dub, o ktorom starí beduíni tvrdia, že pod ním kedysi dávno učil jeden významný učiteľ 

svojich žiakov. Tým učiteľom bol Ježiš Kristus. A práve na tom mieste sme v jedno nádherné, 

teplé a zelené ráno čítali toto Slovo z evanjelia podľa Matúša. A Kristus tam bol tiež. Svätý 

otec, blahej pamäti Ján Pavol II., keď v jubilejnom roku 2000 posvätil tento dom, povedal 

prorocké slová: „Pán Vás očakával na tejto hore.“  Pán tam čakal na mňa. A ja som prišiel. 

Neľutujem. Naopak, som mu za to vďačný. On tam čaká aj na teba, ktorý teraz čítaš tieto 

slová. Viem, že Pán Ježiš je prítomný rovnako všade, ale nie nadarmo sa hovorí, že svätá zem 

je piate evanjelium. Akoby všetky tie kamene a miesta kričali a svedčili o Kristovej 

prítomnosti. Že neostal v hrobe, ale je vzkriesený. Žije a predchádza nás do Galiley. Tam ho 

uvidíme.       

o. Matúš Nastišin



                                                                                                                                        
 

 

 

    Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu 
ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. Nekonečná cena Tvojej 
svätej Krvi nám osoží len 
svetské rozkoše a
Božích prikázaní. Pane, stoj pri nás, podporuj a
aby nás nepremohli tieto nástrahy a
neoceniteľná zásluha Tvojej svätej krvi

 
          Ó, Ježišu, p
k Tvojmu svätému krížu, a
milosrdenstvo tým, ktorí zabúdajú na Teba a
zdráhajú sa, alebo nechcú zohnúť koleno pred Tebou, prijať 
Tebou zjavené pravdy, žiť podľa Tv
o milosť, ktorá by ich mohla priviesť na cestu pravdy a
Zošli im Ducha Svätého, aby ich osvietil a
Spasiteľom a

  
    Veľký Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, 
vylej svoje požehnanie na n
priateľov i
úprimného obrátenia pre všetkých, ktorých si vo svojej láske 
vykúpil na dreve kríža preliatím svojej krvi.

  
    Milostivo daj, aby sa v
polepšili, nepriatelia zmierili, a
a nám všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. Nepovolaj nás bez 
ozajstnej a
hodní pred smrťou prijať Tvoje sväté Telo. V
smrti roznieť v
údolie sĺz opustili v
slávy a 

Náš časopis Náš časopis Náš časopis Náš časopis 
môže byť misijný môže byť misijný môže byť misijný môže byť misijný 
aj vďaka Tebe.!!!aj vďaka Tebe.!!!aj vďaka Tebe.!!!aj vďaka Tebe.!!!    
 

Ponúkame ti 

možnosť v tomto 

roku začať 

evanjelizovať ľudí 

okolo seba. Ako to 

môžeš urobiť ???????????? 

Keď si zakúpiš náš 

farský časopis pokús 

sa predovšetkým  

obohatiť sám seba 

a potom ho môžeš 

niekomu podarovať, 

alebo iba tak hodiť 

do akejkoľvek  

poštovej schránky. 

Môže si ho nájsť 

človek ktorý je 

hľadajúci.... 
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Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu 
ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. Nekonečná cena Tvojej 
svätej Krvi nám osoží len vtedy, ak nás telesné žiadosti, 
svetské rozkoše a nástrahy Zlého nestrhnú k
Božích prikázaní. Pane, stoj pri nás, podporuj a
aby nás nepremohli tieto nástrahy a
neoceniteľná zásluha Tvojej svätej krvi. 

Ó, Ježišu, padáme na kolená a dvíhame svoje hriešne oči 
Tvojmu svätému krížu, a prosíme Ťa, neodopieraj otcovské 

milosrdenstvo tým, ktorí zabúdajú na Teba a
zdráhajú sa, alebo nechcú zohnúť koleno pred Tebou, prijať 
Tebou zjavené pravdy, žiť podľa Tvojich prikázaní a

milosť, ktorá by ich mohla priviesť na cestu pravdy a
Zošli im Ducha Svätého, aby ich osvietil a
Spasiteľom a Učiteľom sveta. 

Veľký Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, 
vylej svoje požehnanie na naše rodiny, na našich bratov, 
priateľov i nepriateľov. Nech sú tieto posvätné dni dňami 
úprimného obrátenia pre všetkých, ktorých si vo svojej láske 
vykúpil na dreve kríža preliatím svojej krvi.

Milostivo daj, aby sa v tomto posvätnom čase hriešnici 
šili, nepriatelia zmierili, a chorí dosiahli pomoc a

nám všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. Nepovolaj nás bez 
ozajstnej a skrúšenej ľútosti nad hriechmi. Učiň, aby sme boli 
hodní pred smrťou prijať Tvoje sväté Telo. V
smrti roznieť v nás oheň viery, nádeje a 
údolie sĺz opustili v Tvojej milosti a dostali sa k

 radosti.  
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Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu 

ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. Nekonečná cena Tvojej 
vtedy, ak nás telesné žiadosti, 

nástrahy Zlého nestrhnú k prestúpeniu 
Božích prikázaní. Pane, stoj pri nás, podporuj a posilňuj nás, 
aby nás nepremohli tieto nástrahy a nevyšla nazmar 

dvíhame svoje hriešne oči 
prosíme Ťa, neodopieraj otcovské 

milosrdenstvo tým, ktorí zabúdajú na Teba a na svoju biedu, 
zdráhajú sa, alebo nechcú zohnúť koleno pred Tebou, prijať 

ojich prikázaní a prosiť 
milosť, ktorá by ich mohla priviesť na cestu pravdy a čnosti. 

