
                                                                                                                                        
 

 

  
 

    
 

       
Slnečné počasie je skvelé, dážď  je osviežujúci, vietor burcujúci, sneh rozveseľujúci. 

Ale čo zlé počasie? „ Viete“, povedal mi muž a

dedinský farár bol ohromný kazateľ. Ale aj tak som zabudo

zapamätal som si niečo iné. Vždy pred liturgiou vstúpil do saktrestie, pozdravili sme 

ho hlasitým pozdravom, on mám hlbokým basom odzdravil. A

otázka: „ Chlapci aké je dnes počasie?“ Všetci zborovo odpovedali: „

otec duchovný!“  To mi ostalo v

chcel pre počasie  medzi nebom a

slová „ Božie počasie“ pomohli. 

 Skúsme spolu v počasí alebo aj v

múdreho Režiséra, ktorý sa neúnavne o

budeme schopní povedať áno úlohe, ktorú sme dostali, lebo dôverujeme  tomu, ktorý 

nám ju dáva.   Preto prijmime „ životné búrky“ aj keď 

ako slnečné dni. Nedajme si vziať dobrú náladu nejakou malichernou situáciou, či 

nedorozumením. Pretože radosť je znamením, že sme blízko svetla a

či dobrý vnútorný pocit nepochádza z

ktorá pochádza od Boha. „Blažený je život, ktorý stavia iba na Ňom. Blažený, kto sa 

mu odovzdal, blažený, kto mu dôveruje.“
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Slnečné počasie je skvelé, dážď  je osviežujúci, vietor burcujúci, sneh rozveseľujúci. 

Ale čo zlé počasie? „ Viete“, povedal mi muž a začal dlhý rozhovor. Je to zvláštne, náš 

dedinský farár bol ohromný kazateľ. Ale aj tak som zabudol všetky jeho príhovory. No 

zapamätal som si niečo iné. Vždy pred liturgiou vstúpil do saktrestie, pozdravili sme 

ho hlasitým pozdravom, on mám hlbokým basom odzdravil. A

otázka: „ Chlapci aké je dnes počasie?“ Všetci zborovo odpovedali: „

otec duchovný!“  To mi ostalo v pamäti a vždy som si na to spomenul, keď som sa 

chcel pre počasie  medzi nebom a zemou, ale aj pre iné búrky namrzieť. Vtedy mi 

slová „ Božie počasie“ pomohli.        

počasí alebo aj v tých „ iných životných búrkach“ vidieť  veľkého 

múdreho Režiséra, ktorý sa neúnavne o nás stará. Na základe svojej skúsenosti 

budeme schopní povedať áno úlohe, ktorú sme dostali, lebo dôverujeme  tomu, ktorý 

nám ju dáva.   Preto prijmime „ životné búrky“ aj keď nám „zrážky“ menej vyhovujú 

ako slnečné dni. Nedajme si vziať dobrú náladu nejakou malichernou situáciou, či 

nedorozumením. Pretože radosť je znamením, že sme blízko svetla a

dobrý vnútorný pocit nepochádza z vonkajších vplyvov, ale z vnútornej dispozície, 

ktorá pochádza od Boha. „Blažený je život, ktorý stavia iba na Ňom. Blažený, kto sa 

mu odovzdal, blažený, kto mu dôveruje.“                                                 
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Slnečné počasie je skvelé, dážď  je osviežujúci, vietor burcujúci, sneh rozveseľujúci. 

začal dlhý rozhovor. Je to zvláštne, náš 

l všetky jeho príhovory. No 

zapamätal som si niečo iné. Vždy pred liturgiou vstúpil do saktrestie, pozdravili sme 

ho hlasitým pozdravom, on mám hlbokým basom odzdravil. A hneď nasledovala 

otázka: „ Chlapci aké je dnes počasie?“ Všetci zborovo odpovedali: „ Božie počasie, 

vždy som si na to spomenul, keď som sa 

zemou, ale aj pre iné búrky namrzieť. Vtedy mi 

  

iných životných búrkach“ vidieť  veľkého 

nás stará. Na základe svojej skúsenosti 

budeme schopní povedať áno úlohe, ktorú sme dostali, lebo dôverujeme  tomu, ktorý 

nám „zrážky“ menej vyhovujú 

ako slnečné dni. Nedajme si vziať dobrú náladu nejakou malichernou situáciou, či 

nedorozumením. Pretože radosť je znamením, že sme blízko svetla a taktiež šťastie, 

nútornej dispozície, 

ktorá pochádza od Boha. „Blažený je život, ktorý stavia iba na Ňom. Blažený, kto sa 

                                                 sr. Simeona 



                                                                                                                                        
 

 

  Modlitba o

   

Nedaj, aby som Nedaj, aby som Nedaj, aby som Nedaj, aby som 

VVVV    Teba chcem dúfaTeba chcem dúfaTeba chcem dúfaTeba chcem dúfa

UdeUdeUdeUde

bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.

