
                                                                                                                                        
 

 

  
 

    
 

 

     VVVV    BoBoBoBožom kráom kráom kráom kráľovstve ovstve ovstve ovstve 
 
 

Asi by sme si vedeli predstavi

veľkého týždňa. Tento názov nám skôr zavá

ktoré by nás malo pripraviť

Božej prozreteľnosti sa mi do rúk dostal

názvom: Pod Božou ochranou a s

V tejto knihe som si prečítal jednu myšlienku, ktorá bola pre m

kľúč od trinástej komnaty. Táto myšlienka znela takto: „Len 

pravidla fungovania kráľovstva, ak premýš

sama o sebe veľké dobrodružstvo, lebo neustále môžeme objavova

kde sme ho ešte včera nevideli. Na prv

ohromujúco, aby dokázala zmeni

že sa vôbec oplatilo čítať

hlbinu, k jej podstate. Či chceme, 

už sme aj zabudli na totalitu a

vláda ľudu, to je to najlepšie

tvrdia učení ľudia. V čom však je zrada? Ten trojský kô

v prirodzenosti sme začali demokraticky rozmýš

o svojom vlastnom živote a

z Božieho kráľovstva, o ktoré každý de
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ovstve ovstve ovstve ovstve niet demokracie.....niet demokracie.....niet demokracie.....niet demokracie.....

Asi by sme si vedeli predstaviť lepší názov pre vstup do 

a. Tento názov nám skôr zaváňa politikou ako Božím slovom, 

ktoré by nás malo pripraviť na najväčšie sviatky roka – sviatky Ve

nosti sa mi do rúk dostala kniha od Johna Bevereho  pod 

názvom: Pod Božou ochranou a s podnázvom: Podriaďovanie sa autoritám. 

čítal jednu myšlienku, ktorá bola pre m

od trinástej komnaty. Táto myšlienka znela takto: „Len 

pravidla fungovania kráľovstva, ak premýšľame demokraticky.“ Teológia je 

ké dobrodružstvo, lebo neustále môžeme objavova

čera nevideli. Na prvý pohľad táto veta neznie až tak 

ohromujúco, aby dokázala zmeniť nám naše životy, aby som si vôbec povedal, 

čítať tento článok. Samozrejme, pokia

Či chceme, či nechceme, žijeme v demokracii. My starš

už sme aj zabudli na totalitu a mladší si ju vôbec ani nepamätajú. Demokracia 

udu, to je to najlepšie, čo človek za niekoľko tisícročí vymyslel, aspo

čom však je zrada? Ten trojský kôň je ukrytý v

čali demokraticky rozmýšľať aj o viere, Bohu, pravde,

svojom vlastnom živote a ani sme si to neuvedomili, že z

ktoré každý deň prosíme v Otčenáši, sme urobili vlastnú
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niet demokracie.....niet demokracie.....niet demokracie.....niet demokracie.....    

 lepší názov pre vstup do 

a politikou ako Božím slovom, 

sviatky Veľkej noci. Z  

kniha od Johna Bevereho  pod 

ďovanie sa autoritám. 

ítal jednu myšlienku, ktorá bola pre mňa ako nájdený 

od trinástej komnaty. Táto myšlienka znela takto: „Len ťažko pochopíme 

ame demokraticky.“ Teológia je 

ké dobrodružstvo, lebo neustále môžeme objavovať Boha tam, 

ad táto veta neznie až tak 

 nám naše životy, aby som si vôbec povedal, 

pokiaľ nepôjdeme na 

demokracii. My starší 

mladší si ju vôbec ani nepamätajú. Demokracia – 

čí vymyslel, aspoň tak 

ň je ukrytý v tom, že 

viere, Bohu, pravde, 

ani sme si to neuvedomili, že z Božej monarchie – 

enáši, sme urobili vlastnú 
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anarchiu – Ja som vládcom vlastného života a nikto mi do 

môjho života nemá právo zasahovať. Dali sme hlasovať 

o pravde tak, ako Pontský Pilát a ľud si demokraticky zvolil 

lož – Barabáša. Cítime sa až príliš dôležití na to, aby sme 

dokázali poslúchať aj vtedy, keď tomu vôbec nerozumieme. 

A toto je podstatná príčina nášho ľudského nešťastia. Človek 

sa stal pre Boha neovládateľný. Boha, cirkev, vieru, 

považujeme za zlo, ktoré mám chce ukradnúť našu zdanlivú 

slobodu. Prečo zdanlivú? Lebo nevieme už niekoho 

poslúchnuť, ba dokonca ani samých seba! Stali sme sa 

otrokmi falošnej slobody – „demokracie svojho myslenia“, 

ktoré nehľadá pravdu, ale stačí mu väčšina. Eva už v raji 

naletela diablovi: „Budete ako Boh!“ Bola to „lepšia“ ponuka 

ako ostať nesmrteľným človekom, ale výsledkom 

neposlušnosti prišlo utrpenie a smrť. Ako znovu nájsť ten 

stratený raj? Prestaňme hlasovať o Bohu, cirkvi, pravde, 

o svojej manželke, deťoch a o svojom živote. Vstúpme už 

dnes do Božieho kráľovstva, odovzdajme Bohu svoj život bez 

akejkoľvek podmienky, povedzme Bohu: „Tu som, tvoj sluha 

počúva!“ Kým neposlušnosťou človeka prišiel do tohto 

viditeľného sveta hriech, poslušnosťou Ježiša Krista prišla 

spása. Niet inej cesty ako nášmu životu navrátiť pokoj, radosť 

a šťastie, ako uveriť Božej láske, ktorá iba pre nás sa dala 

zabiť na kríži a tretieho dňa vstala z mŕtvych. V Božom 

kráľovstve žijú iba tí, ktorí uznávajú Boha za kráľa svojho 

života nielen ústami, ale celým svojím životom. To je tá 

trinásta komnata, ktorá môže zmeniť náš život, ale všetko 

závisí iba od nás. Prajem všetkým Vám, ktorí čítate tieto 

riadky milostiplné sviatky, ktoré dokážu zmeniť váš život 

k lepšiemu.                                  o. Michal Onderko 

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.... 

