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     Je to v živote prirodzené, že si zľahčujeme prácu. Ak by sme to 

v sebe nemali, tak stále by sme boli ešte v

v jaskyniach. Každý ľudský vynález mal jeden

v konečnom dôsledku uľahčiť život človeka. Ubehli tisícky ro

vývoja a vylepšení, vymysleli sme milióny ľudských vynálezov, ktoré 

mali vytvoriť raj už tu na zemi

vydržať. Máme pocit, že ten spokojný a šťastný život sa nám stále iba viac vzdiaľuje. Je 

naozaj zmyslom existencie človeka hľadať v

väčšina ľudí, to tak vníma. Je hlúposťou čakať, ak to môžem mať hneď. Je hlúposťou 

povedať pravdu, ak mi lož pomôže. Je hlúposťou pracovať, ak nemusím. Je hlúposťou 

nejesť, ak môžem. Je hlúposťou nekradnúť, ak mi na to neprídu. Je hlúposťou čakať do 

manželstva, ak to môžem mať už teraz. V

nazývajú ľahšia cesta. Zákernosť týchto ciest spočíva v

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema 

a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a

vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a

Boh, Pane! To sa ti nesmie 

myslel veľmi dobre, mal veľmi rád svojho učiteľa bol jeho dobrým priateľom. Vnútorne 

bol presvedčený, že nedovolí nikomu, aby mu niekto zabil Pána. Čakal od Ježiša ľudskú
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AHŠIA CESTA VEDIE ZAHŠIA CESTA VEDIE ZAHŠIA CESTA VEDIE ZAHŠIA CESTA VEDIE Z    KOPCA!KOPCA!KOPCA!KOPCA!

živote prirodzené, že si zľahčujeme prácu. Ak by sme to 

sebe nemali, tak stále by sme boli ešte v dobe kamennej a bývali 

Každý ľudský vynález mal jeden jediný zmysel

konečnom dôsledku uľahčiť život človeka. Ubehli tisícky rokov 

vylepšení, vymysleli sme milióny ľudských vynálezov, ktoré 

mali vytvoriť raj už tu na zemi, a výsledok? Žijeme v takom raji, že to už ani nevieme 

vydržať. Máme pocit, že ten spokojný a šťastný život sa nám stále iba viac vzdiaľuje. Je 

myslom existencie človeka hľadať v živote ľahšiu cestu? Zdá sa, že áno. Drvivá 

väčšina ľudí, to tak vníma. Je hlúposťou čakať, ak to môžem mať hneď. Je hlúposťou 

povedať pravdu, ak mi lož pomôže. Je hlúposťou pracovať, ak nemusím. Je hlúposťou 

ôžem. Je hlúposťou nekradnúť, ak mi na to neprídu. Je hlúposťou čakať do 

manželstva, ak to môžem mať už teraz. V živote existujú tisícky skratiek, ktoré sa 

nazývajú ľahšia cesta. Zákernosť týchto ciest spočíva v tom, že majú svoju logiku.

al Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema 

mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa 

mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý 

 stať!" povedal Peter s ľútosťou v srdci Ježišovi. Peter to 

myslel veľmi dobre, mal veľmi rád svojho učiteľa bol jeho dobrým priateľom. Vnútorne 

bol presvedčený, že nedovolí nikomu, aby mu niekto zabil Pána. Čakal od Ježiša ľudskú
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KOPCA!KOPCA!KOPCA!KOPCA!    

živote prirodzené, že si zľahčujeme prácu. Ak by sme to 

bývali 

jediný zmysel, 

kov 

vylepšení, vymysleli sme milióny ľudských vynálezov, ktoré 

takom raji, že to už ani nevieme 

vydržať. Máme pocit, že ten spokojný a šťastný život sa nám stále iba viac vzdiaľuje. Je 

živote ľahšiu cestu? Zdá sa, že áno. Drvivá 

väčšina ľudí, to tak vníma. Je hlúposťou čakať, ak to môžem mať hneď. Je hlúposťou 

povedať pravdu, ak mi lož pomôže. Je hlúposťou pracovať, ak nemusím. Je hlúposťou 

ôžem. Je hlúposťou nekradnúť, ak mi na to neprídu. Je hlúposťou čakať do 

živote existujú tisícky skratiek, ktoré sa 

tom, že majú svoju logiku. 

al Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema 

zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa 

začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý 

srdci Ježišovi. Peter to 

myslel veľmi dobre, mal veľmi rád svojho učiteľa bol jeho dobrým priateľom. Vnútorne 

bol presvedčený, že nedovolí nikomu, aby mu niekto zabil Pána. Čakal od Ježiša ľudskú 
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vďačnosť a dostal od Ježiša veľmi prísne Božie pokarhanie. On sa 

obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie 

si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!" Peter 

čakal od Krista pohladenie a miesto neho dostal tvrdý úder do 

tváre. Peter bol šokovaný: „On ma nazval Satanom, diablom, 

Božím protivníkom, nepriateľom Boha.“ Potom Ježiš povedal 

svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 

vezme svoj kríž a nasleduje ma.“   

   Boh nielen Petrovi, ale každému z nás veľmi jasne ukazuje cestu. 