Nie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nie

vevevevečnej slávy a venej slávy a venej slávy a venej slávy a ve

ale ale ale ale ď

dôstojnosdôstojnosdôstojnosdôstojnos

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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Modlitba o prehĺbenie viery

Pane, prehPane, prehPane, prehPane, prehĺb mojb mojb mojb moju vieru vu vieru vu vieru vu vieru v

Nedaj, aby som Nedaj, aby som Nedaj, aby som Nedaj, aby som čo len na chvío len na chvío len na chvío len na chvíľku zapochyboval,ku zapochyboval,ku zapochyboval,ku zapochyboval,

že si svetlom, ktoré oe si svetlom, ktoré oe si svetlom, ktoré oe si svetlom, ktoré ožaruje moju dušu,aruje moju dušu,aruje moju dušu,aruje moju dušu,

a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,

nech by sa okolo mnech by sa okolo mnech by sa okolo mnech by sa okolo mňa a a a čokookookookoľ

Teba chcem dúfaTeba chcem dúfaTeba chcem dúfaTeba chcem dúfať, u Teba h, u Teba h, u Teba h, u Teba h

vvvv    časných potrebách a najmäasných potrebách a najmäasných potrebách a najmäasných potrebách a najmä

vvvv    boji o boji o boji o boji o spásu mojej duše. spásu mojej duše. spásu mojej duše. spásu mojej duše. 

UdeUdeUdeUdeľ    mi svoju lásku, aby som mi svoju lásku, aby som mi svoju lásku, aby som mi svoju lásku, aby som Ťa mohol milovaa mohol milovaa mohol milovaa mohol milova

bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.

Nie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nie

nej slávy a venej slávy a venej slávy a venej slávy a večného ného ného ného života sivota sivota sivota s    Tebou vTebou vTebou vTebou v

ďakujem Ti aj za svoju slabosakujem Ti aj za svoju slabosakujem Ti aj za svoju slabosakujem Ti aj za svoju slabos

lebo mlebo mlebo mlebo mi ukazujú Tvoju nekonei ukazujú Tvoju nekonei ukazujú Tvoju nekonei ukazujú Tvoju nekone

dôstojnosdôstojnosdôstojnosdôstojnosť. Napl. Napl. Napl. Naplň    mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.

Amen.Amen.Amen.Amen.    
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prehĺbenie viery 

u vieru vu vieru vu vieru vu vieru v    Teba.Teba.Teba.Teba.    

ku zapochyboval,ku zapochyboval,ku zapochyboval,ku zapochyboval,    

aruje moju dušu,aruje moju dušu,aruje moju dušu,aruje moju dušu,    

a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,a záchrancom, ktorý ma nikdy neopustí,    

ľvek dialo.vek dialo.vek dialo.vek dialo.    

, u Teba h, u Teba h, u Teba h, u Teba hľadaadaadaadať    pomoc pomoc pomoc pomoc 

asných potrebách a najmäasných potrebách a najmäasných potrebách a najmäasných potrebách a najmä    

spásu mojej duše. spásu mojej duše. spásu mojej duše. spásu mojej duše.     

a mohol milovaa mohol milovaa mohol milovaa mohol milovať    

bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.bezvýhradne celým srdcom a celou svojou silou.    

Nie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nieNie som hodný Tvojich darov, najmä nie    

Tebou vTebou vTebou vTebou v    nebesiach, nebesiach, nebesiach, nebesiach, 

akujem Ti aj za svoju slabosakujem Ti aj za svoju slabosakujem Ti aj za svoju slabosakujem Ti aj za svoju slabosť    a nehodnosa nehodnosa nehodnosa nehodnosť, , , , 

i ukazujú Tvoju nekonei ukazujú Tvoju nekonei ukazujú Tvoju nekonei ukazujú Tvoju nekonečnú moc a nú moc a nú moc a nú moc a 

mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.mi dušu tíšinou Tvojho pokoja.    



                                                                                                                                        
 

 

 
Nedávno som sa prechádzal so svojim 

malým synom po sídlisku 2A, ktoré lemujú 

ulice Tyršova a Puškinova. Veľmi sa mi to 

sídlisko zapáčilo. Predstavil som si mladú 

rodinku s dvomi deťmi, ktorá sa práve 

nasťahovala do bytu jednej z

V okruhu niekoľkých metrov má k

všetko, čo potrebuje pre svoj každodenný 

život. Malý obchodný 

dom so základnými 

potrebami, ako sú 

potraviny, drogéria, 

kvetinárstvo, oblečenie 

a tiež niečo pre chlapov 

– krčma, resp. bar. 

Pekne zariadená 

materská škôlka so 

záhradou a preliezkami 

je čo by kameňom 

dohodil, pri bytovkách sú garáže, všade veľa 

zelene a stromov, chodníky, cesty, parkoviská, 

a tiež kvety nasadené pri vchodoch. Cel

„raj“ nielen pre rodičov, ale aj pre deti 

doplňujú preliezky, hojdačky, 

lavičky, pieskoviská, a to všetko v

vzdialenosti od áut. Jedným slovom 

povedané, všetko máte po ruke. A
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Nedávno som sa prechádzal so svojim 

malým synom po sídlisku 2A, ktoré lemujú 

Puškinova. Veľmi sa mi to 

sídlisko zapáčilo. Predstavil som si mladú 

dvomi deťmi, ktorá sa práve 

nasťahovala do bytu jednej z bytoviek. 