 



                                                                                                                                        
 

 

Kristus slávne vstal zKristus slávne vstal zKristus slávne vstal zKristus slávne vstal z
aaaa    tým, tým, tým, tým, čo sú vo sú vo sú vo sú v

Christos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju sme
iiii    sušsušsušsuščym vo hrobich ym vo hrobich ym vo hrobich ym vo hrobich 
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Kristus slávne vstal zKristus slávne vstal zKristus slávne vstal zKristus slávne vstal z    mmmmŕtvych, smrtvych, smrtvych, smrtvych, smrťou smrou smrou smrou smr
o sú vo sú vo sú vo sú v    hroboch, hroboch, hroboch, hroboch, život darovalivot darovalivot darovalivot daroval

    

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju sme
ym vo hrobich ym vo hrobich ym vo hrobich ym vo hrobich život darovav.ivot darovav.ivot darovav.ivot darovav.
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ou smrou smrou smrou smrť    premohol premohol premohol premohol 
ivot darovalivot darovalivot darovalivot daroval....    

Christos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smeChristos voskrese iz mertvych, smertiju smerť    poprav, poprav, poprav, poprav, 
ivot darovav.ivot darovav.ivot darovav.ivot darovav.  

 



                                                                                                                                        
 

 

Vo Veľký štvrtok si Cirkev pripomína sled 

udalostí, ktoré sa stali v tento deň. V tento deň 

Ježiš umyl svojím učeníkom nohy, slávil 

paschálnu večeru so svojimi učeníkmi, 

ustanovil najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, 

trpel v Getsemanskej záhrade a bol zradený 

Judášom. 

V katedrálnych chrámoch sa schádzajú slúžiť 

liturgiu kňazi celej eparchie spolu so svojím 

biskupom. Táto 

liturgia sa považuje 

za osobitný prejav 

plnosti kňazskej 

moci v biskupovi 

a za vyjadrenie 

úzkeho spojenia 

medzi ním 

a všetkými 

ostatnými kňazmi. 

Po modlitbe za 

ambónom, 

nasleduje obrad 

umývania nôh, 

počas ktorého 

biskup umýva dvanástim vybraným kňazom 

nohy, na znak Ježišovej pokory. 

 Počas tejto liturgie sa uskutočňuje aj 

posvätenie myra. Myro sa skladá z 

vína, aromatických olejov a 33 aromatických 

bylín. Veľký počet zložiek symbolizuje 

bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Svätého 

Ducha. 

Príprava oleja a vína sa začína pridaním 

aromatických bylín a olejov v Krížupoklonnú 

nedeľu (3.pôstna), čiže vo štvrtom týždni 
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Vo Veľký štvrtok si Cirkev pripomína sled 

udalostí, ktoré sa stali v tento deň. V tento deň 

Ježiš umyl svojím učeníkom nohy, slávil 

lnu večeru so svojimi učeníkmi, 

ustanovil najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, 

bol zradený 

V katedrálnych chrámoch sa schádzajú slúžiť 

liturgiu kňazi celej eparchie spolu so svojím 

biskup umýva dvanástim vybraným kňazom 

Počas tejto liturgie sa uskutočňuje aj 

vody, oleja, 

vína, aromatických olejov a 33 aromatických 

bylín. Veľký počet zložiek symbolizuje 

rôznorodosť darov milostí Svätého 

ačína pridaním 

Krížupoklonnú 

štvrtom týždni 

Veľkého pôstu. V pondelok svätého týždňa sa 

začína slávnostné varenie myra. V

biskup posvätí svätenou vodou všetky zložky 

a náčinia potrebné k

oheň pod kotlami, ktorý udržujú kňazi 

a diakoni po celú dobu varenia. Po celý čas 

varenia sa čítajú evanjeliá, prípadne iné časti 

z Nového zákona. 

Počas Veľkého vchodu na sv. liturgii sa 

myro. 

Vo večerných hodinách sa slúži liturgia sv. 

Bazila Veľkého s večierňou. Sl

pamiatku poslednej večere, umytia nôh 

apoštolom a Judášovej zrady. Počas tejto 

liturgie je aj niekoľko zvláštností. Namiesto 

Cherubínskej piesne, pričastenu a

prijímaní sa spieva Prijmi ma dnes Synu Boží...

Takisto má liturgia zvláš

namiesto Dôstojné je...

veriaci hore do večeradla
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pondelok svätého týždňa sa 

začína slávnostné varenie myra. V ten deň 

biskup posvätí svätenou vodou všetky zložky 

náčinia potrebné k príprave a tiež zapáli 

oheň pod kotlami, ktorý udržujú kňazi 

diakoni po celú dobu varenia. Po celý čas 

varenia sa čítajú evanjeliá, prípadne iné časti 

Počas Veľkého vchodu na sv. liturgii sa 

prenesie myro zo 

žertveníka na oltár. 

Po časti 

premenenia 

v liturgii biskup 

konsekruje myro 

tým, že nad každou 

nádobou urobí 

znak kríža 

a pomodlí sa 

modlitbu, v ktorej 

prosí Boha 

o zoslanie darov 

Svätého Ducha na 

konsekrované 

Vo večerných hodinách sa slúži liturgia sv. 

večierňou. Slúži sa na 

pamiatku poslednej večere, umytia nôh 

Judášovej zrady. Počas tejto 

liturgie je aj niekoľko zvláštností. Namiesto 

, pričastenu a spevu po sv. 

Prijmi ma dnes Synu Boží...  

Takisto má liturgia zvláštny irmos, keď 

Dôstojné je... sa spieva spev Poďme 

veriaci hore do večeradla... 



                                                                                                                                        
 

 

Celá bohoslužba Veľkého Piatku je zasvätená 

vzácnej spomienke na Spasiteľove strasti a 

jeho smrti na kríži. Cirkev odkrýva pred očami 

veriacich plnú knihu spasiteľných strastí 

Pánových, začínajúc od krvavého potu v 

Getsemanskej záhrade až po ukrižovanie na 

Golgote. Prenesúc nás mysľou cez mnohé 

storočia, sv. Cirkev akoby priviedla veriacich k 

samej podnožke Kristovho 

kríža a robí veriacich úctivými 

pozorovateľmi všetkých 

Spasiteľových mučení. 