Zošli im Ducha Svätého, aby ich osvietil a spojil s Tebou, 

Veľký Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, 
aše rodiny, na našich bratov, 

nepriateľov. Nech sú tieto posvätné dni dňami 
úprimného obrátenia pre všetkých, ktorých si vo svojej láske 
vykúpil na dreve kríža preliatím svojej krvi. 

tomto posvätnom čase hriešnici 
chorí dosiahli pomoc a úľavu 

nám všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. Nepovolaj nás bez 
skrúšenej ľútosti nad hriechmi. Učiň, aby sme boli 

hodní pred smrťou prijať Tvoje sväté Telo. V hodinu našej 
 lásky, aby sme toto 

dostali sa k Tebe do večnej 

 
Amen.  



                                                                                                                                        
 

 

Dejiny nám ukázali jednu príťažlivos
veľmi tajomná, no ktorá má stále obrovskú 
silu: je to príťažlivosť Kristovho kríža
celých dejín kresťanstva Kristov kríž k
priťahoval a priťahuje milióny ľudí. Množstvo 
ich i odpudzoval. Čo je dôvodom, že 
všetkých čias Kristov kríž stále tak fascinuje 
a priťahuje? Ježiš sa sám vyjadril v
evanjeliu: „A ja až budem raz pozdvihnutý od 
zeme, všetkých pritiahnem k sebe." (Jn 12, 32
33). Čo je to teda za sila, 
ktorá ľudí stále ťahá ku 
Kristovmu krížu? 
Predstavíme si tri možné 
dôvody:  

1. Prvým dôvodom, prečo 
nás kríž priťahuje je to, že 
nám poskytuje celkom 
nový pohľad na život. 
A to nielen v dávnych 
dobách, ale v dobe 
každej, lebo my ľudia 
sme stále rovnakí. Je 
pravda, že Ježišov kríž 
spôsobuje veľa zmätku, 
ale práve tento zmätok 
poskytuje ľuďom materiál 
na uvažovanie o pravých 
hodnotách života. V dobe 
Ježišovej mali ľudia 
o budúcom Mesiášovi svoje predstavy. Písali 
o ňom proroci. Výklad ich textov nebol 
Väčšinou ich chápanie príchodu a
budúceho Mesiáša bolo také, že v
porazené zlo. Skrátka, poukazovalo sa tu na 
úspech, ich úspech skrze Mesiáša. Mesiáš bude 
úspešný (podľa ich videnia) a zabezpe
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ažlivosť, ktorá je 
mi tajomná, no ktorá má stále obrovskú 

 Kristovho kríža. Počas 
anstva Kristov kríž k sebe 

ľudí. Množstvo 
o je dôvodom, že ľudí 

ias Kristov kríž stále tak fascinuje 
Ježiš sa sám vyjadril v Jánovom 

evanjeliu: „A ja až budem raz pozdvihnutý od 
sebe." (Jn 12, 32-

budúcom Mesiášovi svoje predstavy. Písali 
om proroci. Výklad ich textov nebol ľahký. 

ou ich chápanie príchodu a diela 
budúceho Mesiáša bolo také, že v ňom bude 

poukazovalo sa tu na 
, ich úspech skrze Mesiáša. Mesiáš bude 

zabezpečí úspech 

aj im. Konečne, presne takto to bolo napísan
i v Písme: „H ľa môj služobník bude úspešný, 
bude povýšený, vyzdvihnutý a
(Iz 52,13). Áno úspech
čom človek stále túži.  

Ježiš naozaj bol a je úspešný a slávny. Ježiš 
trval na myšlienke, že pravý úspech a slávu 
človek získava nie v naplnení všetkých svojich 
túžob, alebo v odstránení všetkých utrpení zo 

ale i tí, ktorí od neho o
a lásku. Ježiš nám krížom dáva najavo, že iba 
ten, kto sa podriadi Bohu a
získa (úspech, slávu, povýšenie...), a
viac, než očakával.  

Bez kríža a obety niet dospelosti ani na 
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ne, presne takto to bolo napísané 

a môj služobník bude úspešný, 
bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny." 

úspech, sláva... to je niečo po 
lovek stále túži.   

je úspešný a slávny. Ježiš 
trval na myšlienke, že pravý úspech a slávu 

naplnení všetkých svojich 
odstránení všetkých utrpení zo 

svojho života, ale v 
OBETI. Na mnohých 
miestach pripomínal: 
„Ak zrno nepadne do 
zeme a neodumrie, 
zostane samo, ale ak 
odumrie, prinesie veľkú 
úrodu!" Ježiš dával 
a svojím krížom 
definitívne dáva ľuďom 
najavo, že každé 
uchopovanie života 
v zmysle zisku a 
úspechu vedie 
v definitívnej podobe 
k jasnej strate. Ak 
človek hľadí len na seba 
a na svoje vlastné 
naplnenie, nakoniec 
ostane s prázdnymi 
rukami nielen on sám, 

tí, ktorí od neho očakávajú vernosť 
Ježiš nám krížom dáva najavo, že iba 

ten, kto sa podriadi Bohu a blížnym, nakoniec 
získa (úspech, slávu, povýšenie...), a to ďaleko 

obety niet dospelosti ani na ľudskej 
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úrovni, nehovoriac o úrovni duchovnej. Bez 
kríža a obeti niet skutočného úspechu, slávy, 
zisku. Ľudia toto akosi podvedome tušia, aj 
keď mnohí vedome odmietajú. A to je dôvod, 
prečo Kristov kríž jedných priťahuje a iných 
odpudzuje, alebo prečo tých istých ľudí 
v jednej etape ich života odpudzoval a v inej 
(keď začali vidieť) zasa začal priťahovať. 

V blahej pamäti pápež Ján Pavol II. nám oveľa 
viac povedal svojím utrpením, chorobou, 
krížom ako svojimi slovami, alebo lepšie 
povedané, my sme lepšie vnímali jeho slová 
cez jeho utpenie a kríž.  