okruhu niekoľkých metrov má k dispozícii 

všetko, čo potrebuje pre svoj každodenný 

dohodil, pri bytovkách sú garáže, všade veľa 

stromov, chodníky, cesty, parkoviská, 

tiež kvety nasadené pri vchodoch. Celý tento 

„raj“ nielen pre rodičov, ale aj pre deti 

doplňujú preliezky, hojdačky, 

to všetko v patričnej 

vzdialenosti od áut. Jedným slovom 

povedané, všetko máte po ruke. A keď sa 

k tomuto všetkému pridá istota práce 

a stáleho zárobku, no povedzte sami, čo si 

ešte môže táto rodinka viac želať. Hádam už 

len zdravie, kúsok šťastia, a

učili. Keď bude dobrá práca (peniaze) 

a zdravie, k tomu slušné bývanie, auto v

a za plotom futbalové ihrisko, aby si mali 

chlapi v nedeľu kde zaskandovať a

sa od každodennej práce, sme už len malý 

Kam majú ísť? No k

sme vyriešili. Urobíme to tak, že si budú môcť 

dokonca vybrať. Buď pôjdu pár kilometrov 

„hore“ a za pol hodiny sú pri Zemplínskej 

šírave, alebo keby sa im tam niečo nepáčilo, 

tak pár kilometrov „dole“ je Domaša. A

nech je všetko lacné. To 
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tomuto všetkému pridá istota práce 

no povedzte sami, čo si 

ešte môže táto rodinka viac želať. Hádam už 

len zdravie, kúsok šťastia, a aby sa deti dobre 

učili. Keď bude dobrá práca (peniaze) 

tomu slušné bývanie, auto v garáži 

za plotom futbalové ihrisko, aby si mali 

edeľu kde zaskandovať a odreagovať 

sa od každodennej práce, sme už len malý 

krôčik od neba na 

zemi. Toto všetko 

potrebuje človek, 

aby bol skutočne 

šťastný? Ešte na 

jednu vec sme 

zabudli. Čo ak 

bude mať táto 

rodinka 

dovolenku?  

Kam majú ísť? No k vode. A akej? Aj to 

sme vyriešili. Urobíme to tak, že si budú môcť 

dokonca vybrať. Buď pôjdu pár kilometrov 

za pol hodiny sú pri Zemplínskej 

keby sa im tam niečo nepáčilo, 

tak pár kilometrov „dole“ je Domaša. A hlavne 

nech je všetko lacné. To je život!  
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Takýto stav tu bol. No trval len krátko. 

Pýtal som sa sám seba, prečo to nevydržalo? 

Prečo sú dnes pieskoviská zarastené, lavičky 

polámané, šmýkačky chýbajú a chodníky sa 

rozpadajú? Prečo obchody krachujú, cesty 

nemá kto opraviť a futbal je o ničom? Prečo je 

v škôlkach čím ďalej tým menej detí 

a v bytovkách čím ďalej tým viac 

nespokojných ľudí? Prečo to muselo skončiť 

takto?  

Nič nie je zadarmo! Všetko niečo stojí. 

Ak táto rodinka chcela mať takýto život, 

potom musela robiť to, čo jej diktovali. Vzali 

jej slobodu. A miesto nej jej dali tento raj na 

zemi. Tí však, ktorí si vzali svoju slobodu 

naspäť, boli vyhnaní z raja. Ich život bol 

nepodobný životu človeka. No oni to riskli. 

Ukázali celej spoločnosti, že šťastie človeka 

nie je len v materiálnych istotách. To človeka 

neurobí šťastným navždy. Nenaplní to jeho 

dušu, túžbu po slobode a pravde. Tie môže 

naplniť jedine Boh. Vonkoncom nie je pravda, 

že šťastie pre človeka = život opísaný vyššie. 

Túto pravdu nám dosvedčujú nielen svätí 

apoštoli, ktorí zanechali všetko a išli za 

Ježišom a neskôr po prijatí Svätého Ducha idú 

a ohlasujú zmŕtvychvstanie Kristovo celému 

svetu bez ohľadu na pohodlie, starosti 

o bývanie, prácu, jedlo či šaty. Svedkami sú aj 

mnohí iní, ktorí pre svoju vieru v Krista trpeli 

a zaplatili vysokú daň. Opovrhli pohodlím, či 

komfortným štýlom života, lebo očakávali od 

Boha iný život. Večný v Jeho kráľovstve. Aj 

diabol pokúšal Ježiša na púšti, aby z kameňov 

spravil chleby a dosýta sa najedol, lebo po 40 

dňovom pôste veľmi vyhladol. Vtedy mu Boh 

hovorí: „Nielen z chleba žije človek, ale 

z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst!“ 

Nemožno z nášho života poprieť naše 

smerovanie k večnej Slobode, Bohu. Preto 

tento systém blahobytu na zemi nevydržal. 

Nečudo. Veď sme stvorení na Boží obraz. 

Naša vlasť nie je tu na zemi, ale pri Bohu v 

nebi. Žalmista hovorí, že jeden deň v Božích 

nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej 

chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako 

prebývať v palácoch hriešnikov.  

Ako som už vyššie napísal, ten raj tu 

bol. A so stavom dneška nik nie je spokojní. 

My všetci spájame všetky naše sily, aby sme 

ho znovu vybudovali. Hovoríme o tom 

v televízii, v domácnostiach, na uliciach 

a najmä v našich krčmách, kde sa stretáva na 

jednom mieste veľa „odborníkov, sociológov“ 

a pod. Chceme znovu obnoviť niečo, čo má 

základy na piesku. Skôr či neskôr to spadne. 

