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Žijeme vo svete; tento svet si užívame, pohybujeme sa jeho priestorom a 
používame jeho vymoženosti. Občas si ale uvedomujeme, nakoľko nás tento 
svet obmedzuje — že musíme jesť, piť a spať,  že nemôžeme byť súčasne na 
dvoch miestach, že si nemôžeme obliecť dvaja tú istú košeľu, alebo — ako by 
toho nebolo dosť — že sa po nás chce, aby sme platili dane a dodržiavali 
zákony, ktoré sa nám nepáčia. Vo svojom vnútri túžime po úplnej slobode, ale 
naše telo a telesný svet nám kladú prekážky. 

Táto túžba je stará ako ľudstvo samo, a rovnako staré sú aj metódy, ktoré 
človeku umožňujú zachovať si aj napriek všetkým hmotným obmedzeniam 
vnútornú slobodu, teda vo svete žiť a svet používať, ale nebyť jeho otrokom. 

Boh dal slobodu človeku už v raji. Vtedy bol ešte úplne a totálne slobodný, 
pretože nebol zaťažený ničím zlým. Ako všetci iste vieme, človek to zneužil a 
zhrešil. Slobodne sa rozhodol neposlúchnuť Boha a spáchal hriech. Hriech, 
ktorý nás zbavuje tejto schopnosti. Boh však vo svojej dobrote a múdrosti 
nevzal človeku dar, hoci vedel, že od tej chvíle budú tento dar zneužívať v 
podstate neustále. „Boh chcel totiž ponechať človekovi možnosť rozhodovať sa, 
aby sám od seba hľadal svojho Stvoriteľa a slobodne dosiahol plnú a blaženú 
dokonalosť tým, že sa k nemu primkne.“  

Cieľom vnútornej slobody je,  aby každý objavil skutočnosť, že aj za tých 
najnepriaznivejších vonkajších okolností má vo svojom vnútri priestor slobody, 
ktorý mu nikto nemôže vziať, pretože jeho prameňom i zárukou je Boh. Ak toto 
neobjavíme, budeme mať v živote vždy pocit neslobody a nikdy neokúsime 
šťastie. A naopak, ak sme dokázali v sebe rozvinúť vnútorný priestor slobody, 
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 zaiste nemálo vecí nám bude spôsobovať utrpenie, ale nič nás 

nebude môcť skutočne utláčať ani udúšať. 

         Pre niekoho sa sloboda spája s predstavou okna, ktorým 

vpustí vzduch, aby mu okysličil celé telo. Teológia chápe slobodu 

ako základnú podmienku lásky, pretože len v slobode môže 

prúdiť vzájomné darovanie a prijímanie. Nepochybne, sloboda 

nepochádza z ľudských zdrojov, ale je darom, s ktorým sa človek 

musí naučiť zaobchádzať. Sloboda prináša aj ťažkosti. V detstve 

sa prejavujú neposlušnosťou, v mladosti nerozhodnosťou zvoliť si 

svoje budúce povolanie, v dospelosti urputným trvaním na 

„vlastnej zodpovednosti”, v neskoršom veku si čoraz pokornejšie 

uvedomujeme svoje limity, možnosti sa nám zužujú a sloboda 

výberu sa mení na slobodu prijať, čo nám život nadelil.  

            Človek je teda bytosť do veľkej miery zvrchovaná. 

Slobodou je podobný Bohu – je na jeho obraz. Ale sloboda je 

daná človekovi na to, aby rozvíjal aj sám seba. A v kresťanstve 

hovoríme, aby sa tvoril a aby bol čo najdokonalejším obrazom 

Božím. Preto sloboda nie je svojvôľa. Sloboda je pre človeka 

požehnaním len vtedy, keď sa človek slobodne rozhoduje podľa 

poznanej pravdy – podľa pravdy o svojom pôvode, o svojom 

poslaní a o svojom cieli. Sloboda je naším požehnaním vtedy, ak 

žijeme podľa zámerov Tvorcu a podľa Božej vôle, ktorú poznáme 

rozumom, ktorú nám Boh dal poznať v Zjavení, ktorú nám tlmočí 

dnes Cirkev a naše vlastné svedomie. 

             Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo odvráť od nás 

všetky protivenstvá, aby sme bez vnútorných a vonkajších 

prekážok mohli plniť tvoju vôľu. Daj nám milosť prijať v týchto 

dňoch Svätého Ducha, aby sme pred tvojou tvárou stáli vnútorne 

slobodní, ale s tebou zjednotení.                              o. Peter Hrib 

Náš časopis Náš časopis Náš časopis Náš časopis 
môže byť môže byť môže byť môže byť 

misijný aj vďaka misijný aj vďaka misijný aj vďaka misijný aj vďaka 
Tebe.!!!Tebe.!!!Tebe.!!!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.... 



                                                                                                                                        
 

 

 

Otec všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra,

Teba skrúšene prosím pre Najsvätejšie a Teba milujúce Srdce 
Ježiša, Tvojho premilého Syna, nášho Pána a Vykupiteľa, 

v ktorom nachádzaš zaľúbenie:

Udeľ mi milosť živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k
i k blížnym, ale nadovšetko milosť opravdivej ľútosti nad 

všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac
neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svätej vôle, vo všetkom 
ju konal celým srdcom a ochotne, a v

konca s

Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč ma hlboko a úprimne 
milovať Tvojho Otca, ku ktorému si na tejt

s láskou, akej je celý náš svet neschopný.

Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a do Jeho rúk si oddal aj 
svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo nášho 

vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby som vedel skutoč
milovať aj Tvojho

Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a vlej mi svoju lásku do 
srdca! Ty vychádzaš z

pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme sa 
priblížiť

Nauč ma Božej láske!
nerozdielnej Trojici na veky vekov! Amen.
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Otec všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra,

Teba skrúšene prosím pre Najsvätejšie a Teba milujúce Srdce 
Tvojho premilého Syna, nášho Pána a Vykupiteľa, 

ktorom nachádzaš zaľúbenie: 

Udeľ mi milosť živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k
blížnym, ale nadovšetko milosť opravdivej ľútosti nad 

všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac
neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svätej vôle, vo všetkom 
ju konal celým srdcom a ochotne, a v Tvojej láske zotrval až do 

konca svojho života.  

Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč ma hlboko a úprimne 
milovať Tvojho Otca, ku ktorému si na tejto zemi zdvíhal oči 

láskou, akej je celý náš svet neschopný.

Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a do Jeho rúk si oddal aj 
svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo nášho 

vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby som vedel skutoč
milovať aj Tvojho Otca.  

Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a vlej mi svoju lásku do 
srdca! Ty vychádzaš z Otca i Syna a si Láska, si svetlo večnej 

pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme sa 
priblížiť k milosti a pravde. 

Nauč ma Božej láske! Úcta, česť a sláva Najsvätejšej, 
nerozdielnej Trojici na veky vekov! Amen.
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Otec všetkého milosrdenstva, prameň všetkého dobra, 

Teba skrúšene prosím pre Najsvätejšie a Teba milujúce Srdce 
Tvojho premilého Syna, nášho Pána a Vykupiteľa, 

 

Udeľ mi milosť živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky k Tebe 
blížnym, ale nadovšetko milosť opravdivej ľútosti nad 

všetkými mojimi hriechmi a pevné rozhodnutie nikdy viac Ťa 
neuraziť, aby som vždy žil podľa Tvojej svätej vôle, vo všetkom 

Tvojej láske zotrval až do 

Jednorodený Syn Boží, večné Slovo, nauč ma hlboko a úprimne 
o zemi zdvíhal oči 

láskou, akej je celý náš svet neschopný. 

Do Jeho rúk si oddával svoj svätý život a do Jeho rúk si oddal aj 
svoju dušu, keď si na dreve kríža zakončil dielo nášho 

vykúpenia. Nauč ma milovať Teba, aby som vedel skutočne 

Bože, Duchu Svätý, osvieť moju myseľ a vlej mi svoju lásku do 
Otca i Syna a si Láska, si svetlo večnej 

pravdy a radosť večného života. Bez Tvojej moci nemôžeme sa 

sláva Najsvätejšej, 
nerozdielnej Trojici na veky vekov! Amen. 