Zdanlivo táto cesta ide proti nám, proti ľudskej logike, proti 

všetkým naším pocitom, táto cesta smeruje k nášmu zdanlivému 

sebazničeniu. Každý váš ľudský priateľ vám povie, čo to robíš, 

zbláznil si sa, mysli na svoju rodinu, veď je na to jednoduché 

riešenie povedz: „nie“, zvoľ ľahšiu cestu.  

  Boh však všetky takéto argumenty nekompromisne knokautuje: 

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho! Ale na druhej strane 

dáva svoje Božie prisľúbenie: kto stratí svoj život pre mňa, nájde 

ho. Tak čosi vyberieme? Pôjdeme z celým svetom proti Bohu, ale 

s Bohom proti celému svetu. Pre koho sa stanem bláznom pre svet, 

alebo pre Boha? Všetky zdochnuté ryby si myslia, že tá živá je 

bláznivá. Nedajme sa zviesť. 

   Ak sme v našom živote na rázcestí a máme sa rozhodovať medzi 

dvoma cestami, vtedy si nepoložme nesprávnu otázku: „Ktorá 

z ciest je ľahšia?“ Lebo tá ľahšia vedie nielen dole kopcom, ale 

častokrát aj do záhuby. Ale položme si správnu otázku: Ktorá z ciest 

je správna? A možno, že to bude pre nás aj tá krížová...... 

 

                                                                                                                   o. Michal Onderko, ml. 

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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Pane, zachráPane, zachráPane, zachráPane, zachráň    ma!!!ma!!!ma!!!ma!!!    

V celej oblasti istého štátu nastali veľké záplavy. Muž stojí vo vode po 

kolená. Okolo prechádza čln a chlap z člnu naňho kričí: „Nastúp!“ 

Muž odpovedá:  „Nie, nie, netrápte sa. Pán sa o mňa postará.! O niekoľko 

minút stojí tento muž na verande vo vode po pás. Okolo prechádza ďalší čln 

a ľudia naňho kričia: „Rýchlo, nastúp!“ 

Muž odpovedá: „Nie, nie. Pán sa o mňa postará.“ Teraz je už na streche 

domu a voda mu siaha po krk. Okolo letí helikoptéra. On si však namiesto 

toho, aby mával a volal o pomoc, vraví: „Nie, nie, veď Pán sa o mňa postará.“ 

I utopil sa. 

Keď sa potom stretol s Pánom, hovorí mu: „Čo sa to vlastne stalo? Prečo si 

ma nezachránil, keď som sa na teba tak veľmi spoliehal?“ 

A Pán mu odpovedá: „Veď som po teba poslal dva člny a helikoptéru, ale ty si 

nereagoval.“ 

Tak je to aj v našom živote. Veľmi často Boh posiela iných ľudí, aby 

prostredníctvom nich zasiahol do tvojho života. Neodmietaj ich cenné rady 

a pomoc.  

 

Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň. 

Prečo sa sám zatracuješ, keď Pán Ježiš ťa chce spasiť? 

Neodvrhuj Božiu lásku svojimi ilúziami  

o neodpustiteľnosti svojej zloby.  

Možno sa ti budú spočiatku niektoré veci zdať ťažké,  

ale keď sa budeš odporúčať do Božej milosti a  

odvolávať na Božie milosrdenstvo,  

Pán Ježiš ti určite pomôže. 



                                                                                                                                        
 

 

Pán Boh sa podľa svojho 

nekonečného milosrdenstva pred vekmi 

rozhodol, že kvôli spáse ľudského 

pokolenia pošle na zem svojho 

jednorodeného Syna. Pre oznámenie pre 

svet tak dôležitej noviny bol vybraný 

archanjel Gabriel. Keď prišiel na to určený 

deň, poslal Boh tohto 

archanjela Gabriela 

do mesta Nazaret 

k jednému dievčaťu 

menom Mária, ktorá 

pochádzala 

z Júdovho pokolenia 

a z rodu kráľa 

Dávida.  

Dievča bolo 

podľa osobitného 

Božieho rozhodnutia 

zasnúbené mužovi 

menom Jozef, ktorý 

bol spravodlivý a tiež 

pochádzal 

z Dávidovho rodu. Jednako žila v

a panenskej nevinnosti, ktorú obetovala 

Pánu Bohu. Túto prečistú a nevinnú Pannu 

Máriu, úbohú a v Nazarete málo komu 

známu, si Najvyšší pred vekmi vybral 

spomedzi všetkých žien a dievčat na svete, 

aby bola matkou už dávno sľúbeného 
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Pán Boh sa podľa svojho 

nekonečného milosrdenstva pred vekmi 

rozhodol, že kvôli spáse ľudského 

pokolenia pošle na zem svojho 

jednorodeného Syna. Pre oznámenie pre 

svet tak dôležitej noviny bol vybraný 

archanjel Gabriel. Keď prišiel na to určený 

Dávidovho rodu. Jednako žila v čistote 

panenskej nevinnosti, ktorú obetovala 

nevinnú Pannu 

Nazarete málo komu 

známu, si Najvyšší pred vekmi vybral 

dievčat na svete, 

už dávno sľúbeného 

a všetkými túžobne očakávaného 

Spasiteľa. Archanjel Gabriel sa jej zjavil, 

postavil sa pred ňu a

milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si 

medzi ženami.“ Mária, keď zbadala pred 

sebou anjela, sa prestrašila. Ešte vi

začudovala jeho slovám a

by mohli tieto slová 

znamenať. Anjel, ktorý 

to chápal, ďalej hovoril: 