Tu na zemi určite. Pretože raj bez Boha 

neexistuje.    

o. Matúš Nastišin 
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Častokrát človek vo svojom vnútri 

pociťuje smútok a nepokoj. Je presvedčený, že 

žije vo svete nespravodlivosti, ktorý mu čoraz 

viac a viac spôsobuje vnútorné rany. Žije 

medzi ľuďmi, ktorí mu neustále ubližujú. Ale je 

to naozaj tak? Skúsme pátrať v hĺbke svojho 

srdca, aby sme našli koreň nášho vnútorného 

nepokoja a odpovedzme si na týchto pár 

otázok: 

 

 Nie sme to práve my, 

ktorí trpíme určitým 

druhom agresie, 

nepochopenia alebo 

nedostatočnou láskou? Nie 

sme to práve my, ktorí 

nedokážeme druhým 

odpustiť? Nie sme to práve 

my, ktorí odplácame zlo 

ešte väčším zlom? Nie z našich úst znejú slová: 

„Odpustím čokoľvek, ale toto nikdy!“ alebo 

„Odpúšťam mu, ale do smrti mu to 

nezabudnem!“ alebo „Prečo práve je ho mám 

prosiť o odpustenie, keď na vine je on?“ 

 

 Áno, takí sme. Toto je náš  obraz. 

Obraz, ktorý sa úplne líši od toho, ktorý nám 

ukázal Ježiš Kristus. On namiesto toho, aby 

vyzýval do boja proti svojim nepriateľom, 

plakal nad zatvrdnutosťou ich sŕdc. Namiesto 

toho, aby odpovedal na pľuvance a útoky 

svojich katov, úprimne ich ospravedlňoval: 

„nevedia, čo robia.“ V jeho srdci nebolo 

nevraživosti ani nevôle. On jediný mohol 

použiť hocijaký spôsob na nastolenie pokoja, 

no on si vybral úplne odpustenie všetkým, 

ktorí mu akokoľvek ubližovali: „Otče, odpusť 

im.“ My však vidíme chyby iných do 

najmenších detailov, ale svoje si priznávame 

veľmi ťažko. Čakáme, že nám druhý odpustia 

naše prehrešky, ale my sa nechávame prosiť 

o odpustenie do poslednej kvapky. Tu sa 

ukazuje naša ľudská slabosť, naše zlyhanie 

a upadnutie. Ale Boh nám 

chce práve preto byť 

nápomocným. Podáva nám 

svoju záchrannú ruku. Stačí sa 

jej pevne držať a počúvať jeho 

hlas.  

 

 Nasledujúce svedectvo 

istej guatemalskej ženy nám 

približuje nádherný príklad 

viery. Približuje nám to, ako 

Boh zachraňuje človeka v každej jeho životnej 

situácií. Samozrejme, ak mu to dovolíme. 

 Môj život plynul šťastne, lebo Boh ma 

obdaril vynikajúcim manželom a troma deťmi: 

manžel je lekár, má rád šport a je 

predovšetkým výborný otec a vzorný manžel. 

Boli sme manželmi dvadsaťosem rokov, keď 

sa všetko náhle zmenilo. 29. decembra 1981 

popoludní prišlo na jeho kliniku niekoľko 

ozbrojených mužov a uniesli ho. Nedostala 

som nijakú správu ani zo strany únoscov, ani 

od manžela. Zakúsila som hroznú neistotu, 

lebo som nevedela, či žije, alebo je mŕtvy. 

Prvé minúty sa mi zdali večné, nasledujúce dni 

a noci bez konca. 
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 Postupne som nádej, že ho ešte uvidím, 

zmenila na otázku: „Prečo sa to stalo práve 

mne?“ Ochorela som na vysoký krvný tlak: 

podobala som sa chodiacej mŕtvole. Musela 

som ísť k psychiatrovi, ale problém pretrvával, 

i keď som brala lieky proti depresii. Neskôr ma 

dlho trápili migrény a zmáhala ma 

zatrpknutosť. Po nekonečnej kalvárii, keď som 

jednej noci nemohla zaspať, som vstala 

a povedala Pánovi: „Pane, už stačí. Som 

definitívne pripravená darovať ti svojho 

manžela. Je tvoj. Vzdávam ti vďaky za všetko, 

čo sa stalo!“ 

 Fyzicky som pocítila ruku, ktorá mi 

zobrala kameň zo srdca a pocítila som úplne 

uvoľnenie. Cítila som sa ľahká ako pierko 

a pustila som sa do plaču, nie však zo smútku, 

ale pre hlboký pokoj, ktorý ma ovládol. Pán 

ma pokrstil v Duchu Svätom a po niekoľkých 

dňoch sa mi podarilo únoscom odpustiť. 

Odpustenie mi prinieslo fantastický pokoj 

a oslobodenie. Keďže som nepoznala ich 

tváre, videla som v každom neznámom 

možného únoscu. Bolo strašné takto žiť, 

obklopená nepriateľmi, podozrievala som 

každého človeka. Ale keď som im odpustila, 

všetko sa zmenilo. Vyliečila som sa z vysokého 

krvného tlaku a prestala som brať lieky. Ustali 

aj strašné bolesti hlavy a do môjho srdca sa 

vrátila radosť. Ľudia sa ma začali vypytovať, 

čo sa mi prihodilo, keď som prestala nosiť 

smútok a na tvári sa mi odrážal pokoj 

a veselosť. Rozprávala som im o nádhernom 

oslobodení, ktoré vo mne učinil Boh. Niektorí 

ľudia plakali, iní sa tešili a niektorí ešte vždy 

nič nechápali. Je však isté, že Pán a jeho 

odpustenie ma vzkriesili a urobili zo mňa 

nástroj, ktorý dával nádej tým, ktorí trpeli 

podobne ako ja neznesiteľnými útrapami.  

Po troch rokoch od únosu môžem 

povedať“ požehnaná rana, ktorá prehojne 

krvácala, lebo skrze ňu som mohla priniesť 

pokoj mnohým trpiacim ľuďom. Otázka, ktorá 

mi predtým sužovala myseľ: „Prečo práve 

mne?“, našla uspokojivú odpoveď, aj keď sa mi 

manžel ešte vždy nevrátil. Manžel sa stal 

nástrojom, aby sa mnohí ľudia priblížili 

k Pánovi. Nepokladám ho za mŕtveho, lebo 

vidím znaky jeho duchovnej plodnosti 

a pokoja dokonca i u ľudí, ktorí ho nepoznali. 