2. Druhým dôvodom príťažlivosti kríža je 
viera, ktorá vidí víťazstvo a nie porážku. Je to 
viera, ktorá vidí do diaľky. Pri kríži sa totiž 
zastaviť nemožno. Ani pri zúfalstve, ktorý kríž 
v niektorých, predovšetkým Ježišových 
učeníkoch spôsoboval. Bolo sa treba sa pohnúť 
ďalej - my to dnes už dokážeme - k Ježišovmu 
prázdnemu hrobu a jeho zmŕtvychvstaniu. 
Normálny pohľad človeka, ktorý stojí pri kríži 
Kristovom je: „Tak, toto je koniec! Pekné to 
bolo s Ježišom, tie jeho kázne, skutky, zázraky. 
No už po všetkom... Toto je teda koniec." No 
viera kríža nám hovorí čosi iné: „Toto je 
začiatok!"   

Skutočná viera nie je o tom, že keď sa bude 
človek modliť alebo chodiť do kostola, že sa 
mu nikdy nič zlého nestane. Skutočná viera 
hovorí, že život je plný krutostí, ťažkých 
navštívení a krížov, no že ten, kto verí, to 
dokáže všetko zvládnuť, lebo ho doprevádza 
Boh, ktorý doprevádzal aj Ježiša, a že za 
všetkým tým, čo prežíva sa nachádza „prázdny 
hrob" a „zmŕtvychvstanie". Kríž a utrpenie nie 
je koncom. Koncom je oslávenie a víťazstvo.  

3. No je tu i tretí dôvod, prečo sú ľudia 
priťahovaní ku krížu a tým je, že nikde inde sa 
tak tesne a blízko nedokážeme stretnúť 
s Bohom, ako práve pri kríži. Na Kristovom 
kríži vidíme, kto je Boh, a ako až ďaleko je 
Boh ochotný ísť z lásky k nám. Kríž Kristov je 
miestom, kde sa Božia láska k svetu a k nám 
osobne odhalila v celej plnosti. Veď Ježiš, 
ktorý trpel, bol Boží Syn. Keď niekto povie 
o utrpení sveta, že Bohu na ňom nezáležalo, 
v skutočnosti sa nikdy nezahľadel na kríž 
Kristov. V Ježišovi opustenom a trpiacom na 
kríži sa stretáme s Bohom a na to sa nezabúda.  

Vo svojich krížoch, ktoré znášame tak ako 
Ježiš sa stretáme s Bohom. V žiadnom inom 
stave a na žiadnom inom mieste sa 
nedokážeme stretnúť s Bohom tak ako práve 
v kríži a na kríži. Cirkvi sa často vyčíta, že 
varuje pred blahobytom a bohatstvom. Cirkev 
nevaruje pre blahobytom, varuje pred 
naviazanosťou na toto všetko, lebo nič tak ľudí 
neodďaľuje od Boha a od dôležitých vecí, ako 
práve blahobyt a pocit osobnej spokojnosti. 
Keď človek nemá utrpenia, ľahko dokáže 
zabudnúť na podstatu. A čo je podstatou? To, 
že nie sme tu večne a že my sa musíme 
pripraviť na stretnutie s Tým, kto je pôvodom 
i cieľom nášho putovania. Preto mnohých 
takýchto ľudí, ktorí už dávno zabudli na svoju 
podstatu, k rozumu priviedol práve kríž. Pri 
ňom a na ňom sa znova stretli s Bohom a boli 
mu schopní hlboko zaďakovať a za túto novú 
príležitosť.  

Nech nás - každého jedného z nás -, ktorí sme 
sa dnes nechali pritiahnuť Kristovým krížom 
a prišli sme sem, tento Kristov kríž naučí tomu, 
čo najviac potrebujeme vedieť na ceste domov 
k Otcovi. Amen. 

        



                                                                                                                                        
 

 

Deň čo deň sa každý z

stretáva s reklamami, ktoré nám 

ustavične vnucujú spôsob, ako máme 

byť viac, než sú ostatní. Deň čo deň 

počuť v televízií: „Tento prací prášok 

alebo tento  televízor je zo všetkých 

najlepší.“ „S kreditnou kartou budete 

znamenať viac ako ostatní.“ „Táto 

kozmetika z vás urobí 

najkrajšiu ženu.“ Toto 

všetko privádza človeka 

k hriechu, ktorý nazývame 

pýchou.  Ide o prehnanú 

túžbu človeka, ktorá ho 

vedie k tomu, aby sa stal 

lepším, krajším, 

múdrejším či bohatším 

než sú ostatní. Mohli by 

sme povedať, že pyšný 

človek má odvahu súperiť 

aj s Bohom. Nevie si pred 

ním pokľaknúť, lebo 

nemôže uznať, že ho niekto prevyšuje, že 

niekto je rozumnejší, mocnejší 

a dokonalejší ako on. 

Práve pýcha bráni napredovať 

človeku na ceste svätosti. Možno si teraz 

mnohí pomyslia, že mňa sa to netýka. Ja 

taký nie som. Ale skutočnosť je iná. 

Všetci máme sklon podľahnúť pýche 

a taktiež ju ľahko odsúdiť u dru
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Deň čo deň sa každý z nás 

reklamami, ktoré nám 

ustavične vnucujú spôsob, ako máme 

byť viac, než sú ostatní. Deň čo deň 

ií: „Tento prací prášok 

alebo tento  televízor je zo všetkých 

najlepší.“ „S kreditnou kartou budete 

znamenať viac ako ostatní.“ „Táto 

nemôže uznať, že ho niekto prevyšuje, že 

ozumnejší, mocnejší 

Práve pýcha bráni napredovať 

človeku na ceste svätosti. Možno si teraz 

pomyslia, že mňa sa to netýka. Ja 

taký nie som. Ale skutočnosť je iná. 

Všetci máme sklon podľahnúť pýche 

druhých. Je 

to choroba, ktorú nenávidíme u

ale na ktorú trpíme všetci a

ju priznávame v nás samých.

Takúto formu ctižiadostivosti 

môžeme bádať aj v

Z pýchy Lucifer vyhlásil, že nebude slúžiť 

Bohu, lebo nechcel byť na dru

mieste. Z

Adam a

stvorenia a

Bohu. Z

a farizeji pohŕdali všetkými 

a neprijali Ježišovo učenie. 