 V noci na Veľký piatok Ustav 

predpisuje utiereň s čítaniami 

evanjelií o Kristových 

strastiach. Táto bohoslužba sa 

nazýva: "Nasledovanie svätých 

a spasiteľných strastí Pána 

nášho Ježiša Krista" – ľudovo 

„Strasti“.  Táto bohoslužba sa 

má sláviť v druhej hodine noci, 

čiže podľa nášho počítania času vo štvrtok 

o ôsmej hodine večer. 

 Na tejto utierni sa číta dvanásť evanjeliových 

čítaní o utrpení Ježiša Krista. Medzi 

jednotlivými evanjeliami sú sedálne piesne. 

Evanjelia sú zoradené podľa udalostí 

Ježišových strastí. 

 Tak ako slávenie Božskej liturgie je obrazom 

Golgotskej obety alebo spomienky na krížovú 

smrť Ježiša Krista, tak v samotný deň 

spomienky tohoto celosvetového diela, neslávi 

sa Božská liturgia, ani Liturgia vopred 

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

Celá bohoslužba Veľkého Piatku je zasvätená 

vzácnej spomienke na Spasiteľove strasti a 

jeho smrti na kríži. Cirkev odkrýva pred očami 

ľných strastí 

Pánových, začínajúc od krvavého potu v 

Getsemanskej záhrade až po ukrižovanie na 

Golgote. Prenesúc nás mysľou cez mnohé 

storočia, sv. Cirkev akoby priviedla veriacich k 

čiže podľa nášho počítania času vo štvrtok 

Na tejto utierni sa číta dvanásť evanjeliových 

utrpení Ježiša Krista. Medzi 

jednotlivými evanjeliami sú sedálne piesne. 

podľa udalostí 

Tak ako slávenie Božskej liturgie je obrazom 

Golgotskej obety alebo spomienky na krížovú 

smrť Ježiša Krista, tak v samotný deň 

spomienky tohoto celosvetového diela, neslávi 

sa Božská liturgia, ani Liturgia vopred 

posvätených darov, na znak hlbokého súcitu 

veriacich v tento deň. 

Namiesto liturgie slávia sa Cárske časy 

Hodinky umučenia (1.,3.,6.,9.), ktoré obsahujú 

žalmy, parameje, čítania z apoštola a evanjelia, 

tropáre a stichiry zaoberajúce sa smrťou Ježiša 

Krista na kríži. Cárske časy (Kráľovské hodinky) 

boli vo Východnom obrade veľmi 

populárne, o

veľká účasť veriacich na týchto 

modlitbách. Keďže sa zo zásady 

na tomto modlení zúčastňoval aj 

cisár, odtiaľ dostali aj názov 

cárske časy. V

používa termín Hodinky 

umučenia, lebo lepšie vyjadruje 

náboženský charakter a

týchto hodiniek, ktoré sa viažu 

k vykúpeniu ľudstva a

svetských predstaviteľov na 

obradoch.

Popoludní sa koná Veľká večiereň s uložením 

plaščenice do hrobu. Táto večerná bohoslužba 

na Veľký piatok má niekoľko zvláštnosti: číta sa 

tu apoštol a evanjelium o Kristovom odsúdení, 

umučení, smrti a pohrebe. Počas spevu 

poslednej stichiry Teba, ktorý sa odievaš 

svetlom ako rúchom...

dvere a kňaz s diakonom okiadzajú oltár. Počas 

tropára Ctihodný Jozef...

plaščenicu, berie ju na hlavu a obchádza s ňou 

raz chrám. Po uložení plaščenice do 

symbolického hrobu sa kňaz modlí predpísanú 

modlitbu Veľkého piatku a

prepustenie 
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ných darov, na znak hlbokého súcitu 

 

Namiesto liturgie slávia sa Cárske časy – 

Hodinky umučenia (1.,3.,6.,9.), ktoré obsahujú 

žalmy, parameje, čítania z apoštola a evanjelia, 

tropáre a stichiry zaoberajúce sa smrťou Ježiša 

ríži. Cárske časy (Kráľovské hodinky) 

boli vo Východnom obrade veľmi 

populárne, o čom svedčila aj 

veľká účasť veriacich na týchto 

modlitbách. Keďže sa zo zásady 

na tomto modlení zúčastňoval aj 

cisár, odtiaľ dostali aj názov 

cárske časy. V súčasnosti sa skôr 

používa termín Hodinky 

umučenia, lebo lepšie vyjadruje 

náboženský charakter a náplň 

týchto hodiniek, ktoré sa viažu 

vykúpeniu ľudstva a nie k účasti 

svetských predstaviteľov na 

obradoch.   

Popoludní sa koná Veľká večiereň s uložením 

. Táto večerná bohoslužba 

na Veľký piatok má niekoľko zvláštnosti: číta sa 

tu apoštol a evanjelium o Kristovom odsúdení, 

umučení, smrti a pohrebe. Počas spevu 

Teba, ktorý sa odievaš 

svetlom ako rúchom..., sa otvárajú cárske 

s diakonom okiadzajú oltár. Počas 

Ctihodný Jozef..., kňaz okiadza 

plaščenicu, berie ju na hlavu a obchádza s ňou 

raz chrám. Po uložení plaščenice do 

symbolického hrobu sa kňaz modlí predpísanú 

modlitbu Veľkého piatku a hneď nasleduje 



                                                                                                                                        
 

 

Veľká sobota je dňom odpočívania tela v

a dňom zostúpenia Duchom do predpeklia, 

uvedenie lotra do raja, prebývanie na tróne s 

Otcom a Duchom a zároveň poukazuje na 

nastávajúce dielo Kristovho vzkriesenia.

Celá bohoslužba Veľkej soboty je plná 

protikladných udalostí (zármutku a potešenia, 

biedy a radostí, sĺz a smiechu). Bohoslužby 

toho dňa sa začínajú od samého rána a 

prebiehajú do jeho 

samotného konca tak, že 

posledné sobotné piesne 

splývajú s nedeľnými. 

Ráno sa má konať tzv. 

Nadhrobná alebo 

Jeruzalemská utiereň. 

Nadhrobnou alebo jeruzalemskou sa nazýva 

preto, lebo v Jeruzaleme sa konala priamo pri 

hrobe Ježiša Krista. 