                                                                                                                                        
 

 

 
V nedeľu 23. mája bude slávi

Katolícka cirkev sviatok Zoslania Ducha 
Svätého – Turíce (Svätodušná nede
ktorý sa slávi 50 dní po Veľ
Skončí sa tak 50-dňové veľ
obdobie (grécky Pentekoste 
Skutky apoštolov opisujú, ako Ježišovi 
učeníci boli pri zázraku Turíc naplnení 
Duchom Svätým a 
začali hovoriť 
rôznymi jazykmi: 
„Keď prišiel deň 
Turíc, boli všetci 
vedno na tom 
istom mieste. Tu sa 
náhle strhol hukot 
z neba, ako keď sa 
ženie prudký 
vietor, a naplnil 
celý dom, v ktorom 
boli. I zjavili sa im 
akoby ohnivé 
jazyky, ktoré sa 
rozdelili, a na 
každom z nich 
spočinul jeden. 
Všetkých naplnil 
Duch Svätý a 
začali hovoriť 
inými jazykmi, ako im Duch dával 
hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, 
nábožní ľudia zo všetkých národov, 
pod nebom. Keď sa teda strhol tento 
hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli 
zmätení, lebo každý ich počul hovori
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u 23. mája bude sláviť 
Katolícka cirkev sviatok Zoslania Ducha 

Turíce (Svätodušná nedeľa), 
ktorý sa slávi 50 dní po Veľkej noci. 

ové veľkonočné 
obdobie (grécky Pentekoste – 50). 
Skutky apoštolov opisujú, ako Ježišovi 

níci boli pri zázraku Turíc naplnení 

inými jazykmi, ako im Duch dával 
. V Jeruzaleme boli Židia, 

udia zo všetkých národov, čo sú 
eda strhol tento 

hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli 
čul hovoriť 

svojím jazykom. I st
vraveli: ´Nie sú títo všetci, 
Galilejčania? A ako to, že ich 

každý z nás po
vlastnom jazyku, v ktorom 
narodili? My, Parti, Médi, Elam
obyvatelia Mezopotámie, Judey a 
Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a 
Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov 

je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od 
toho dňa je Kráľovstvo, ktoré o
Kristus, otvorené pre tých, 
veria. Vyliatím Ducha Svätého v de
Turíc bola Cirkev zjavená svetu.
         Korene sviatku Zoslania Ducha 
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svojím jazykom. I stŕpli a udivení 
vraveli: ´Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, 

ania? A ako to, že ich  
každý z nás počuje vo svojom 

vlastnom jazyku, v ktorom sme sa 
narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, 
obyvatelia Mezopotámie, Judey a 
Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a 
Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov 

okolo Cyrény, 
prisťahovaní 

Rimania, Židia aj 
prozelyti, 

Kréťania i Arabi: 
počujeme ich vo 
svojich jazykoch 
hovoriť o veľkých 

Božích 
skutkoch.´“  

(Sk 2, 1-11) 
 

      V deň Turíc 
sa Kristova 
Veľká noc 
završuje vyliatím 
Ducha Svätého, 
ktorý je zjavený, 
daný a udelený 
ako božská 
osoba. V ten deň 

je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od 
ľovstvo, ktoré ohlasoval 

Kristus, otvorené pre tých, čo v neho 
veria. Vyliatím Ducha Svätého v deň 
Turíc bola Cirkev zjavená svetu. 