Z pýchy sa Ježišovi 

dohadovali pri poslednej 

večeri, kto z

Preto môžem

povedať, že kráľovstvom 

pýchy je peklo, lebo práve 

ona vyvoláva násilie, hnev, 

hádky, vojny, súperivosť 

i všetky ostatné druhy krívd.

Jediný spôsob ako odstrániť 

tento hriech z

upriamenie zraku na pokorný spôsob 

života Ježiša Krista. Veď práve z

sme mohli počuť slová: „Učte sa odo 

mňa, lebo som tichý a

(Mt 11, 29). Obraz pokory v

možno vidieť na každom kroku. Aj keď je 
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to choroba, ktorú nenávidíme u druhých, 

ale na ktorú trpíme všetci a najťažšie si 

nás samých. 

Takúto formu ctižiadostivosti 

môžeme bádať aj v našich dejinách. 

pýchy Lucifer vyhlásil, že nebude slúžiť 

Bohu, lebo nechcel byť na druhom 

mieste. Z pýchy neprijali 

Adam a Eva svoj stav 

stvorenia a chceli sa rovnať 

Bohu. Z pýchy zákonníci 

farizeji pohŕdali všetkými 

neprijali Ježišovo učenie. 

pýchy sa Ježišovi učeníci 

dohadovali pri poslednej 

večeri, kto z nich bude prvý. 

Preto môžeme smelo 

povedať, že kráľovstvom 

pýchy je peklo, lebo práve 

ona vyvoláva násilie, hnev, 

hádky, vojny, súperivosť 

všetky ostatné druhy krívd.  

Jediný spôsob ako odstrániť 

tento hriech z nášho života, je 

upriamenie zraku na pokorný spôsob 

ta. Veď práve z jeho úst 

sme mohli počuť slová: „Učte sa odo 

mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ 

(Mt 11, 29). Obraz pokory v jeho živote 

možno vidieť na každom kroku. Aj keď je 
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Bohom, stal sa človekom. Z bohatého sa 

stal chudobným a z Pána služobníkom. 

I keď si mohol vybrať za matku bohatú 

ženu, vybral si pokornú chudobnú 

dievčinu z Nazaretu. Nenarodil sa 

v paláci, ale v maštali. Odpúšťal 

všetkým, nebránil sa keď ho odsúdili. 

K veľkosti a sláve si pribral napokon 

potupu kríža a zomrel medzi dvoma 

zločincami. 

Teda východiskovým bodom na 

ceste k svätosti je pokora, ktorá nám 

umožňuje žiť v pravde, že na všetko 

potrebujem Boha a druhých. Nič vo 

svojom živote nemôžem dosiahnuť 

vďaka svojim zásluhám. Len pokora nás 

môže zbaviť nenásytnej potreby čoraz 

viac vlastniť, túžby po moci, námahy 

vydávať sa za takých, akými nie sme. Je 

potrebné si uvedomiť, že náš život je 

príliš krátky na to, aby sme sa mohli 

vyvyšovať nad iných. Aby sme si mohli 

povedať: „Ja mám ešte na Boha a na 

vieru čas, veď som ešte mladý.“ No nikto 

z nás nemá istotu, či uzrie slnko 

zajtrajšieho dňa. Preto s pokorou v srdci 

sa každý deň vyznávajme zo svojej 

pýchy, ktorá nás strháva do stáleho boja 

so všetkými. Prosme o to, aby nám Pán 

vložil do našich sŕdc pokoru, aby sme už 

nežili my, ale aby v nás žil Ježiš Kristus.  

Mgr. Katarína Hribová 

   

Pane, prehĺb moju vieru v Teba. Nedaj, aby som čo len na chvíľku 

zapochyboval, že si svetlom, ktoré ožaruje moju dušu, a záchrancom, 

ktorý ma nikdy neopustí, nech by sa okolo mňa čokoľvek dialo.  

V Teba chcem dúfať, u Teba hľadať pomoc v časných potrebách a najmä 

v boji o spásu mojej duše. Udeľ mi svoju lásku, aby som Ťa mohol 

milovať bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.  

Nie som hodný Tvojich darov, najmä nie večnej slávy a večného života 

s Tebou v nebesiach, ale ďakujem Ti aj za svoju slabosť a nehodnosť, 

lebo mi ukazujú Tvoju nekonečnú moc a dôstojnosť. Naplň mi dušu 

tíšinou Tvojho pokoja. Amen. 
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– toto je najodvážnejšia otázka, 

aká kedy vyšla z úst človeka. 
Každoročne práve čas pôstu nás prinúti 
na okamih zastať a zamyslieť sa nad 
vlastným životom a cestou, kam 
smerujeme. Každý deň sa niečo skonči, 
každý deň prichádza strata, ktorá 
postihne nás, našich blízkych či 
známych. Môžu nám ukradnúť auto , 
peniaze, amputovať končatinu, môžeme 
pre rôzne nedorozumenia stratiť lásku, 
priateľov a smrť nás nezvratne odlúči 
od milovanej bytosti. Pri každej strate 
prežívame smútok, ale nič nami 
nezatrasie tak, ako smrť drahého 
človeka. Často si kladieme otázku: 
Prečo nás Boh nechá trpieť a zomierať?  
Odpoveď na túto otázku asi zostane 
tajomstvom až do konca vekov, ale 
zároveň nám predkladá ďalšie.  Prečo 
žialime nad smrťou kresťana? Prečo 
smútime, keď veríme, že duša šťastne 
odchádza z bolesti  do nesmierneho 
pokoja? 

Smrť zalomcuje ilúziou našej 
sebaistoty, odhalí nepravdivosť 
tvrdenia, že máme moc nad svojím 
životom. Všetky pocity sú darom od 
Boha. My nikdy neplačeme sami. „Keď 
Ježiš videl ako plače ... zachvel sa 
v duchu a bol  vzrušený.“  (Jn 11, 33) 
Ježiš je s nami,  veď ako by mohol ten, 
ktorý nás učil súcitiť s biedou druhých, 
zostať nevšímavý, keď my smútime? 

Naša  bolesť dokazuje, aká veľká bola 
naša láska. A láska, ktorá odmieta 
utrpenie, zanikne. 