 

 Verím, že príbeh tejto ženy sa dotkol 

nášho vnútra. Stačí tak málo, prijímať vo 

svojom živote všetko, čo nám Pán ponúka 

a prosiť ho o jeho pomoc. Je potrebné si však 

uvedomiť, že silu potrebnú na odpúšťanie 

dostávame milosťou ukrižovaného 

a vzkrieseného Krista. Preto ho neustále 

vzývajme, aby sme boli schopní odpúšťať 

všetko a všetkým. Nech je to čokoľvek, od 

najmenšieho ublíženia až po smrť. Odpúšťať 

všetkým, nie iba bratom, ktorých milujeme 

a ktorým sme schopní odpúšťať, ale 

i nepriateľom, tým, ktorí nás nenávidia a ktorí 

o nás rozprávajú zle, tým, o ktorých si 

myslíme, že sú horší ako my, hoci práve tí nás 

možno predídu do nebeského kráľovstva.  

 

 Nech slová, ktoré nás naučil Ježiš 

v modlitbe Otčenáš: „Ako i my odpúšťame 

svojim vinníkom“ sú prejavom našej živej viery 

a kresťanského spôsobu života.  

Mgr. Katarína Hribová

   



                                                                                                                                        
 

 

Keď odpúšťame, meníme sa my.

Nechávame za sebou oheň, ktorý nás pálil,

a zbavujeme sa závislosti od nenávisti.

Vracia sa nám veselosť, pokoj, zdravie.

Keď žiadame o odpustenie, vtedy sa mení ten druhý.

Chceme sa zmeniť? Odpúšťajme!

Chceme, aby sa zmenili druhí? 

Prosme ich o

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

 

 

Keď odpúšťame, meníme sa my.

Nechávame za sebou oheň, ktorý nás pálil,

zbavujeme sa závislosti od nenávisti.

Vracia sa nám veselosť, pokoj, zdravie.

Sme slobodní! 

odpustenie, vtedy sa mení ten druhý.

Chceme sa zmeniť? Odpúšťajme!

Chceme, aby sa zmenili druhí? 

Prosme ich o odpustenie! 
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Keď odpúšťame, meníme sa my. 

Nechávame za sebou oheň, ktorý nás pálil, 

zbavujeme sa závislosti od nenávisti. 

Vracia sa nám veselosť, pokoj, zdravie. 

odpustenie, vtedy sa mení ten druhý. 

Chceme sa zmeniť? Odpúšťajme! 

Chceme, aby sa zmenili druhí?  

 



                                                                                                                                        
 

 

 
 

 
 

 
Ťažko chorý človek chytil ruku svojho 

lekára: Bojím sa smrti, pán doktor. Povedzte, 

čo na mňa čaká po smrti? Ako bude tam na 

druhej strane? „ Neviem,“ odpovie lekár. „ Vy 

to neviete?“ šepká umierajúci. 

Lekár namiesto odpovede 

otvoril dvere na chodbu. Tu 

pribehol k nemu pes, 

vyskakoval naňho a všemožne 

dával najavo radosť, že vidí 

svojho pána. Lekár sa obrátil 

k chorému človekovi a povedal: 

„ Všimli ste si správanie psa? 

Ešte nikdy nebol v tej 

miestnosti a nepozná ľudí, čo sú 

v nej. Vedel však, že jeho pán je 

na druhej strane dverí, preto natešený 

vbehol dnu, len čo sa otvorili dvere. Pozrite, 

ani ja neviem nič bližšie o tom, čo nás čaká 

po smrti, ale stačí mi, že viem, že môj Pán 

a Majster je na druhej strane. Preto, keď sa 

jedného dňa otvoria dvere,   s

radosťou prejdem na druhú stranu.                               

 Ak sa presvedčíme, že nás ktosi úplne 

a bezvýhradne miluje, zrazu zistíme, že 

��  

�

�

� 
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Láska je silnejšia ako smrLáska je silnejšia ako smrLáska je silnejšia ako smrLáska je silnejšia ako smr

Ťažko chorý človek chytil ruku svojho 

lekára: Bojím sa smrti, pán doktor. Povedzte, 

čo na mňa čaká po smrti? Ako bude tam na 

druhej strane? „ Neviem,“ odpovie lekár. „ Vy 

na druhej strane dverí, preto natešený 

vbehol dnu, len čo sa otvorili dvere. Pozrite, 

tom, čo nás čaká 

po smrti, ale stačí mi, že viem, že môj Pán 

Majster je na druhej strane. Preto, keď sa 

jedného dňa otvoria dvere,   s veľkou 

radosťou prejdem na druhú stranu.                                