„Neboj sa, Mária, našla 

si milosť u Boha. Počneš 

a porodíš syna a dáš mu 

meno Ježiš. On bude 

veľký a bude sa volať 

synom Najvyššieho. Pá

Boh mu dá trón jeho 

otca Dávida, naveky 

bude kraľovať nad 

Jakubovým rodom a 

jeho kráľovstvu nebude 

konca.“

bola Bohom vybratá vyplniť také veľké 

tajomstvo, opýtala sa anjela: 

stane, veď ja muža nepoznám?“

Gabriel jej objasnil, že skutočne bude 

matkou, ale pritom zostane pannou a

obeta učinená Bohu ostane neporušenou. 

Povedal jej: „Duch Svätý zostúpi na teba a 
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všetkými túžobne očakávaného 

Spasiteľa. Archanjel Gabriel sa jej zjavil, 

postavil sa pred ňu a prehovoril: „Raduj sa, 

milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si 

Mária, keď zbadala pred 

sebou anjela, sa prestrašila. Ešte viac sa ale 

začudovala jeho slovám a rozmýšľala, čo 

by mohli tieto slová 

znamenať. Anjel, ktorý 

to chápal, ďalej hovoril: 

„Neboj sa, Mária, našla 

si milosť u Boha. Počneš 

a porodíš syna a dáš mu 

meno Ježiš. On bude 

veľký a bude sa volať 

synom Najvyššieho. Pán 

Boh mu dá trón jeho 

otca Dávida, naveky 

bude kraľovať nad 

Jakubovým rodom a 

jeho kráľovstvu nebude 

konca.“ 

Čudujúc sa, že 

bola Bohom vybratá vyplniť také veľké 

tajomstvo, opýtala sa anjela: „Ako sa to 

stane, veď ja muža nepoznám?“ Archanjel 

bjasnil, že skutočne bude 

matkou, ale pritom zostane pannou a jej 

obeta učinená Bohu ostane neporušenou. 

„Duch Svätý zostúpi na teba a 
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moc Najvyššieho ťa zatieni.“ Týmito 

slovami zobral anjel prečistej Panne strach 

a ona sa teraz s najväčšou úctou podriadila 

Božej vôli a v hlbokej pokore mu povedala: 

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 

podľa tvojho slova.“ V tej chvíli sa šťastne 

zavŕšil ten zázrak Božej milosti, že Syn 

Boží na seba prijal ľudskú dušu 

i telo, že Boh sa stal človekom, 

a tak sa splnilo proroctvo 

proroka Izaiáša: „Hľa, panna 

počne a porodí syna a dá mu 

meno Emanuel, čo znamená 

s nami Boh!(por. Iz 7,14)“  

Okrem toho, že v tento 

deň sme povinní byť vďační 

Bohu za preveľkú milosť 

Kristovho vtelenia, je dôstojné, 

aby sme velebili aj prečistú 

Pannu ako Bohorodičku. Mária, 

vybratá Bohom, dosiahla 

spomedzi žien najvyššiu poctu, 

lebo ako vždy Panna 

a Bohorodička prevyšuje Mária všetkých 

anjelov a archanjelov i všetky rády 

nebeských duchov. Prevyšuje všetkých 

patriarchov a prorokov, všetkých 

apoštolov a mučeníkov. Slovom všetkých 

sluhov Božích. Preto sa nazýva Kráľovnou 

všetkých svätých. A ako táto „čestnejšia 

ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia 

ako serafíni“ má byť uctievaná nami, 

hriešnymi ľuďmi? Určite, ak matka 

pozemského kráľa si zaslúži úctu zo strany 

poddaných, o čo viac si to zasluhuje matka 

Kráľa všetkých kráľov ?! A ako ctiť, tak sa ju 

patrí vzývať v modlitbách.  

Ak ideme za matkou pozemského 

kráľa, aby nám vyprosila milosť u svojho 

syna, o koľko viac sme povinní 

v modlitbách sa utiekať k prečistej Panne, 

aby sa nás zastávala u svojho syna, 

Pána neba i zeme. Tak je, v každom 

čase ctime a zvelebujme presvätú 

Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. 

Utiekajme sa pod jej ochranu, aby 

nepohŕdla v smútku našimi 

modlitbami, ale aby nás zbavila 

bied, jediná čistá a nepoškvrnená. 

Aby sme to robili s čím 

väčšou ochotou a nádejou, máme si 

pripomínať, že keď sa prečistá 

Panna stala matkou Božieho Syna, 

stala sa súčasne aj našou matkou. 

Pretože Boží Syn tým, že sa stal 

človekom, sa stal naším bratom. 

Preto hovorí jeden zo svätých 

otcov: „Ak sa tvoj syn stal naším bratom, či 

skrze neho nestala si sa ty našou matkou?“ 

A na inom mieste: „Ak je Kristus bratom 

veriacich, prečo by tá, ktorá Krista porodila 

nemala byť našou matkou?“ Ak je Matka 

Božia aj našou matkou, tak máme 

dostatočnú príčinu ju ctiť, velebiť a s 

nádejou ju vzývať v modlitbách. Dobré 

dieťa si ctí svoju matku a utieka sa k nej 

v každej potrebe, lebo vie, že jej nikto 

nepomôže ochotnejšie ako matka. 