„Ak pšeničné zrno nepadne do 
zeme a neodumrie,  ostane samo. Ale 
ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 
12, 24) Tento kolobeh sa udeje s 
každým  človekom, stalo sa to aj s 
Ježišom.  On zomrel a vstal do slávy, 
aby jeho život pokračoval ďalej v nás. 
Vezmime ochotne svoj kríž, ktorým je 
strata, nad ktorou žialime. Nebojme sa 
otvorene prejaviť svoj smútok a bolesť, 
nehľadajme vinníka, neberme 
zodpovednosť pocitu viny na seba, lebo 
sa staneme prekážkou vlastného 
uzdravenia. Obetujme svoj žiaľ Ježišovi 
na kríži, na ktorom sa všetka bolesť 
sveta spojila do jedinej vykupiteľskej 
bolesti. Nesmieme pripustiť pochybnosť 
vo viere, že Ježiš nám svojou smrťou 
a vzkriesením daroval večný život. Jeho 
smrť je našim životom, jeho strata 
našim ziskom. Ľudská duša nikdy 
nezomrie a smrť nemôže zabiť to, čo 
nezomiera. Ak sa pri narodení stávame 
smrteľnými, smrťou sa stávame 
nesmrteľnými. Zomrieť je rovnako 
prirodzené, ako sa narodiť. Smrť je 
univerzálnejšia než život, pretože každý 
zomrie, ale nie každý žije! Prosme Pána, 
aby sme skutočne naplno žili vo viere a 
láske! 

o. Peter Hrib 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      5555/2010/2010/2010/2010    
 

 
 

 

 

Poznávaj, prišiel ten Poznávaj, prišiel ten Poznávaj, prišiel ten Poznávaj, prišiel ten časasasas

Prišiel ten čas a stalo sa. Čiasi duša objala naraz všetkých svojich 

priateľov so slovami: „mám vás rada. Ďakujem za všetko, čo ste pre mňa 

spravili.“ Vzápätí na to objala aj všetkých svojich nepriateľov hovoriac: „Mám 

vás rada. Ďakujem za všetko, čo ste pre mňa spravili.“ 

 

Zbadala to iná duša a celá v úžase jej prekvapene povedala: „Viem 

pochopiť, že si objala všetkých svojich priateľov a s láskou si im poďakovala, 

ale nechápem, prečo si to spravila aj svojim nepriateľom?“ 

 

Duša, žiariaca láskou, jej odpovedala: „Niet skutočných nepriateľov, keď 

ich prijmeme v pochopení  s láskou ako skúšku, s ktorou sa treba zmieriť, aby 

sme boli bližšie k Bohu. Každý je pre nás zdrojom milostí. Pri každom sa 

môžeme totiž niečo dobré naučiť, ak hľadáme dobro. Ako sa chceš naučiť 

väčšej láske? Milovať tých, ktorí milujú aj teba, to je len začiatok učenia. 

Poznávanie je milovať aj tých, ktorí nás ešte nemilujú.“ 

  

Keď sa nás naučia milovať naši najbližší a priatelia 

skutočne takých, akí sme, teda aj so slabosťami 

i chybičkami, ktoré máme, naučíme sa to aj my.  

Bude to onedlho po tom, keď zistíme skutočnosť ich lásky. 

S pomocou ich lásky sa naučíme prijať seba v plnosti. 

Máloktorí sa totiž milujeme aj so svojimi nedostatkami.  

Pán Boh nás však miluje aj takýchto.  

Milujme, milujme skutočne, ostatné už vykoná láska.  
 
  



                                                                                                                                        
 

 

 
Býk, prasa a kuriatko súťažia, kto viac
vystraší ľudí alebo zvieratá. 
Prasa hovorí: ,,Vyváľam sa 
v bahne – a  
vystraším celé stádo.  
Býk hovorí: ,,Ja sa zas 
zamračím – a  vystraším 
všetkých ľudí naokolo. 
A kuriatko hovorí: ,,Ľahnem si 
na zem 
- a vystraším pol republiky.  
 
 

 
 Pán Ježiš povedal svätej sr. Faus
dňom spravodlivosti ....   Správnym vyškrtaním uvedených slov vám vznikne ukon
posolstva.  
 

M O D

  I I P

E L L

R Ú CH

A Ň G

I O I 

L A M

U CH R

P S N

A A I  

K P R

Š Á I 

 
Abrahám, adorácia, amen, berla, 

logos, Malta, manna, Mesiáš, mier, milos

sob, somár, st igma, svedok, škapuliar, špirituál, vdova, viera.   
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Zasmejme sa:Zasmejme sa:Zasmejme sa:Zasmejme sa:----))))))))))))    

ažia, kto viac       Pani učiteľka sa pýta žiaka:
,,Auto ide z dediny A do dediny B rýchlos

180  km/h. Druhé ide z
A rýchlosťou 140  km/h. Kde sa stretnú? 
 Žiak: ,,Na dopravnom in
Jožko dostal nový bicykel. Predvádza sa na 
ňom 
otcovi, ktorý sa naňho pozerá z
kričí: ,,Aha, ocko, bez rúk!
Po chvíli: ,, Aha, ocko, bez nôh!
    A potom: ,, Aha, ocko, bež žubov!
 

OsemsmerovkaOsemsmerovkaOsemsmerovkaOsemsmerovka 

Pán Ježiš povedal svätej sr. Faustíne Kowalskej: ,, Moja ruka neochotne berie me
Správnym vyškrtaním uvedených slov vám vznikne ukon

D L I T B A V O D V 

P O S O I E E A A I 

L Á S K A A R M L E 

CH O D I E O L L M R 

G M S O M Á R A A A 

 I L Ť U O N S T I 

M G I T S U K L I C 

R D I E E O A A K Á 

N R S L D M N Š A R 

 T V E A N E Č U O 

R A V D A A M G O D 

 S E M Á H A R B A 

berla, čnosť , dalmatika, dar, dogma, duša, Emanuel, láska, 

logos, Malta, manna, Mesiáš, mier, milosť, misia, modlitba, mor, pascha, pravda, rúcho, 

sob, somár, st igma, svedok, škapuliar, špirituál, vdova, viera.    
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ka sa pýta žiaka: 
do dediny B rýchlosťou 

180  km/h. Druhé ide z dediny B do dediny 
ou 140  km/h. Kde sa stretnú?  