Vo večerných hodinách sa na Veľkú sobotu 

slúži liturgia svätého Bazila Veľkého s 

večierňou. Táto bohoslužba je zavŕšením 

strastných slúžení a je priamym a 

bezprostredným predsviatkom sviatku 

všetkých sviatkov - začiatkom Paschy. Na tejto 

liturgii sa číta pätnásť čítaní zo Starého zákona, 

ktoré symbolicky opisujú prípravu na príchod 

Ježiša Krista a jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

Namiesto Trojsvätej piesne sa spieva hymnus 

Ktorí ste v Kristu pokrstení..., čo je dôkazom 

toho, že už prví kresťania mali zvyk na Veľkú 

sobotu (v predvečer sviatku) krstiť 

katechumenov (čakateľov na krst). 
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Veľká sobota je dňom odpočívania tela v hrobe 

a dňom zostúpenia Duchom do predpeklia, 

uvedenie lotra do raja, prebývanie na tróne s 

zároveň poukazuje na 

nastávajúce dielo Kristovho vzkriesenia. 

Celá bohoslužba Veľkej soboty je plná 

ikladných udalostí (zármutku a potešenia, 

biedy a radostí, sĺz a smiechu). Bohoslužby 

toho dňa sa začínajú od samého rána a 

Nadhrobnou alebo jeruzalemskou sa nazýva 

Jeruzaleme sa konala priamo pri 

Vo večerných hodinách sa na Veľkú sobotu 

slúži liturgia svätého Bazila Veľkého s 

večierňou. Táto bohoslužba je zavŕšením 

slúžení a je priamym a 

bezprostredným predsviatkom sviatku 

začiatkom Paschy. Na tejto 

liturgii sa číta pätnásť čítaní zo Starého zákona, 

ktoré symbolicky opisujú prípravu na príchod 

Ježiša Krista a jeho slávne Zmŕtvychvstanie. 

Trojsvätej piesne sa spieva hymnus 

, čo je dôkazom 

toho, že už prví kresťania mali zvyk na Veľkú 

sobotu (v predvečer sviatku) krstiť 

 

Po čítaní z apoštola sa spievajú verše zo 81. 

žalmu. Počas týchto veršov sa premieňajú 

tmavé rúcha za svetlé. Evanjelium Veľkej 

soboty (Mt 28,1-20) sa číta vo farbe 

vzkriesenia a hovorí o

a vzkriesení Ježiša Krista. Liturgicky práve toto 

je ten vrcholný bod 

ktorého následkom je utiereň vzkriesenia. Na 

začiatku utierne sa totiž už iba konštatuje 

skutočnosť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych: 

Vzkriesenie tvoje Kriste 

Spasiteľu, ospevujú...

Po modlitbe za ambónom 

nasleduje požehnanie 

chlebov a vína. Tento obrad 

je spomínanie na 

zvyk kresťanov očakávať 

príchod Paschy v chráme, počúvajúc čítanie z 

knihy Skutkov apoštolov. Keďže sa predtým 

veriaci celý deň prísne postili (piatok a 

prakticky i celú sobotu), Cirkev obdarila 

veriacich požehnaným chlebom a vínom. Táto 

kniha čítaní zo Skutkov apoštolov bola 

prečítaná do štvrtej hodiny noci (podľa nášho 

počítania času do desiatej hodiny večera) 

a v tomto čase sa začína aj nadhrobná 

polnočnica. 

 Po skončení polnočnice všetci spoluslúžitelia 

oblečení vo všetkých bohoslužobných rúch

prenášajú plaščenicu zo stredu chrámu cez 

cárske dvere do oltára a ukladajú ju na oltár. 

Na oltári potom podľa možnosti leží (nie visí) 

počas ďalších štyridsať dní až do sviatku 

Nanebovstúpenia Pána.
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Po čítaní z apoštola sa spievajú verše zo 81. 

s týchto veršov sa premieňajú 

tmavé rúcha za svetlé. Evanjelium Veľkej 

20) sa číta vo farbe 

hovorí o prázdnom hrobe 

vzkriesení Ježiša Krista. Liturgicky práve toto 

je ten vrcholný bod – realita vzkriesenia – 

m je utiereň vzkriesenia. Na 

začiatku utierne sa totiž už iba konštatuje 

skutočnosť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych: 

Vzkriesenie tvoje Kriste 

Spasiteľu, ospevujú... 

Po modlitbe za ambónom 

nasleduje požehnanie 

chlebov a vína. Tento obrad 

je spomínanie na staroveký 

zvyk kresťanov očakávať 

príchod Paschy v chráme, počúvajúc čítanie z 

knihy Skutkov apoštolov. Keďže sa predtým 

veriaci celý deň prísne postili (piatok a 

prakticky i celú sobotu), Cirkev obdarila 

veriacich požehnaným chlebom a vínom. Táto 

taní zo Skutkov apoštolov bola 

prečítaná do štvrtej hodiny noci (podľa nášho 

počítania času do desiatej hodiny večera) 

tomto čase sa začína aj nadhrobná 

Po skončení polnočnice všetci spoluslúžitelia 

oblečení vo všetkých bohoslužobných rúchach 

prenášajú plaščenicu zo stredu chrámu cez 

cárske dvere do oltára a ukladajú ju na oltár. 

Na oltári potom podľa možnosti leží (nie visí) 

počas ďalších štyridsať dní až do sviatku 

Nanebovstúpenia Pána. 



                                                                                                                                        
 

 

Pascha – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je 

najstarší, najväčší a najradostnejší sviatok 

liturgického roku. V liturgických knihách 

môžeme nájsť aj 

ďalšie pomenovania 

pre tento sviatok: 

Svätá a Veľká nedeľa 

Paschy, Svätá 

Pascha, Deň svätej 

Paschy, Svetlé 

Kristovo vzkriesenie. 

Slovo Pascha 

pochádza 

z hebrejského slova 

Pesach, čo znamená 

prechod. Historický 

základ sviatku je 

v pobyte Izraelitov 

v Egypte, kde boli 

otrokmi Egypťanov. 

Boh posiela vodcu 

Mojžiša, aby ich 

vyviedol zo zajatia. 