Konajme aj my tak voči tej, ktorá sa v tento 

deň stala našou matkou.



                                                                                                                                        
 

 

S odvahou môžeme tvrdi
dnešný svet spútava a utlačuje 
nesprávnymi hodnotami moci,
a materializmu. Žijeme vo svete, ktorý 
nám ponúka určité hodnoty 
šťastia a osobnej sebarealizácie
Predkladá nám ich tak príjemne 
a príťažlivo, že človek ľahko uverí, 
počuje jedno 
z nasledujúcich 
tvrdení: Blažení 
sú bohatí. Preto 
rob, čo chceš, 
len aby si zarobil 
čo najviac 
peňazí. Nezáleží 
na tom, či 
pošliapeš 
spravodlivosť, 
alebo sa 
dopustíš 
korupcie. Si 
blažení, keď sa 
dokážeš obliekať do značkových šiat, 
preto  sa musíš usilovať, aby si mal 
všetky moderné veci, po ktorých túžiš. 
Ich vlastníctvo ti poskytne nadriadenos
nad druhými. Si blažení, keď 
držať moc vo svojich rukách, ovláda
svoju ženu, svoje deti, zamestnancov 
i podriadených. Preto musíš h
moc za každú cenu.  
 Toto všetko a o mnoho viac nám 
ponúka naša spoločnosť, č
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S odvahou môžeme tvrdiť, že 
čuje človeka 

nesprávnymi hodnotami moci, slávy 
izmu. Žijeme vo svete, ktorý 

ité hodnoty ako zdroj 
sebarealizácie. 

nám ich tak príjemne 
ahko uverí, keď 

čkových šiat, 
aby si mal 

všetky moderné veci, po ktorých túžiš. 
nadriadenosť 

 sa ti darí 
 moc vo svojich rukách, ovládať 

svoju ženu, svoje deti, zamestnancov 
podriadených. Preto musíš hľadať 

mnoho viac nám 
ť, čím nás 

privádza do otroctva. Aj 
povolaný byť slobodným, rodí sa do 
tohto otroctva hriech
Práve preto prišiel Ježiš Kristus 
zem, aby nás oslobodil z
rozbil putá, ktoré nás zväzujú. 

My si však musíme
jedinou cestou na dosiahnutie slobody 

je život v
Ježiš nám túto 
pravdu priniesol, 
nám ukázal pravý 
spôsob života. On 
jediný nepodliehal 

otroctvu, a
hriechu. Nepodliehal 

odpúš
vin
im 
Nepodl

a klamstvám, lebo bol naplnený 
Duchom pravdy, ktorý ho robil pravým 
a úprimným, či už k
Nepodliehal pýche a
lebo bol tichý a
Nepodliehal sebectvu. Nik
nič pre seba, všetko daroval a
sa za nás všetkých. 
žiadostivosti a túžbe po bohatstve. 
Nepodliehal ani nepriate
a rozkolom, ale naopak, odovzdal sa 
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privádza do otroctva. Aj keď je človek 
 slobodným, rodí sa do 

hriechu a klamstva. 
Práve preto prišiel Ježiš Kristus na túto 
zem, aby nás oslobodil z otroctva a aby 
rozbil putá, ktoré nás zväzujú.  

My si však musíme uvedomiť, že 
jedinou cestou na dosiahnutie slobody 

je život v pravde. 
Ježiš nám túto 
pravdu priniesol, čím 
nám ukázal pravý 
spôsob života. On 
jediný nepodliehal 

najhoršiemu 
otroctvu, a to 
hriechu. Nepodliehal 

nenávisti 
a nespokojnosti, 

odpúšťal svojim 
vinníkom a ponúkal 
im ospravedlnenie. 
Nepodliehal omylom 

, lebo bol naplnený 
Duchom pravdy, ktorý ho robil pravým 

i už k sebe alebo k iným. 
Nepodliehal pýche a sebauspokojeniu, 
lebo bol tichý a pokorný srdcom. 
Nepodliehal sebectvu. Nikdy si nevzal 

 pre seba, všetko daroval a obetoval 
sa za nás všetkých. Nepodliehal 

túžbe po bohatstve. 
Nepodliehal ani nepriateľstvám 

rozkolom, ale naopak, odovzdal sa 
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ako obeť, aby dosiahol pokoj pre 
všetkých. 
 Práve svojím životom nám Ježiš 
Kristus ukázal slávne poslanie, ktoré 
bolo človeku určené. Týmto poslaním 
je, aby sme žili v jednote, slobode 
a pravde, aby sme budovali svet 
spravodlivosti a pokoja, aby sme 
udržiavali správne vzťahy k Bohu 
i k ostatným ľudom, a tak dosiahli život 
večný.  