,,Na dopravnom inšpektoráte.  
Jožko dostal nový bicykel. Predvádza sa na 

ňho pozerá z okna. Jožko 
,,Aha, ocko, bez rúk! 

,, Aha, ocko, bez nôh! 
,, Aha, ocko, bež žubov! 

Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti, pred 
Správnym vyškrtaním uvedených slov vám vznikne ukončenie tohto Kristovho 

, dalmatika, dar, dogma, duša, Emanuel, láska, 

, misia, modlitba, mor, pascha, pravda, rúcho, 

                 Matúš Sejka 
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ProgramProgramProgramProgram    služby kslužby kslužby kslužby kňazov pre veriacichazov pre veriacichazov pre veriacichazov pre veriacich    
                                                

 pondelok až piatok  sobota nedeľa a prikázané 
sviatky 

chrám 6.00 h – 7.30 h  6.00 h – 7.30 h 7.00 h – 12.00 h 

spoločné 
modlitby 
kňazov 

 
8.30 h – 9.00 h 

- - 

farský úrad  
9.00 h – 12.00 h 

 
neúradujeme 

 
neúradujeme 

spoločné 
modlitby 
kňazov 

 
12.00 h – 12.30 h 

- - 

obed 12.30 h – 14.00 h - - 

farský úrad  
14.00 h – 17.00 h 

neúradujeme neúradujeme 

spoločné 
modlitby 
kňazov 

 
17.00 h – 17.30 h 

 
večiereň v chráme 

 
večiereň v chráme 

chrám 17.30 h – 19.30 h 17.00 – 19.30 h 17.00 – 19.30 h 

 

 

Chýbajú ti priatelia? Chýbajú ti priatelia? Chýbajú ti priatelia? Chýbajú ti priatelia? 
CCCCítiš sa opustený?ítiš sa opustený?ítiš sa opustený?ítiš sa opustený?    

Chceš  sa sChceš  sa sChceš  sa sChceš  sa s    niekým podeliniekým podeliniekým podeliniekým podeliť    oooo    svoj duchovný svoj duchovný svoj duchovný svoj duchovný život?ivot?ivot?ivot?    
Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa 
stretávame my mladí. Touto cestou ťa chceme pozvať do nášho spoločenstva svätej 
Terezky Ježiškovej. Na stretkách sa navzájom bližšie spoznávame, povzbudzujeme, 
oslavujeme Boha svojím spevom, rozjímame nad Božím slovom a tiež zažívame  

veľa zábavných chvíľ. 
  



                                                                                                                                        
 

 

                                                                                              
 

 

 

„Pamätáš, Izrael? Keď som ťa 

voviedol na púšť? Chcel som vidieť, čo 

je v tvojom srdci, chcel som ti ukázať 

bôžikov, ktorých si si ukryl do ťavieho 

sedla.! /Gn 31,34/  

Ticho nám pomôže, 

očistiť sa, urobiť z nás 

ľudí, ktorí sú skutočnejší, 

pravdivejší, autentickejší, 

slobodnejší. „Púšť 

znamená hľadanie ticha, 

pokoja, trpkosti, samoty. 

Často sme verili iba v 

seba, dúfali sme, ale nič sme 

nezískali. Teraz chceme veriť a dúfať 

len v Boha. Ale aké je ťažké zakúsiť si 

takú jednoduchú a najpreukázanejšiu 

pravdu. Pre náš rast je nevyhnutné 

pred Bohom mlčať. Jazyk, ktorému 

Boh najlepšie rozumie, je láska v 

tichu. Uprime milujúci pohľad na 

  

Dom Spolutrpiacej Bohorodi
e- mail: 

��  

�

�

� 
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Pravá púšť... 

„Pamätáš, Izrael? Keď som ťa 

voviedol na púšť? Chcel som vidieť, čo 

je v tvojom srdci, chcel som ti ukázať 

bôžikov, ktorých si si ukryl do ťavieho 

seba, dúfali sme, ale nič sme 

z chceme veriť a dúfať 

len v Boha. Ale aké je ťažké zakúsiť si 

takú jednoduchú a najpreukázanejšiu 

pravdu. Pre náš rast je nevyhnutné 

pred Bohom mlčať. Jazyk, ktorému 

Boh najlepšie rozumie, je láska v 

tichu. Uprime milujúci pohľad na 

Boha bez túžby okúsiť 

niečo zreteľne z neho. Uchovajme si 

duševný pokoj v milujúcom pohľade 

na Boha. Naučme sa hľadieť na Boha 

milujúcim pohľadom a s pokojným 

duchom. Práve tu sa 

človek učí poznať sám 

seba, rozhodovať sa. Pri 

tomto stretnutí s Bohom 

dozrievame vo

životnej ceste, učíme sa 

spoznávať svoje hranice, 

svoj egoizmus, svoju 

žiarlivosť a predovšetkým skryté veci.

Pán nás pozýva do tejto púšte 

srdca, aby nám ukázal, čo všetko je v 

našom srdci. Je to miestom bez 

hraníc, miestom imtimného 

stretnutia sa s Bohom.

Spracované z
ceste Lásky

 

piacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808, 0918189019,                                                          
mail: sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 
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Boha bez túžby okúsiť alebo pochopiť 

niečo zreteľne z neho. Uchovajme si 

duševný pokoj v milujúcom pohľade 

na Boha. Naučme sa hľadieť na Boha 

milujúcim pohľadom a s pokojným 

duchom. Práve tu sa 

človek učí poznať sám 

seba, rozhodovať sa. Pri 

tomto stretnutí s Bohom 

dozrievame vo svojej 

životnej ceste, učíme sa 

spoznávať svoje hranice, 

svoj egoizmus, svoju 

žiarlivosť a predovšetkým skryté veci. 