Po vyslobodení 

z Egypta, previedol 

Boh Izraelitov cez 

Červené more ako 

po súši. Toto bol ten prechod. Židia potom 

každoročne spomínali na udalosť východu 

prechodu zo zajatia práve na Veľkú noc.

Pre apoštolov a prvých kresťanov sa Pascha 

prechod stala symbolom iného prechodu. 

Prechodu Ježiša Krista zo života do smrti a

smrti do života. Vznikli však dohady, kedy 
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zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je 

najradostnejší sviatok 

liturgických knihách 

. Židia potom 

každoročne spomínali na udalosť východu – 

prechodu zo zajatia práve na Veľkú noc. 

prvých kresťanov sa Pascha – 

prechod stala symbolom iného prechodu. 

Prechodu Ježiša Krista zo života do smrti a zo 

mrti do života. Vznikli však dohady, kedy 

sláviť sviatok Paschy v

spoločenstvách. Stávalo sa totiž to, že niektoré 

kresťanské spoločenstvá slávili kresťanskú 

na ďalšiu nedeľu. 

Utiereň vzkriesenia 

Utierni vzkriesenia predchádza polnočná 

pobožnosť, počas ktorej sa prenáša plaščenica 

na oltár. Utiereň sa začína zv

alebo v skorých ranných hodinách. Začína sa 

sprievodom okolo chrámu za spevu stichiry 
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sláviť sviatok Paschy v kresťanských 

spoločenstvách. Stávalo sa totiž to, že niektoré 

kresťanské spoločenstvá slávili kresťanskú 

Paschu spoločne so 

židovskou Veľkou 

nocou. Až 1. Nicejský 

snem  v roku 325 vydal 

ohľadom slávenia 

Paschy následovné 

nariadenia:  

1. Sviatok Veľkej noci 

sa má sláviť v nedeľu, 

ktorá nasleduje po 

splne mesiaca po 

jarnej rovnodennosti. 

Môže pripadnúť na 

jednu z nedieľ medzi 

22. marcom 

a 25.aprílom. Ani skôr 

a ani neskôr sa nesmie 

sláviť sviatok Veľkej 

noci. 

2. Ak by na ten istý 

deň pripadla židovská 

Veľká noc, kresťanská 

Veľká noc sa prenáša 

Utierni vzkriesenia predchádza polnočná 

pobožnosť, počas ktorej sa prenáša plaščenica 

na oltár. Utiereň sa začína zvyčajne o polnoci 

skorých ranných hodinách. Začína sa 

sprievodom okolo chrámu za spevu stichiry 
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Vzkriesenie tvoje Kriste Spasiteľu... Kňaz po 

ukončení sprievodu, pred zatvorenými 

chrámovými dverami, začína samotnú utiereň. 

Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x) a potom 

veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne 

vstal zmŕtvych... aj s príslušnými veršami. Po 

týchto spevoch kňaz svätým krížom otvára 

chrámové dvere a ako prvý vstupuje do 

vysvieteného chrámu. Otvorenie dverí 

symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou 

a podsvetím, ale najmä skutočnosť, že svojím 

zmŕtvychvstaním otvoril človeku dvere o raja. 

Po vstupe do chrámu sa spieva Veľká ekténia 

a nasleduje veľkonočný kánon. Je dielom sv. 

Jána z Damasku. Po kánone nasledujú 

veľkonočné slohy s veršami, počas ktorých sa 

uctievajú bozkom svätý kríž a Evanjelium. 

Utiereň sa završuje veľkým prepustením, 

s trojitým veľkonočným pozdravom a s krížom.  

Svätá božská liturgia 

Aj svätá liturgia má v deň Paschy niekoľko 

zvláštností. Po úvodnom zvolaní spieva kňaz 

(1x) a potom veriaci (2x) tropár vzkriesenia 

Kristus slávne vstal zmŕtvych...Evanjelium sa 

na liturgii číta v rozličných jazykoch. Je to 

symbol toho, že učenie Ježiša Krista je 

ohlasované v rozličných krajinách sveta a tiež 

rozličným národom. Aj namiesto niektorých 

častí liturgie (od výzvy k svätému prijímaniu až 

po samotné prepustenie) sa spieva tropár 

vzkriesenia.  

Večiereň na Veľkú noc 

Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x) a potom 

veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne 

vstal zmŕtvych... aj s príslušnými veršami. Po 

veľkej ekténii nasledujú slohy na Pane ja 

volám z druhého hlasu. Na večierni sa koná 

vchod s kadidlom a Evanjeliom, nakoľko sa 

neskôr číta aj evanjelium (Jn 20,19-23). Po 

prvej veršovej slohe hlasu sa spievajú 

veľkonočné slohy (ako na utierni), počas 

ktorých sa uctievajú bozkom svätý kríž 

a Evanjelium. Prepustenie je veľké ako na 

utierni. 

 

 

 

Christos voskres, spievaj aChristos voskres, spievaj aChristos voskres, spievaj aChristos voskres, spievaj a    jasaj, Syn Bojasaj, Syn Bojasaj, Syn Bojasaj, Syn Boží slávne zí slávne zí slávne zí slávne z    hrobu vstal. hrobu vstal. hrobu vstal. hrobu vstal. 
Premohol smrPremohol smrPremohol smrPremohol smrť    vznešený Vládca avznešený Vládca avznešený Vládca avznešený Vládca a    vevevevečný ný ný ný život zvestoval. ivot zvestoval. ivot zvestoval. ivot zvestoval.     

BuBuBuBuď    Bohu vBohu vBohu vBohu vďaka, úcta, aka, úcta, aka, úcta, aka, úcta, česesesesť, ve, ve, ve, veď    Christos voskres slávne dnes. Christos voskres slávne dnes. Christos voskres slávne dnes. Christos voskres slávne dnes.     

Dary BoDary BoDary BoDary Božie, dni veie, dni veie, dni veie, dni veľkonokonokonokonočné, nech potešujú všetkých nás. né, nech potešujú všetkých nás. né, nech potešujú všetkých nás. né, nech potešujú všetkých nás.     

Nech vzkriesenie sláviNech vzkriesenie sláviNech vzkriesenie sláviNech vzkriesenie sláviť    uuuuž    popopopočne aj naše sne aj naše sne aj naše sne aj naše srdce vrdce vrdce vrdce v    tento tento tento tento čas. as. as. as.     