Musíme však uznať, že hriechy 
nás hlboko zraňujú a robia nás 
neschopnými uskutočniť toto slávne 
poslanie. Ale práve preto, Ježiš 
vynaložil veľa úsilia, aby nás oslobodil 
od každého klamstva a hriechu, aby 
nás mohol premeniť na nových ľudí, 
a tak jedného dňa nás predstaviť 
nášmu Nebeskému Otcovi, hovoriac: 
„Otče, hľa, tvoj ďalší syn, taký ako ja.“  
 Máme pred sebou  dva spôsoby 
vedenia života. Spôsob, ktorý nám 
navrhuje Ježiš, a spôsob, ktorý nám 
predkladá svet. Môžeme smelo 
povedať, že tieto dva spôsoby sú 
v úplnom protiklade, vzájomne sa 
vylučujú a nie je možné prijať niečo 
z oboch zároveň. Je potrebné si 
uvedomiť, že sa musíme rozhodnúť 
buď pre život lži a klamstva, alebo pre 
život pokory a pravdy. Žiadna stredná 
cesta nejestvuje.  

Záleží na nás, čo si vyberieme, 
akou cestou pôjdeme. No musíme si 
byť vedomí toho, že nemôžeme slúžiť 
dvom pánom, že svetlo nemá nič 

spoločného s tmou, že pravda je 
v rozpore so všetkými druhmi klamstiev 
a podvodov.  
 Ak sa naučíme žiť  vo svetle 
pravdy, spoznáme, ako sa v nás stráca 
každý tieň klamstva. Len pravda nás 
oslobodí od nesprávneho ponímania 
bohatstva a ukáže nám, že pravou 
drahocennou perlou je svätosť 
a najväčším pokladom je osobné 
spojenie s Bohom.  

Nech nám budú slová svätého 
Pavla povzbudením na tejto ceste 
pokory a pravdy, ktorá vedie do večnej 
radosti: „Kedysi ste boli tmou, ale teraz 
ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti 
svetla! Ovocie svetla je v každej 
dobrote,  spravodlivosti a pravde. 
Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte 
účasť na jalových skutkoch tmy, radšej 
ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky 
robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, 
čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 
a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto 
hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň 
z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte 
žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 
Využívajte čas, lebo dní sú zlé. Preto 
nebuďte nerozumní, ale pochopte čo je 
Pánova vôľa... Vo svojich srdciach 
spievajte Pánovi a oslavujte ho. 
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko 
Bohu a Otcovi v mene nášho Pána 
Ježiša Krista“ (Ef 5, 8-20).  

 
Mgr. Katarína Hribová  

  



                                                                                                                                        
 

 

• Mama sa pýta Evy: ,,Eva, 
prečo má ten šalát 
takú čudnú chuť? 
,,Neviem, mami, veď som ho 
umyla aj  
mydlom. 

 
� Janko hovorí mamičke:  

Idem do lesa na čerešne. 
,, Janko, ale veď je zima. 

           - Ja viem, mám čiapku a rukavice.

 2
7 6
 1
 7

 9
4  
 4

1  
  

                                                                                                                      

Potráp si svoju hlaviPotráp si svoju hlaviPotráp si svoju hlaviPotráp si svoju hlavi

 
1. Ako sa volal Elizeov sluha? 
    ° /  § ,,, / 
 
2. Čo znamená meno Elizeus? 
   O ˇ/ =      + Q //     = §      () ((  !!! () ?
 
3. Pri akej rieke sa vzniesol Eliáš do neba
    a zanechal Elizeovi prorocký úrad? 
    =  Q  ))  %  !!  X 
 
4. Ako sa volal Elizeov otec?  
    ()   ?   )!(   ?   )( 
 
5. Odkiaľ pochádzal prorok Elizeus? 
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Zasmejme sa:Zasmejme sa:Zasmejme sa:Zasmejme sa:----))))))))))))    

rukavice. 

 
o  Jožko sa vychva

kamarátmi:  
,, Môj brat pracuje na takom pracovisku,
že má pod sebou stovky 
Kamarát: 
,, Pracuje v továrni?
Jožko: 

,, Nie, je strážcom na cintoríne. 
 
 
 

Sudoku Sudoku Sudoku Sudoku  

2   6 9 1   
6   2    9 
1 8  3  5 2  
7      1 5 
9  2  7  8  
      6  

4 3  9 1 8 5  
   7   4  
   7  5   9 1 

                                                                                                                       

Potráp si svoju hlaviPotráp si svoju hlaviPotráp si svoju hlaviPotráp si svoju hlavičkukukuku 

O ˇ/ =      + Q //     = §      () ((  !!! () ? 

3. Pri akej rieke sa vzniesol Eliáš do neba 
zanechal Elizeovi prorocký úrad?  

ok Elizeus?  

   ?   +  §  ,,  O  §  //  (:   ,,  ?
 
Pomocou šifry odpovedz na otázky.
 
?   – A                     :  
!!! – Á                   ,,   
+   - B                    O –
!   – C                     X 
%  - E                     Q 
)!(  - F                     ˇ/ 
°    - G                     (( 
//   - H                     )) 
/     - I                      () 
=    - J                      )( 
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Jožko sa vychvaľuje pred 

,, Môj brat pracuje na takom pracovisku, 
á pod sebou stovky ľudí. 

továrni? 

,, Nie, je strážcom na cintoríne.  

?   +  §  ,,  O  §  //  (:   ,,  ? 

Pomocou šifry odpovedz na otázky. 

A                     :  - K                     (:  - U 
Á                   ,,   - L                     II  - V 

– M                    ,,,  - Z 
C                     X - N 
E                     Q - O 
F                     ˇ/ -  ô  
G                     (( - P 
H                     )) - R 
I                      () - S 

)( - T 

                                                          Matúš Sejka 
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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. 
 