Pán nás pozýva do tejto púšte 

srdca, aby nám ukázal, čo všetko je v 

našom srdci. Je to miestom bez 

hraníc, miestom imtimného 

Bohom. 

Spracované z knihy Kráčajme po 
ceste Lásky 

. 7755808, 0918189019,                                                          



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      5555/2010/2010/2010/2010    
 

 
 

Centrum pre rodinu Centrum pre rodinu Centrum pre rodinu Centrum pre rodinu ----    SigordSigordSigordSigord    
Drahí bratia kňazi, drahí absolventi 

manželských kurzov, drahí sympatizanti 

Centra pre rodinu - Sigord; radi by sme 

Vám dali do pozornosti niekoľko aktivít, 

ktoré je možné absolvovať v najbližšej 

dobe v našom centre. Ak ste už prijali 

nejaké dobrodenie cez službu nášho 

centra, ponúkame Vám ďalšie možnosti 

formácie.  Zároveň Vás povzbudzujeme, 

aby ste o možnostiach duchovného rastu, 

ktoré sa u nás ponúkajú cez jednotlivé 

aktivity oboznámili aj svojich blízkych. 

 

*Pravidelné manželské kurzy: Rút -     12. - 14. 3. ;    16 - 18. 4. * 

  Ide o evanjelizačný kurz pre manželov , ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah 

manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské 

manželstvo. 

 

*Kurz Kazateľ: 12. - 15. 4. * 

Tento kurz ponúka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom ohlasujú Ježiša Krista, možnosť 

hlbšie sa ponoriť do Božieho slova a odhaliť jeho bohatstvo, moc a účinnosť. 

 

*Biblický seminár o Liste Hebrejom: 7. - 8. 5.* 

OZ Lev z Júdy v spolupráci s komunitou mesiánskych židov z Ukrajiny pravidelne organizuje 

tento seminár, ktorého cieľom je lepšie pochopenie danej časti Svätého písma. Môže byť 

celkom zaujímavé počúvať žida, ktorý prijal Ježiša za svojho pána ( mesiánskeho žida ) ako 

podáva výklad Listu Židom. 

 

*Kurz Nový Život: 11. - 13. 6. ; 9. - 11. 7. * 

  Na tento kurz je pozvaný každý, kto túži nanovo sa narodiť vo Svätom duchu, obnoviť svoj 

vzťah s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu môže človek na tomto kurze získať 

odpovede na otázky: Kto ma má neustále rád? Kto mi naozaj ubližuje? Kto je jediným 

rozmotaním mojich problémov? Kto ma môže mnoho naučiť? Kto na mňa čaká v Cirkvi? 
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* Kurz Biblia a peniaze:  2. - 4. 7. * 

V spolupráci s evanjelizačnou školou sv. Mikuláša Vám chceme ponúknuť postoj 

*správcovstva* ku ktorému povzbudzuje Sv. písmo, čo sa týka vzťahu k peniazom. 

 

* Family Day: * 

Toto podujatie je zamerané na zviditeľnenie hodnoty rodiny našej spoločnosti.  

Akciu organizuje Konferencia biskupov Slovenska a Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) a 

centrá pre rodiny každé vo svojom okolí. 

 V Prešove to bude organizačne zabezpečovať naše CPR - S. 

     Ide o jedno nedeľné popoludnie 16. 5. 2010.  

Program bude na verejnom priestranstve mesta Prešov pred Divadlom Jonáša Záborského. 

 

Kontakt:  
Centrum pre rodinu - Sigord (CPR-S), Zlatá Baňa, Sigord  č. 134, 082 52 Kokošovce  

o. Peter Jakub, 0904604435, centrum.rodina@grkatpo.sk 
 
 

 

 

 

Pozývame všetkých (mladých, starých) každú sobotu večer do telocvične  
na Cirkevnej spojenej škole (Duchnovičova 24) 
 ... hraje sa futbal a podľa záujmu aj iné športy. 

 
 Pozývame detí a mládež každú nedeľu pol hodiny pred svätou liturgiou –  

o 10,30 na spoločnú modlitbu svätého ruženca . 

 
  



                                                                                                                                        
 

 
Liturgický program na 3. týždeň 

Pondelok 
1.3. 

Prepodobná mučenica 
Eudokia

Utorok 
2.3. 

Svätý hieromučeník 
kerynejský 

Streda 
3.3. 

Svätý mučeník Eutropios a
spoločníci Kleonik a Bazilisk

 

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
4.3. 

Prepodobný
Gerasim od Jordána

Piatok 
5.3. 

1. piatok
Svätý mučeník Konón

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
6.3. 

Tretia zádušná 
  

Štyridsiati dvaja svätí 
mučeníci z Amoria

Nedeľa 
7.3. 

NEDEĽA TRETIEHO
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU 
KRÍŽUPOKLONNÁ

 
Svätí hieromučeníci, ktorí boli 

biskupmi v Chersone: Bazil, 
Efrém, Kapitón, Eugen, 

Aiterios a ďalší 

 

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

Liturgický program na 3. týždeň 
sv. Štyridsiatnice

Prepodobná mučenica  
Eudokia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ Vladimír, Anna, Jozef
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská 

Svätý hieromučeník Teodot, 
kerynejský biskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska

Detská Sv. liturgia slovenská 
+ Mikuláš, Anna

Svätý mučeník Eutropios a jeho 
spoločníci Kleonik a Bazilisk 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ Anna, Michal

Sv. liturgia
+ Andrej, Štefan, Mária

Prepodobný otec  
Gerasim od Jordána 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Veľkopôstny
Sv. liturgia slovenská

+ Michal

1. piatok 
mučeník Konón 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ za členov spolku sv. ruženca

Krížová cesta 
Sv. liturgia 
+ Gregor, Mária, Milan, 

zádušná sobota 
 

Štyridsiati dvaja svätí  
mučeníci z Amoria 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia /starosl./ 
+ Ján, Anna, 