Mária Panna, pomáhaj uMária Panna, pomáhaj uMária Panna, pomáhaj uMária Panna, pomáhaj u    Syna sa nás zastávaj.Syna sa nás zastávaj.Syna sa nás zastávaj.Syna sa nás zastávaj. 
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"Ostaňte  vo  mne  a  ja  vo  vás." 
 

To  je  pozvanie  byť  blízko  Boha,  ba  

byť  s  Bohom,  byť  v  ňom.  Je  to  pozvanie  

pre  každého  človeka,  veriaceho  či  

neveriaceho,  takej  či  inej  viery.  Ostaňte  

vo  mne  a  ja  vo  vás.  A  život,  ktorý  je  vo  

mne,  bude  vo  vás.  Radosť,  ktorá  je  vo  

mne,  bude  vo  vás.  Pokoj,  ktorý  napĺňa  

moje  srdce,  bude  vo  vás.  Ako  túžime  po  

tom,  čo  je  pravé?  Nielen  provizórne,  na  

nejaký  čas.  Ježiš  hovorí  často:  Ja  som  ten  

pravý  chlieb,  ktorý  zostúpil  z  neba.  Kto  

bude  jesť  tento  chlieb,  neumrie.  Ja  som  

ten  pravý  dobrý  pastier,  ktorý  vedie  

svoje  ovečky  na  večné  pasienky.  Vedie  

ich  do  neba.  A  ja  som  ten  pravý  vinič,  

teda  vinič,  ktorý  už  nikdy  nebude  vyťatý,  

ktorý  nikdy  nebude  niesť  zlé  ovocie,  

nejaké  plánky.  Pravý  vinič,  pretože  ho  

pestuje  Otec.  Byť  na  viniči,  to  znamená  

žiť  Boží  život  tu  na  zemi.  Skutočný  život,  

ktorý  sa  naplní  v  nebi.  Keď  naša  viera  

nemá  nebo  a  magnet  nemá  póly,  tak  to  

nepriťahuje,  hovorí  kardinál  Meisner.  Čo  

z  magnetu,  keď  nemá  príťažlivosť?  Čo  z  

našej  viery,  keď  naša  viera  nie  je  

zameraná  na  nebo?  Potom  je  to  všetko  o  

nejakom  opakovaní  alebo  o  nejakých  

príkazoch,  zákazoch.  V  nedeľu  musím  ísť  

do  Chrámu,  musím  sa  pomodliť,  teraz  

zase,  nejaká  spoveď.  Ale  ak  je  ten  život  

zameraný  na  nebo,  ak  viem,  že  tu  som  

na  nejaký  krátky  čas,  som  tu  preto,  aby  

som  dozrel  pre  večný  život,  tak  vtedy  to  

všetko  dostáva  inú  dimenziu,  inú  chuť. 

  A tak nám Pán dáva  toto obdobie 

pôstu,  ktoré nás pozýva k premene nášho 

zmýšľania.  

  Aby  sme sa posilnili  v  živote  

Božom,  nech svetlo pravdy nás utvrdí   vo  

viere,  že  my  už  žijeme  Boží  život. My  

sme  cez  krst  a  vieru  napojení  na  pravý  

vinič,  sme  súčasťou  čohosi  veľkého,  

krásneho,  toho,  čo  nepominie.   

                  

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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Drahí veriaci,  
 
     blíži sa čas, keď z našich pier bude 
vychádzať pozdrav Christos Voskrese! 
Niekedy možno tento pozdrav vyslovujeme 
len tak zo zvyku. Zabúdame pritom, aký je 
hlboký a pravdivý.  Sme veľakrát slabí, 
dávame sa opantať pozlatkom tohto sveta.  

Napriek našim slabostiam a pádom 

nás Boh miluje. Boh nehľadí na 
naše moderné oblečenie, naše 
pracovné postavenie, či fyzickú 
krásu, ale hľadí na čistotu 
nášho srdca.  

Uvedomujem si, že sa 
Vám moje slová budú zdať 
nespočetne krát počuté, či 
prečítané, ale aj napriek tomu 
Vám chcem napísať o Bohu, ktorý je 
LÁSKA.  

Čistá LÁSKA sa dala pribiť na kríž, 
aby sme my po stáročia volali Christos 
Voskrese! A nielen volali, ale aj to zažívali. 
Zažívali zmenu vo svojom živote, zmenu vo 
vzťahu k LÁSKE, ktorá nás stvorila, zmenu 
vo vzťahu k našim najbližším, ale aj zmenu 
vo vzťahu k bratom a  sestrám, ktorí nás 
denne obklopujú v pozíciách kolegov, 
susedov, kamarátov či známych.   

 
 
 
Aj keď nás na našej ceste životom 

stretávajú zákutia bolesti, chorôb, 
problémov, ťažkosti, tak je to len preto, aby 
nás to posilnilo a priviedlo do náručia 
toho, ktorý JE vo svojej nemennosti od 
počiatku. Rozumiem aj tomu, že nie vždy si 
to uvedomujeme a pýtame sa: „Prečo Pane 

som chorý, mám problémy, 

nemám prácu, 

peniaze...atď.?“ No opýtal sa 
už niekto: „Prečo si Pane 

poslal svojho Syna?“        
Opäť nás to privádza k jedinej 
pravde, že Boh je Láska 
a neskutočne miluje. Koho? / 
doplňte svoje krstné meno/ . 

Prajem Vám, aby LÁSKA bola vo 
Vašom každodennom živote a aby ste Vy 
skrze túto Lásku boli ako svieca, ktorá 
dokáže zapáliť ostatné sviece, ktoré ju 
obklopujú. 

Požehnané a milostiplné veľkonočné 
sviatky. 
 

Danka Kocanová 

 
 

 

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 . 



                                                                                                                                        
 

 

 
Príde žabka k lekárovi 
s ponožkou na hlave 
a ten sa jej pýta: 
- Žabka, čože sa ti stalo? 
Žarty nabok, kamarát, toto je 
prepad! 
 
Príde Jožko zo školy a otec sa ho  
spytuje: 
- Čo ste dnes robili na 
vyučovaní? 
Písali sme písomku. 
- Koľko otázok si vedel?  