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 
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ČLENOVIA SPOLKU SV. RUŽENCA 

pri Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
 

Marec 
Aby sme dostali Ducha lásky a odpustenia! 

 
 PRIEZVISKO MENO TAJOMSTVO  

1. ANDRÁŠOVÁ Mária 1. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca  

1. 
 

R 
 

U 
 

Ž 
 

   A 

2. BALÁŽOVÁ Ružena 2. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

3. BARANČÍKOVÁ Anna 3. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

4. BARTKOVÁ Mária 4. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

5. BIDLEŇOVÁ Anna 5. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

6. BOGDANOVÁ Michaela 1. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

7. CAPCAROVÁ Mária 2. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

8. CIPKOVÁ Anna 3. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

9. ČEČKOVÁ Anna 4. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

10. ČECHOVÁ Anna 5. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

11. ČEREMETOVÁ Anna 1. tajomstvo ruženca SVETLA 

12. DARIVČÁKOVÁ Anna 2. tajomstvo ruženca SVETLA  

13. DLUGOŠOVÁ Zuzana  3. tajomstvo ruženca SVETLA 

14. DONIČ Fedor  4. tajomstvo ruženca SVETLA 

15. DONIČOVÁ Mária  5. tajomstvo ruženca SVETLA 

16. DUBASOVÁ Mária 1. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

17. DUBOVSKÁ Anna 2. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

18. DUPKANIČOVÁ   
(65) 

Anna 3. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

19. DUPKANIČOVÁ   
(72)  

Anna 4. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

20. DURŇAKOVÁ Katarína 5. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

21. DZIAKOVÁ Júlia 1. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca  
 

2. 
 

 

22. DŽUJKOVÁ Mária 2. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

23. ELEKOVÁ Margita 3. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

24. FERKOVÁ Helena 4. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

25. FIGUĽOVÁ Anna 5. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

26. GANIŠINOVÁ Zuzana 1. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

27. GAVAĽOVÁ  Božena 2. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

28. GRIBOVÁ Terézia 3. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

29. GUBKOVÁ Ľudmila 4. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

30. HRICÁK Miroslav 5. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

31. HRICÁKOVÁ Helena  1. tajomstvo ruženca SVETLA 
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32. CHAUTUROVÁ Mária  2. tajomstvo ruženca SVETLA  

33. IVANKOVÁ Anna 3. tajomstvo ruženca SVETLA 

 34. JANOČKOVÁ Helena 4. tajomstvo ruženca SVETLA 

35. JAROŠ Emil ml. 5. tajomstvo ruženca SVETLA 

36. JAROŠ Emil st. 1. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

37. JAROŠOVÁ Marta 2. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

38. JAROŠOVÁ Mária 3. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

39. KARABOVÁ Magda 4. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

40. KARDOŠOVÁ Helena 5. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

41. KOČANOVÁ Mária 1. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca  

 
3. 

 
 

42. KORBOVÁ Rozália 2. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

43. KRIŠKOVÁ Zuzana 3. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

44. KULIKOVÁ Mária  4. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

45. LECHMANOVÁ Margita 5. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

46. LISAKOVSKÁ Helena 1. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

47. MACIBOBOVÁ Margita 2. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

48. MATTOVÁ Mária 3. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

49. MIHALČIKOVÁ Anna 4. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

50. MICHLOVIČOVÁ Anastázia 5. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

51. MINOVÁ Mária 1. tajomstvo ruženca SVETLA 

52. MOCHNAČOVÁ Júlia 2. tajomstvo ruženca SVETLA  

53. MORIAKOVÁ Anna 3. tajomstvo ruženca SVETLA 

54. OBUCHANIČOVÁ Anna 4. tajomstvo ruženca SVETLA 

55. ONUŠKO Ján 5. tajomstvo ruženca SVETLA 

56. o. ONDERKO Michal  1. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

57. ONDERKOVÁ Mária 2. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

58. PANČÁKOVÁ Vlasta  3. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

59. PAVLANINOVÁ Marta 4. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

60. PAVLIKOVÁ Anna 5. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

61. PIŇKOVÁ Mária 1. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca  

 

4. 

62. PIRIČOVÁ Terézia 2. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

63. PIRIČOVÁ Mária  3. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

64. PLANČÁROVÁ Mária 4. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

65. POTOCKÁ Mária 5. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

66. PUKALECOVÁ Helena  1. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

67. PURMOVÁ Anna 2. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

68. REPKOVÁ Marta 3. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

69. RIŠKOVÁ Helena  4. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

70. ROHAĽOVÁ Terézia 5. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 
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71. SEJKA Maroš 1. tajomstvo ruženca SVETLA  
 

72. SEJKA Matúš 2. tajomstvo ruženca SVETLA  

73. SEKERÁKOVÁ Anna 3. tajomstvo ruženca SVETLA 

74. SLOBODNÍK Ján  4. tajomstvo ruženca SVETLA 

75. SLOBODNÍKOVÁ Helena 5. tajomstvo ruženca SVETLA 

76. SOPKOVÁ Marta 1. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

77. STACHUROVÁ Mária 2. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

78. STEHLÍKOVÁ Margita 3. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

79. STERANKOVÁ Mária 4. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

80. STRAŇAVSKÁ Mária  5. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

81. SUVAKOVÁ Terézia 1. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca  

 
5. 