Ak sa presvedčíme, že nás ktosi úplne 

bezvýhradne miluje, zrazu zistíme, že 

smrti sa nemusíme báť.  Skúsme sa 

zamyslieť nad tým, prečo sa tak bojíme 

smrti? Veď láska je silnejšia ako s

nás miloval prv, ako sme sa narodili a

nás milovať, aj keď 

zomrieme. Ježiš nás povolal 

od prvej chvíle, keď sme sa 

počali v

Naším poslaním je prijímať 

a dávať lásku. Nie je 

jednoduché ostať verný 

tomuto poslaniu, keď nás 

pokúša

ani oni nemajú nad nami 

moc. Je tu víťazstvo Ježiša, 

ktorý nás povolal, za nás 

prekonal moc smrti, aby sme mohli žiť 

slobodne. Naša duša vie o

 myseľ i city sa ešte s

zápasia. Uverme víťazstvu, 

naplní Pravda a tak prežijeme novú radosť 

a nový pokoj. Dovoľme Pravde, naplniť 

každú časť svojho bytia. Ježiš je víťaz, Láska 

je silnejšia ako smrť. 
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Láska je silnejšia ako smrLáska je silnejšia ako smrLáska je silnejšia ako smrLáska je silnejšia ako smrť!!!!    
 

smrti sa nemusíme báť.  Skúsme sa 

zamyslieť nad tým, prečo sa tak bojíme 

smrti? Veď láska je silnejšia ako smrť. Boh 

nás miloval prv, ako sme sa narodili a bude 

nás milovať, aj keď 

zomrieme. Ježiš nás povolal 

od prvej chvíle, keď sme sa 

počali v matkinom lone. 

Naším poslaním je prijímať 

dávať lásku. Nie je 

jednoduché ostať verný 

tomuto poslaniu, keď nás 

pokúšajú rôzne nástrahy. Ale 

ani oni nemajú nad nami 

moc. Je tu víťazstvo Ježiša, 

ktorý nás povolal, za nás 

prekonal moc smrti, aby sme mohli žiť 

slobodne. Naša duša vie o víťazstve, ale 

city sa ešte s ním nestotožnili. Stále 

zápasia. Uverme víťazstvu, nech nás celých 

tak prežijeme novú radosť 

nový pokoj. Dovoľme Pravde, naplniť 

každú časť svojho bytia. Ježiš je víťaz, Láska 

 

sr. Simeona SNPM 



                                                                                                                                        
 

 

Program sv. misií v Sopkovciach v
 

Sobota – 24. apríla 2010 
 
15.00 Slávnostný ruženec 

  Privítanie o. misionárov

16.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých

  (v kultúrnom dome) 

 

Nedeľa – 25. apríla 2010  

09.00     Sv. liturgia, misijná kázeň pre   všetkýc

15.00 Večiereň (po večierni procesia na cintorín a

18.00 Premietanie filmu „Ježiš“ (v KD)

 

Pondelok – 26. apríla 2010 

Hriech a

10.00 Moleben k bl. P.P.Gojdičovi

16.30 Stretnutie s deťmi 

17.30 Radostný ruženec 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých (po liturgii stavovské stretnutie ženy)

 

Utorok – 27. apríla 2010  

10.00 Moleben k bl. Metodovi + spoveď: ženy

16.00 Sv. spoveď pre ženy 

16.30 Stretnutie s deťmi 

17.30 Bolestný ruženec 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých (po liturgii stavovské stretnutie pre 

mužov) 

 

Streda – 28. apríla 2010  

10.00 Moleben k bl. V. Hopkovi + spoveď: muži

16.00 Sv. spoveď pre mužov 

16.30 Stretnutie s deťmi 

17.30 Slávnostný ruženec 

18.00    Sv. liturgia, misijná kázeň pre

   (po liturgii krížová cesta cez   dedinu 
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Sopkovciach v dňoch 24.04. –

Privítanie o. misionárov 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých premietanie filmu „Ježiš“

Boh je láska 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre   všetkých 

Večiereň (po večierni procesia na cintorín a panychída za zomrelých)

Premietanie filmu „Ježiš“ (v KD) 

26. apríla 2010  

Hriech a spása v Ježišovi Kristovi 

bl. P.P.Gojdičovi 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých (po liturgii stavovské stretnutie ženy)

Viera a obrátenie 

bl. Metodovi + spoveď: ženy 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých (po liturgii stavovské stretnutie pre 

Smrť 

bl. V. Hopkovi + spoveď: muži 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých  

(po liturgii krížová cesta cez   dedinu – priniesť sviece) 
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– 02.05.2010 

premietanie filmu „Ježiš“ 

panychída za zomrelých) 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých (po liturgii stavovské stretnutie ženy) 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých (po liturgii stavovské stretnutie pre 



                                                                                                                                        
 

 

 

Štvrtok – 29. apríla 2010  

10.00 Návšteva, spoveď a sviatosť pomazania chorých

16.00 Sv. spoveď  

17.30 Ruženec svetla 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých a

sviece 

  (po liturgii sviatosť pomazania chorých)

 

Piatok – 30. apríla 2010  

10.00 Moleben k Božskému srdcu + sviatosť zmierenia

16.00 Sv. spoveď  

16.30 Stretnutie pre mládež 

17.30 Bolestný ruženec 

18.00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých a

  (po liturgii eucharistická poklona)

 

Sobota – 01. mája 2010  

 9.00 Akatist k Matke Ustavičnej Pomoci + spoveď

10.00 Stretnutie pre mládež 

15.30 Sv. spoveď 

17.00 Slávnostný ruženec 

17.30  Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých

19.00 Moleben k Bohorodičke +  poďakovania a prosby

   
Nedeľa – 02. mája 2010  

 10.30 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých, myrovanie

             Posvätenie a postavenie misijného kríža, poďakovanie, záver

 

• chorých nahlásiť v sakristii

 

Srdečne Vás všetkých pozývame!
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Ježiš je Pán 

sviatosť pomazania chorých 

misijná kázeň pre všetkých a obnova krstných sľubov 

(po liturgii sviatosť pomazania chorých) 