 

 
 

A V Ľ A
A R V N
M I O K
M I E K
S V L Ž
A A H O
D E M CH
Ľ Š R I
A Á L O
M O R N
E E R O
B I T T

CH U K A
A M Z I
R E Z R
I N A U
T I Ň Ž
A E K A

 
Legenda: ABRAHÁM, ADAM, ALBA, 
ENOCH, FARA, HOREB, HRAD, HRIECH,  HROB, CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, 
IZRAEL, KAFARNAUM, KAIN, KŇAZ, KRÍŽ, MAMONA, MIER, MILOSRDENSTVO, MISA, NAIM, OBETA, 
OFERA, OMŠA, POKLAD, POKORA, RUŽA, 
UMENIE, VIERA, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT. 
 

                Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen
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Zasmejme sa : Zasmejme sa : Zasmejme sa : Zasmejme sa : ----))))))))))))    

Dve. 
- Ktoré? 
Meno a priezvisko. 
 
V škole: ,, Deti, povedzte mi vetu,
v ktorej bude slovo ananás.
- Prihlási sa jednotkárka Anka:
 Ananás je sladké ovocie.
Výborne. 
- Prihlási sa Jurko: ,, Otec dnes 
pripravoval ra
zabudol ...
 

 

A I Ž I E I Z Á K 
N A P M K E N R R 
K O L S F T A N N 
K A N E S A I E Í  
Ž O F Z L O M D Ť 
O I P A Y U D E M

CH S V DZ R I J O N 
I H R O B N O A M
O I U DZ T F A L B  
N Ď Z H E Y B U Ľ 
O Ž Í R K N E L M
T N A I A N S A U  
A I N E O E M T B 
I R A CH H O L R V 
R K B R N I A Y I  
U E A A A H Á B E  
Ž D I I Á L M Á R  
A S I M Ž A A R A  

ABRAHÁM, ADAM, ALBA, ALELUJA, AMEN, ÁBEL, ÁRON, BLUD, BRAT, EDEN, EFEZ, 
ENOCH, FARA, HOREB, HRAD, HRIECH,  HROB, CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, 

AZ, KRÍŽ, MAMONA, MIER, MILOSRDENSTVO, MISA, NAIM, OBETA, 
OFERA, OMŠA, POKLAD, POKORA, RUŽA, RYBÁR, SILOE, SION, SĽUBY, SNEM, SODOMA, TIARA, 
UMENIE, VIERA, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT.  

ku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen
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priezvisko.  

: ,, Deti, povedzte mi vetu, 
ktorej bude slovo ananás. 
Prihlási sa jednotkárka Anka: 

Ananás je sladké ovocie. 
 

Prihlási sa Jurko: ,, Otec dnes 
pripravoval raňajky A NA NÁS 
zabudol ... 

 R 
 S 
 A 
 O 
 B 

M E 
 T 

M A 
 A 
 S 

M M 
 A 
 D 
 A 
 O 
 L 
 I 
 F 

ALELUJA, AMEN, ÁBEL, ÁRON, BLUD, BRAT, EDEN, EFEZ, 
ENOCH, FARA, HOREB, HRAD, HRIECH,  HROB, CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, 

AZ, KRÍŽ, MAMONA, MIER, MILOSRDENSTVO, MISA, NAIM, OBETA, 
UBY, SNEM, SODOMA, TIARA, 

ku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.  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 duchosvoj duchosvoj duchosvoj duchovný vný vný vný 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. 

 

 

Dávame do pozornosti 1. Metropolitnú pú ť gréckokatolíkov  do Sanktuária 

Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční sobotu 15.05.2010. Program 

bude v Bazilike od 9.00 hod. do 16.00 hod. Prosíme záujemcov, aby sa už teraz 

začali predbežne zapisovať v zákrestií. 

 

Chceme povzbudiť deti, mládež a dospelých k adorácií  a osobnej modlitbe pri 

hrobe Ježiša Krista, ktorá bude trvať od piatka po veľkej  večierni do nedeľnej utierne  

vzkriesenia. 

 

Tak ako po minulé roky bude  v nedeľu ráno požehnanie jedál o 6 hodine 

v staroslovienskom jazyku a o 7 hodine v slovenskom jazyku. Týmto Vás chceme 

srdečne pozvať aj na slávnostnú utiereň vzkriesenia, ktorá začne v nedeľu o 5 hodine 

ráno. 

 

 Christos Voskrese! 



                                                                                                                                        
 

Gréckokatolícka cirkev, f

� Osloboditeľov 28,  06601 Humenné

Liturgický program na Strastný týždeň

Pondelok 
29. 3. 

Veľký pondelok
 

Prepodobná Mária Egyptská
Prepodobní diakoni

Marek a

Utorok 
30. 3. 

Veľký utorok
 

Prepodobný otec Ján

Streda 
31. 3. 

Veľká stre
 

Prepodobný otec Hyppatios
Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
1. 4. 

Veľký štvrtok

Piatok 
2. 4. 

Veľký piatok
 

Prikázaný sviatok
Prísny pôst

Sobota 
3. 4. 

Veľká sobota

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

� 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky Humenné – mesto

Osloboditeľov 28,  06601 Humenné,  � 057/775 36 28

 
Liturgický program na Strastný týždeň

 
Veľký pondelok 

Prepodobná Mária Egyptská 
Prepodobní diakoni 

Marek a Cyril 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia 
*František s

Sv. liturgia 
+Anna, Anna, Michal

Veľký utorok 

Prepodobný otec Ján 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia 
+ Štefan, Mária (pan.)

Detská sv. liturgia 
+Jozef (pan.)

Veľká streda 

Prepodobný otec Hyppatios 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia 

Sv. liturgia 
+Jiry, Anton, Iveta (pan.) 

Veľký štvrtok 

6:30 
 
 

17:00 
 
 
18:30 

 

Sv. liturgia /staroslovienska/

+Anna, Ján, Zu

Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou

+Anna, Vasiľ, Michal, Lukaš, 

Utiereň s

Veľký piatok 

Prikázaný sviatok 
Prísny pôst! 