82. o. KOHÚT Ľuboš  2. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

83. KOHÚTOVÁ Darina 3. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

84. ŠKUMANIČOVÁ Anna 4. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

85. TIMUĽAKOVÁ Mária 5. tajomstvo SLÁVNOSTNÉHO ruženca 

86. TOMOVÁ Anna 1. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

87. VAJSOVÁ Ema 2. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

88. VAJSOVÁ Mária 3. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

89. VASILENKOVÁ Božena 4. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

90. VASKOVÁ Ivana 5. tajomstvo RADOSTNÉHO ruženca 

91. VOJTOVIČOVÁ Mária 1. tajomstvo ruženca SVETLA 

92. VYROSTKOVÁ Mária  2. tajomstvo ruženca SVETLA 

93. ZBUROVÁ Melánia 3. tajomstvo ruženca SVETLA 

94.  ŽÁKOVÁ Mária 4. tajomstvo ruženca SVETLA 

95. ANDREJCOVÁ Anna 5. tajomstvo ruženca SVETLA 

96. DURŇAKOVÁ Justína 1. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

97. MAKAJOVÁ Irena 2. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

98. FERKOVÁ Mária 3. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

99. PACEKOVÁ Júlia 4. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 

100. KUZMOVÁ Anna 5. tajomstvo BOLESTNÉHO ruženca 
 
 

 

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 . 
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Poznaj svoje víno...Poznaj svoje víno...Poznaj svoje víno...Poznaj svoje víno...    

Žil raz jeden boháč, ktorý bol 

nesmierne hrdý na svoju pivnicu a na víno, 

ktoré v nej uchovával. Mal tam aj jeden sud 

veľmi dobrého, starého vína, ktoré schoval 

pre výnimočnú príležitosť. 

Raz ho navštívil veľmi vzácny hosť, 

muž váhal, ale potom si povedal: 

„Neotvorím víno kvôli tomuto hosťovi.“ 

Tiež ho navštívil sám kráľ, ale muž si opäť 

povedal: „Neotvorím sud. Kráľ by takéto 

víno ani neochutnal, jeho nos by určite 

neucítil jeho skvelú arómu.“ V živote 

stretol krásnu ženu, životnú lásku. Avšak 

muž si pomyslel: „Takéto lahodné víno, 

ženy tomu nerozumejú.“ Ba aj vo svoj 

svadobný deň si povedal: „Nie, týmto 

hosťom takéto víno neponúknem.“ A roky 

bežali, boháč zostarol a nakoniec zomrel a 

bol pochovaný do zeme ako každý človek. 

V deň jeho pohrebu vyniesli ono vzácne 

víno  spolu s ostatnými nádobami vína a 

naliali ho všetkým dedinčanom zo 

susedstva. A nikto nevedel, aké je to víno 

staré a vzácne. Všetko, čo sa pre dedinčana 

nalieva do pohára, je pre dedinčana 

obyčajné víno. Víno sa vypilo a nikto sa 

nedozvedel, aké je vzácne.  

 My sme tým boháčom, pivnica je 

naše srdce, víno je poklad. Ak nedávame 

blízkym to najlepšie, čo v srdci máme, pre 

akých ľudí si to šetríme? Ježiš nám dáva to 

najlepšie zo seba a chce, aby sme tak vedeli 

dávať aj my. Boh nás požehnáva svojimi 

darmi, dáva nám ich ako svoje poklady. Je 

na nás ako s nimi naložíme. Či ich budeme 

ukrývať pred inými alebo naopak budeme 

ich rozvíjať a znásobovať. Naučme sa 

využívať to, čo máme, potom nám Pán 

zverí väčšie bohatstvo svojho Kráľovstva. 

„ Čím je celý svet v porovnaní s 

Bohom? Čím je dočasný život v porovnaní s 

večnosťou? Budem sa usilovať čo najlepšie 

vykonávať svoje každodenné povinnosti, 

pamätajúc, že Boh sa na mňa pozerá a 

budem sa usilovať nájsť milosť v jeho 

očiach.“   bl. matka Jozafata  

sr. Simeona SNPM 

Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808, 0918189019,                                               
e- mail: sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 
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Liturgický program na 5. týždeň 

Pondelok 
15.3. 

Svätý mučeník Agapios a
ďalší šiesti mučeníci

Utorok 
16.3. 

Svätí mučeníci
Sabinus a Papas

Streda 
17.3. 

Prepodobný otec Alexej
 

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
18.3. 

Svätý Cyril, 
jeruzalemský arcibiskup

Piatok 
19.3. 

Svätí mučeníci 
Chryzant a Dária

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
20.3. 

Akatistová sobota
 

Prepodobní otcovia, ktorých 
Saracéni pozabíjali v

svätého Sávu

Nedeľa 
21.3. 

NEDEĽA PIATEHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU 
 
 

Prepodobný otec
Jakub Vyznávač,

biskup
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Liturgický program na 5. týždeň 
sv. Štyridsiatnice 

Svätý mučeník Agapios a s ním 
ďalší šiesti mučeníci 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

∗
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Anna, Ján, Helena

Svätí mučeníci 
Sabinus a Papas 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Alexander (pan.)