Eucharistia 

Božskému srdcu + sviatosť zmierenia 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých a obnova manželských sľubov

(po liturgii eucharistická poklona) 

Hľa tvoja matka 

Matke Ustavičnej Pomoci + spoveď 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých 

Moleben k Bohorodičke +  poďakovania a prosby 

Modlitba 

Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých, myrovanie 

ostavenie misijného kríža, poďakovanie, záver

sakristii 

Srdečne Vás všetkých pozývame!
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obnova krstných sľubov - doniesť 

obnova manželských sľubov 

ostavenie misijného kríža, poďakovanie, záver 

Srdečne Vás všetkých pozývame! 
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Príbeh na zamyslenie:Príbeh na zamyslenie:Príbeh na zamyslenie:Príbeh na zamyslenie:    
 

O starčekovi a jablkách 
Starček – veľmi starý – sadil mladé stromčeky, jablone. ,, Prečo to robíš? Smiali sa mu ľudia. ,, 

Veď ty už aj tak nedočkáš ovocia z týchto stromov. 
,, Ja sám už nebudem jesť ovocie z týchto stromov, ale tí čo po rokoch budú jesť jablká 

z týchto stromov, mi budú vďační, odpovedal im starček.  
 

Kto má starosť o druhého, nemá čas zostarnúť. 

( Wilhelmine Lubke ) 

 

Zakaždým, keď umiera starý človek, akoby zhorela knižnica. 

( Senegalské príslovie ) 
 

OSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKA    
 
Milé decká!!! 
Prvú aprílovú nedeľu sme slávili krásny a radostný deň, keď Pán Ježiš..., dokončenie sa 

dozviete, keď vyčiarknete dané slová. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

EMAUZY - HROB - KRÍŽ - LEBKA - NEBO - OCOT - OPONA - RAJ - SALOME - SLOVO - STRÁŽ - SVIEŤ - ŤARCHA - 

TVÁR - VÍNO - VÍŤAZ - VODA - VOJAK - YZOP - ZORE - ŽIŤ 

 

Y Z U A M E V Ť S K O T A 

L Z S T R Á Ž E M N R A Ŕ 

O T O C O I M I Í B K Í N 

P T v V Ť O Z V T B O E Ž 

O Y O Í L A O S E V B R C 

N H L A Ť D R L ! O Á R H 

A A S L A A E CH E L A R U 

J P O Z Y A Z K A J O V ! 
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Zasmejme saZasmejme saZasmejme saZasmejme sa    
 
 
-   Príde babka do kostola a 
v kostole si spomenula,  
 že zabudla vypnúť sporák 
a začala sa takto modliť: 
„Anjeličku môj strážničku 
opatruj moju 
dvojplatničku a vypni ju zo 
šestky na jedničku.“ 
 
- "Pán farár", hovorí 
miništrant, "včera som 
našiel hodinky."  
- "Dúfam, že si si ich 

nenechal?!", hovorí farár.  
- "Nie, pán farár, už som ich 
predal!" 
 
 
-  Viete čo je totálna opatrnosť?? 
  Keď slimák brzdí v zákrute... 
 
-  Večer príde vyhladnutý muž 
domov a hovorí žene:  
,, Daj mi večeru. 
,, A čarovné slovičko? 
- Abraka-dabra! 

 
SudokuSudokuSudokuSudoku    

 

7  5 3   4 9  

   4     3 

 4   8  2 7  

 7     6   

   7 6 8    

  8     2  

 8 1  7   4  

5     3    

 6 4   1 9  7 
Matúš Sejka 

 

 

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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PROSÍME VERIACICH, ABY KAHANCE NEUKLADALI 

NA PODSTAVEC SVÄTÉHO KRÍžA PRED MESTOM 

Z DÔVODU ZNEHODNOCOVANIA PÍSMEN  

DYMOM Z KAHANCOV.  

ĎAKUJEME! 

 

 

 

 

Chýbajú ti priatelia? CChýbajú ti priatelia? CChýbajú ti priatelia? CChýbajú ti priatelia? Cítiš 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. 
 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 4. Týždeň

Pondelok 
26.4. 

Svätý hieromučeník Bazil, 
amázijský bi

Utorok 
27.4. 

Svätý hieromučeník Simeon, 
Pánov príbuzný

Náš prepodobný otec 
biskup

Streda 
28.4. 

Svätí apoštoli 
Jasón a Sósipatros

Svätí mučeníci Dadas, 
Maxim a Kvintilián

Štvrtok 
29.4. 

POLOVICA 
PÄŤDESIATNICE

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný 

Memnón Divotvorca

Piatok 
30.4. 

Svätý apoštol Jakub, brat 
svätého Jána Teológa

 
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
1.5. 

Svätý prorok Jeremiáš

Nedeľa 
2.5. 

PIATA NEDEĽA 
PASCHE 

SAMARITÁNKE
 

Svätý Atanáz Veľký

 
 

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

Liturgický program na 4. Týždeň
 po PASCHE 

Svätý hieromučeník Bazil,  
amázijský biskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ Tadeáš, Michal, Ľudmila...

Sv. liturgia slovenská 
∗ Ján, Helena s

mučeník Simeon, 
Pánov príbuzný 

Náš prepodobný otec Štefan, 
biskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
∗

Sv. liturgia slovenská 
 + Ladislav, Mária

ätí apoštoli  
Sósipatros 

níci Dadas,  
Kvintilián 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária, Hermína, Vojtech

Detská sv. liturgia

POLOVICA 
PÄŤDESIATNICE 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika 
Prepodobný  

Memnón Divotvorca 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anastázia, Ján

Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Zuzana, Vierka

Svätý apoštol Jakub, brat 
tého Jána Teológa 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská 
∗ Marta s

prorok Jeremiáš 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Viktória, Lýdia...