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

TRETIEHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU – 
KRÍŽUPOKLONNÁ 

 
učeníci, ktorí boli 
Chersone: Bazil, 

Efrém, Kapitón, Eugen,  
Aiterios a ďalší  

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

16:30 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská
+  Mária, Ján, Mária

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská

Krížová cesta
Pô

Sv. liturgia slovenská
∗ Michal, Jozef

Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      5555/2010/2010/2010/2010    

 

Liturgický program na 3. týždeň  
Štyridsiatnice 

Sv. liturgia staroslovienska 
Vladimír, Anna, Jozef 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská  

∗ Stanislav 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mikuláš, Anna 

Sv. liturgia staroslovienska 
Anna, Michal 

Sv. liturgia VPD slovenská  
Andrej, Štefan, Mária 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Júlia 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

Michal (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za členov spolku sv. ruženca 

Krížová cesta  
Sv. liturgia VPD slovenská  

Gregor, Mária, Milan, 
Mária... 

Sv. liturgia /starosl./ hramoty 
+ Ján, Anna, Ján, Zuzana 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

 + Andrej 

Sv. liturgia slovenská 
Mária, Ján, Mária 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Gustík 

Krížová cesta 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
 Michal, Jozef 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 4. týždeň 

Pondelok 
8.3. 

Prepodobný otec a
Teofylakt, nikomédijský biskup

Utorok 
9.3. 

Štyridsiati svätí 
mučeníci zo Sebastey

Streda 
10.3. 

Svätý mučeník Kodrat a 
spoločníci

 

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
11.3. 

Svätý Sofrónius, 
jeruzalemský patriarcha

Piatok 
12.3. 

Prepodobný otec a
Teofan Sigrianský

Svätý otec Gregor Dialogos, 
rímsky pápež

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
13.3. 

Štvrtá zádušná sobota
Prenesenie pozostatkov otca 

svätého Nikefora, 
konštantínopolského 

patriarchu

Nedeľa 
14.3. 

NEDEĽA ŠTVRTÉHO
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU 
 
 

Prepodobný otec Benedikt

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

 

Liturgický program na 4. týždeň 
sv. Štyridsiatnice

Prepodobný otec a vyznávač 
Teofylakt, nikomédijský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Fedor, Vasiľ, Ján

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská 

Štyridsiati svätí  
mučeníci zo Sebastey 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska

Detská Sv. liturgia slovenská 
+ Justína, Anna, Vasiľ... (p

ík Kodrat a 
spoločníci  

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia
∗ Michal, Anna

Svätý Sofrónius,  
jeruzalemský patriarcha 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Te

Veľkopôstny
Sv. liturgia slovenská

+ 

Prepodobný otec a vyznávač 
Teofan Sigrianský 

Svätý otec Gregor Dialogos, 
rímsky pápež  

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Krížová c
Sv. liturgia 
∗ Terézia, Marta, Ján, Ján

á zádušná sobota 
Prenesenie pozostatkov otca 

svätého Nikefora, 
konštantínopolského 

patriarchu 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia /starosl./ 
+ Michal, Pavlína

Veľká večier
Sv. liturgia slovenská

 + Anna, Michal

ŠTVRTÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU  
 
 

Prepodobný otec Benedikt 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

16:30 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
∗ Július, Helena, Tery, Adriana...

Krížová cesta
Pôstna

Sv. liturgia slovenská
∗ Lenka, Marian s
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Liturgický program na 4. týždeň  
Štyridsiatnice 

Sv. liturgia staroslovienska 
Štefan, Fedor, Vasiľ, Ján (pan.) 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská  

∗ Katarína 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Martin 

Sv. liturgia slovenská  
+ Justína, Anna, Vasiľ... (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena 

Sv. liturgia VPD slovenská  
Michal, Anna 

Sv. liturgia staroslovienska 
Jozef, Terézia, Michal 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Ján 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Krížová cesta  
Sv. liturgia VPD slovenská  

Terézia, Marta, Ján, Ján 

Sv. liturgia /starosl./ hramoty 
Michal, Pavlína 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
Anna, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Jozef 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
s, Helena, Tery, Adriana... 

Krížová cesta 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
Lenka, Marian s rod. 



                                                                                                                                        
 
 

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát 
Farnosť Usnutia Presvätej Bo
Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628
farár:  057/ 788 9061
kaplán: 057/ 788 
mobil:  0911/912360

e-mail: dekan: michaelonderko@centrum.sk

Prosíme vás o dodržanie podmienok:

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred;

- ak žiadate SOBÁŠ 

    a) a máte všetky iniciačné sviatosti 

minimálne 2 mesiace vopred;

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

Číslo účtuČíslo účtuČíslo účtuČíslo účtu

Vydáva: Gréckokatolíc

Zodpovedný za vydanie

Grafická úprava: Mgr. Katarína Hribová

Jazyková úprava: Mgr. Lenka Juštiková

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

                                                                   

protopresbyterát Humenné.  
ia Presvätej Bohorodičky 

Humenné 

057/ 775 3628 
057/ 788 9061 

 9060 
0911/912360  
michaelonderko@centrum.sk 

podmienok: 

minimálne 2 týždne vopred; 

čné 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. 

KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST  – je možné vyžiadať si aj telefonic

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

akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.    
Číslo účtuČíslo účtuČíslo účtuČíslo účtu    farnosti: 0086909038/0900farnosti: 0086909038/0900farnosti: 0086909038/0900farnosti: 0086909038/0900    

 

Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto.

Zodpovedný za vydanie: o. Mgr. Michal Onderko 

Šéfredaktor: o. Mgr. Peter Hrib 

Grafická úprava: Mgr. Katarína Hribová 

Jazyková úprava: Mgr. Lenka Juštiková 
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krst, myropomazanie, sv prijímnie -  

minimálne 4 mesiace vopred; 

cerkvi.  

 si aj telefonicky a vyzdvihnúť 

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

farnosti: 0086909038/0900farnosti: 0086909038/0900farnosti: 0086909038/0900farnosti: 0086909038/0900    

ky farský úrad Humenné mesto. 