Detská sv. liturgia slovenská 

Prepodobný otec Alexej 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

19:30 

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

Sv. liturgia 
+ Mikuláš, Mária, Antón...(pan.)

Kánon Andreja Krétskeho

Svätý Cyril,  
jeruzalemský arcibiskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská

Svätí mučeníci  
Chryzant a Dária 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

∗ Jozef, Eduard, Terézia
Krížová cesta 

Sv. liturgia 
+ 

Akatistová sobota 

Prepodobní otcovia, ktorých 
pozabíjali v kláštore 

svätého Sávu 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia /starosl.
+ Andrej, Ján, Mikuláš, Andrej...

Akatist k Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská

 + Anna, Ján

NEDEĽA PIATEHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU  
 
 

Prepodobný otec 
Jakub Vyznávač, 

biskup 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

16:30 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská

∗ Danka, Anička, Janka
Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská

∗ 
Krížová cesta

Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

∗ 
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Liturgický program na 5. týždeň  
 

Sv. liturgia staroslovienska 

∗ Ján s rod. 
Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská  
Ján, Anna, Ján, Helena 

Sv. liturgia staroslovienska 
Ján, Alexander (pan.) 

Detská sv. liturgia slovenská  

∗ Tatiana 

Sv. liturgia staroslovienska 
Michal, Anna, Michal, Zlatica 
Sv. liturgia VPD slovenská  

Mikuláš, Mária, Antón...(pan.) 
Kánon Andreja Krétskeho 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Mária 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Juraj 

Sv. liturgia staroslovienska 

Jozef, Eduard, Terézia 
Krížová cesta  

Sv. liturgia VPD slovenská  
 Jozef (pan.) 

Sv. liturgia /starosl./ 
+ Andrej, Ján, Mikuláš, Andrej... 

Akatist k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Ján 

Sv. liturgia slovenská 

Danka, Anička, Janka 
Sv. liturgia staroslovienska 

farská 
Sv. liturgia slovenská 

 Irena s rod. 
Krížová cesta 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

 Lenka s rod. 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 6. týždeň 

Pondelok 
22.3. 

Prepodobný otec Ján Klimak
Svätý hieromučeník Bazil, 

ankyrský biskup

Utorok 
23.3. 

Svätý prepodobný mučeník 
Nikón a jeho učeníci, ktorí boli 

s ním umučení

Streda 
24.3. 

Predprazdenstvo 
Zvestovania Presvätej 

Bohorodičke
 

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
25.3. 

Zvestovanie Presvätej 
Vládkyni, Bohorodičke 

Márii, vždy Panne
 

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Piatok 
26.3. 

Zhromaždenie k
Gabrielovi

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
27.3. 

Lazárova sobota
 

Vzkriesenie spravodlivého 
Lazára

Nedeľa 
28.3. 

KVETNÁ NEDEĽA 
 
 

Prepodobný otec Benedikt
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Liturgický program na 6. týždeň 
sv. Štyridsiatnice 

Prepodobný otec Ján Klimak 
Svätý hieromučeník Bazil, 

ankyrský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská 

+ 

Svätý prepodobný mučeník 
jeho učeníci, ktorí boli 
ním umučení 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska

Detská sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Ján

Predprazdenstvo 
Zvestovania Presvätej 

Bohorodičke 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Fedor, Helena

Sv. liturgia 
+

Zvestovanie Presvätej 
Vládkyni, Bohorodičke 

Márii, vždy Panne 

Prikázaný sviatok 
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
18:00 

 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská

Sv. liturgia slovenská
+ Marianko (pan.)

Zhromaždenie k archanjelovi 
Gabrielovi 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Krížová cesta 
Sv. liturgia 

Lazárova sobota 

Vzkriesenie spravodlivého 
Lazára 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia /starosl./

∗ Štefan, Lucia, Lýdia, Ondrej
Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská
 + František, Jozef, Pavol...(pan.)

KVETNÁ NEDEĽA  
 
 

Prepodobný otec Benedikt 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská

∗ Helena, Anna, Blažej
Pôstna večiereň

Sv. liturgia slovenská

∗ Štefan s
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Liturgický program na 6. týždeň  
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská  

 Anna (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Detská sv. liturgia slovenská  
+ Anna, Ján 

Sv. liturgia staroslovienska 
Vasiľ, Mária, Fedor, Helena 
Sv. liturgia VPD slovenská  

+ Alexander 

Utiereň staroslovienska 
Sv. liturgia staroslovienska 

∗ Mária 
Sv. liturgia slovenská 

∗ Irena 
Sv. liturgia slovenská 
+ Marianko (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Krížová cesta  
Sv. liturgia VPD slovenská  

∗ Alena 

Sv. liturgia /starosl./ 

Štefan, Lucia, Lýdia, Ondrej 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Jozef, Pavol...(pan.) 

Sv. liturgia slovenská 

∗ Miroslav 
Sv. liturgia staroslovienska 

farská 
Sv. liturgia slovenská 

Helena, Anna, Blažej 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 

Štefan s rod. 



                                                                                                                                        
 
 

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát 
Farnosť Usnutia Presvätej Bohorodi
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 účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900

Vydáva: Gréckokatolícky 

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 

Prosíme vás o dodržanie 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 účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 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 

Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      6666/2010/2010/2010/2010    

 

                                                                    

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 

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900    

farský úrad Humenné mesto. 