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

NEDEĽA PO 
PASCHE – O 

SAMARITÁNKE  
 

Svätý Atanáz Veľký 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská
∗ 

Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
∗ Michal, Mária, Ale

Malá
Sv. liturgia slovenská

∗ Matúš, Veronika

 

Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      8888/2010/2010/2010/2010    

 

Liturgický program na 4. Týždeň 

Sv. liturgia staroslovienska 
Tadeáš, Michal, Ľudmila... 

Sv. liturgia slovenská  
Ján, Helena s rod.  

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Oľga s rod. 

v. liturgia slovenská  
Ladislav, Mária 

Sv. liturgia staroslovienska 
Ján, Mária, Hermína, Vojtech 

v. liturgia slovenská  
∗ Miroslav 

Sv. liturgia staroslovienska 
Anastázia, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
Štefan, Zuzana, Vierka 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Eva 

Sv. liturgia slovenská  
Marta s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
Michal, Viktória, Lýdia... 

Veľká večiereň 
v. liturgia slovenská 

+ Ján 

Sv. liturgia slovenská 
 Lenka, Jozef 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
Michal, Mária, Alena, Žaneta 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

Matúš, Veronika 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 5. týždeň 

Pondelok 
3.5. 

Odchod do večnosti 
prepodobného otca Teodóza

Svätí mučeníci Timotej a 
Maura

Utorok 
4.5. 

Svätá mučenica Pelágia

Streda 
5.5. 

Zakončenie Polovička 
Päťdesiatnice

 

Svätá mučenica Irena

Štvrtok 
6.5. 

Svätý, spravodlivý a
trpezlivý

Piatok 
7.5. 

Spomienka na znamenie 
úctyhodného kríža v 

Jeruzaleme
 

Zdržanlivosť od mä

Sobota 
8.5. 

Svätý apoštol a
Ján Teológ

Prepodobný otec 
Arsenios Veľký

Nedeľa 
9.5. 

ŠIESTA NEDEĽA 
PASCHE – O SLEPOM

 
Prenesenie úctyhodných 

pozostatkov svätého Mikuláša 
Divotvorcu z Myry do Bari

 

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

Liturgický program na 5. týždeň 
po PASCHE 

Odchod do večnosti 
prepodobného otca Teodóza 

Svätí mučeníci Timotej a 
Maura 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Moleben k Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská 

+ Ivan, Mária, Mária, Vasiľ...

mučenica Pelágia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Zuzana, Vasiľ... (pan.) 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

 + Anton, T

Zakončenie Polovička 
Päťdesiatnice 

Svätá mučenica Irena 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Anna, Michal, Štefan

Detská sv. liturgia
+ Pavol, Michal, Mária, Peter

Svätý, spravodlivý a veľmi 
trpezlivý Jób 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Zuzana, Andrej, Mária...

Moleben k Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská

+ Štefan, Zuzana, Vierka

Spomienka na znamenie 
úctyhodného kríža v 

Jeruzaleme 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Juraj, Michal
Moleben k Bohorodičke

Sv. liturgia slovenská 
 ∗ Martina, Marek, Tobias

apoštol a evanjelista  
Ján Teológ 

Prepodobný otec  
Arsenios Veľký 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

+ Mikuláš, Zuzana, Michal

NEDEĽA PO 
O SLEPOM  
 

Prenesenie úctyhodných 
pozostatkov svätého Mikuláša 

Myry do Bari 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská

Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
∗
Malá

Sv. liturgia slovenská
∗ chorých na slerózu multiplex

Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      8888/2010/2010/2010/2010    

 

Liturgický program na 5. týždeň  

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Eva 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

Ivan, Mária, Mária, Vasiľ... 

Sv. liturgia staroslovienska 
Michal, Zuzana, Vasiľ... (pan.)  

Moleben k Bohorodičke  
v. liturgia slovenská  

Anton, Tekla, Anton (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
Mária, Anna, Michal, Štefan 

v. liturgia slovenská  
Pavol, Michal, Mária, Peter 

Sv. liturgia staroslovienska 
Ján, Zuzana, Andrej, Mária... 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 
Štefan, Zuzana, Vierka 

Sv. liturgia staroslovienska 
Mária, Juraj, Michal 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  
Martina, Marek, Tobias 

iturgia staroslovienska 
+ Eva 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

Mikuláš, Zuzana, Michal 

. liturgia slovenská 
+ Peter 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Anton, Eva 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
chorých na slerózu multiplex 



                                                                                                                                        
 

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát 
Farnosť Zosnutia 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 kažNech dobrý Boh odmení požehnaním kažNech dobrý Boh odmení požehnaním kažNech dobrý Boh odmení požehnaním kaž
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: Mgr. Katarí

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 kažNech dobrý Boh odmení požehnaním kažNech dobrý Boh odmení požehnaním kažNech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dého, kto prispeje na dobrý účel dého, kto prispeje na dobrý účel dého, 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      8888/2010/2010/2010/2010    

 

                                                                    

krst, myropomazanie, sv prijímnie -  

minimálne 4 mesiace vopred; 

cerkvi.  

 si aj telefonicky a vyzdvihnúť 

dého, kto prispeje na dobrý účel dého, kto prispeje na dobrý účel dého, kto prispeje na dobrý účel dého, 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. 