7:30 
 

15:00 
 

16:00 

Kráľovské hodinky
/slovenské/

Veľká večiereň s
plaščenice do hrobu

/slovenská

Celonočná súkromná adorácia pri 

Veľká sobota 

8:00 
 

17:00  
 

Jeruzalemská utiereň
Veľká večiereň

s liturgia 
/slovenská/

 + Juraj,+ Jozef, Alžbeta, Ján
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arnosť Zosnutia Presvätej  
mesto    

/775 36 28,  � www.grkat.he.sk 

Liturgický program na Strastný týždeň 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
*František s rod. 

Sv. liturgia VPD /slovenská/  
+Anna, Anna, Michal 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
+ Štefan, Mária (pan.) 

Detská sv. liturgia VPD /slov./  
+Jozef (pan.) 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
+Vasiľ 

Sv. liturgia VPD /slovenská/  
+Jiry, Anton, Iveta (pan.)  

/staroslovienska/ 
+Anna, Ján, Zuzana, Ján 

Liturgia sv. Bazila Veľkého 
večierňou /slovenská/ 

+Anna, Vasiľ, Michal, Lukaš, 

Teodor 

Utiereň s čítaniami strastí 

Kráľovské hodinky 
/slovenské/ 

Veľká večiereň s uložením 
plaščenice do hrobu 

/slovenská/ 

Celonočná súkromná adorácia pri 
hrobe 

Jeruzalemská utiereň /star./ 
Veľká večiereň 

liturgia sv. Bazila Veľkého 
/slovenská/ 
+ Jozef, Alžbeta, Ján 



                                                                                                                                        
 

Nedeľa 
4. 4. 

NEDEĽA P
 

SVETLÉ KRISTOVO 
VZKRIESENIE

 

 
 

Gréckokatolícka cirkev, f

� Osloboditeľov 28,  06601 Humenné

Liturgický program na Svetlý týždeň

Pondelok 
5. 4. 

Svetlý pondelok
MYROVANIE

 

Prikázaný sviatok

Utorok 
6. 4. 

Svetlý utorok
 

 

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

NEDEĽA PASCHY 
 

SVETLÉ KRISTOVO 
VZKRIESENIE  

5:00 
 
 
7:00 
7:30 

 
9:00 

 
11:00 
 
17:00 
18:00 

 

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál

požehnanie jedál

Sv. liturgia
∗ Ján, Mária, Ján, Jana, Zuzka 

Sv. liturgia
Za v

Sv. liturgia
∗ Ján, Juraj, Veronika, Mária

Veľká večiereň
Sv. liturgia

∗ Ľudmila, Matúš, Ľudmila

� 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky Humenné – mesto

Osloboditeľov 28,  06601 Humenné,  � 057/775 36 28

 
Liturgický program na Svetlý týždeň

 

Svetlý pondelok 
MYROVANIE 

Prikázaný sviatok 

7:30 
 

9:00 
 
11:00 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia
*Milan s 

Sv. liturgia s
okolo chrámu

/staroslovienska/

Za veriacich 

Sv. liturgia

Večiereň
Sv. liturgia
*Martin, Ján, Peter, Juraj 

Svetlý utorok 

 

 
9:00 

 
16:30 

 
18:00 

Sv. liturgia
*Juraj, Eva

Sv. liturgia
Sv. liturgia

*Tatiana (50 rokov)
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Utiereň vzkriesenia 
požehnaním jedál o 6.00  

/star./ 
požehnanie jedál  /slov./  

 
Sv. liturgia /slovenská/ 

Ján, Mária, Ján, Jana, Zuzka  

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
Za veriacich 

Sv. liturgia /slovenská/ 
Ján, Juraj, Veronika, Mária 

Veľká večiereň /star./ 
Sv. liturgia /slovenská/ 
Ľudmila, Matúš, Ľudmila 

arnosť Zosnutia Presvätej  
mesto    

/775 36 28,  � www.grkat.he.sk 

Liturgický program na Svetlý týždeň 

Sv. liturgia /slovenská/ 
*Milan s rod. 

Sv. liturgia s obchodom 
okolo chrámu 

/staroslovienska/ 

Za veriacich  

Sv. liturgia /slovenská/ 

*Tomáš 
Večiereň /slovenská/ 

Sv. liturgia /slovenská/  
*Martin, Ján, Peter, Juraj  

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
*Juraj, Eva 

Sv. liturgia /slovenská/ 

v. liturgia /slovenská/ 
*Tatiana (50 rokov) 
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Streda 
7. 4. 

Svetlá streda 
 

 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
+Juraj 

Sv. liturgia VPD /slovenská/  
+Štefan  

Štvrtok 
8. 4. 

Svetlý štvrtok 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
+Mária, Vasiľ, Demeter, Anna 

Sv. liturgia /slovenská/ 

+Ján, Michal, Terézia, Anna 

Piatok 
9. 4. 

Svetlý piatok 
 

Voľnica.  

6:30 
 

18:00 

 
Sv. liturgia /staroslovienska/ 

+Ján, Helena, Ján 
Sv. liturgia /slovenská/ 

+Juraj, Mária, František, Mária, 

Jozef 

 

Sobota 
10. 4. 

Svetlá sobota 

6:30 
 

17:00 
 

18:00  
 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 

+Anna, Michal, Anna, Michal, 

Mária, Michal... 
Veľká večiereň 

 
Sv. liturgia /slovenská/ 

+Anna, Michal 

 

Nedeľa 
11. 4. 

DRUHÁ NEDEĽA PO 
PASCHE - TOMÁŠOVA 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia /slovenská/ 
∗ Adriana 

Sv. liturgia /staroslovienska/ 
za veriacich 

Sv. liturgia /slovenská/ 
∗ Július, Helena, Radovan, Lucia 

Večiereň 

Sv. liturgia /slovenská/ 
∗ Viera 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 9060
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 farský úrad Humenné mesto.

Zodpovedný za vydanie

Grafická úprava

Jazyková úprava:
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protopresbyterát Humenné.  
ia Presvätej Bohorodičky 

Humenné 

057/ 775 3628 
057/ 788 9061 

057/ 788 9060 
0911/912360  
michaelonderko@centrum.sk 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

minimálne 2 týždne vopred; 

čné sviatosti – krst, myropomazanie, sv p

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 telefonicky a vyzdvihnú

    
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 
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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 

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

Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 