Korene sviatku Zoslania Ducha 
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Svätého spočívajú v židovstve. V knihe 
Levitikus 23,15-21, sa uvádza tento deň 
ako slávnosť žatvy alebo ako deň 
potravín. Sviatok trval len jeden deň. 
Žatva sa začínala po Veľkej noci a 
končila sa Turícami. Podľa knihy 
Exodus 23,16 bola to slávnosť žatvy (Dt 
16,9), teda po našom dožinky. Slávnosť 
sa konala na 50. deň po Veľkej noci. 
Ináč sa tento sviatok nazýval aj sviatok 
týždňov, kedy sa obetovali prvotiny 
úrody, preto aj deň „prvotín“ ( Nm 28,26 
). Až neskoršie sa snažili Židia dať 
tomuto sviatku duchovnú podstatu a 
začali ho označovať ako „deň vydania 
Zákona“. Pri tejto jednodennej slávnosti 
bola predčítaná kniha Rút. Pre kresťanov 
je v prenesenom zmysle tento sviatok 
takisto vďakyvzdaním za úrodu – 
Kristovou žatvou je založenie Cirkvi a 
Turíce sú jej zrodom – teda 
„narodeninami“. 
 
Duch Svätý:  
      Sväté písmo chápe Ducha Svätého 
ako tvorivú silu všetkého života. Podľa 
učenia Cirkvi je Duch Svätý poslaný do 
sveta ako Oživovateľ, aby neustále 
oživoval osobu, slovo a dielo Ježiša 
Krista. Biblia hovorí o Svätom Duchu v 
mnohých obrazoch a volí na to výraz, 
ktorý má súčasne význam „dych, vánok, 
vietor“. Jeho pôsobenie je popísané ako 
„oheň“, alebo „živá voda“. Až neskôr sa 
symbolom Ducha Svätého stala 
holubica. Takzvaný zázrak jazykov nám 
pripomína, že hlásanie posolstva Ježiša 
Krista má pre celý svet význam 
presahujúci jazykové bariéry. 
       Duch Svätý je tretia božská osoba 
Svätej Trojice, ktorému sa vzdáva tá istá 
poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, 

lebo je tej istej podstaty a velebnosti. 
Duch Svätý je stredobodom teológie sv. 
Pavla. Nicejsko – carihradské vyznanie 
viery pôvodne hovorilo, že Duch Svätý 
pochádza od Otca. Ale v roku 675 koncil 
v španielskom meste Braga túto vetu 
rozšíril a pridal, že pochádza od Otca i 
Syna. Východne cirkvi odmietali toto 
rozšírenie prijať. Všeobecný Lyonský 
(1274) a Florentský (1439) koncil 
potvrdil platnosť a vieroučnú správnosť 
náuky, že Svätý Duch pochádza od Otca 
i Syna. 
 Duch Svätý je vlastne meno toho, 
ktorému sa klaniame a ktorého 
oslavujeme s Otcom a Synom. Výrazom 
„Duch“ sa prekladá hebrejské slovo 
Rúach, ktoré podľa pôvodného významu 
znamená dych, vzduch vietor.  
 
Dary Ducha Svätého: 
       Dary Ducha Svätého sú oporou 
mravného života kresťana. Sú to trvalé 
dispozície, ktoré priaznivo uspôsobujú 
človeka, aby bol ochotný konať podľa 
vnuknutí Ducha Svätého. Mravný život 
človeka je podporovaný darmi Ducha 
Svätého, ktoré je možné chápať ako 
trvalé vlohy-schopnosti, ktoré disponujú 
človeka k tomu, aby rešpektoval Božie 
podnety ku konaniu. 
Poznáme 7 darov Ducha Svätého: Dar 
múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar 
sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a 
Dar bázne Božej. 
 
         Prorok Izaiáš uvádza vo svojej 
knihe šesť darov Pánovho Ducha (Iz 
11,2): poznanie, porozumenie, múdrosť, 
rada, Božia bázeň a sila. V liste sv. 
Pavla Galaťanom (Gal 5,22) sa uvádza 
deväť darov Božieho Ducha: láska, 
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radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrota, vernosť, miernosť a 
zdržanlivosť. Cirkev jasne formulovala 
sedem darov Ducha Svätého. V plnosti 
tieto dary prislúchajú Kristovi.         Dary 
Ducha Svätého dopĺňajú a vedú k 
dokonalosti čností tých, ktorí ich 
prijímajú. Robia veriacich ochotnými 
pohotovo poslúchať Božské vnuknutia. 
Plody Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás 
Duch Svätý vytvára ako prvotiny večnej 
slávy.  
 
Symboly Ducha Svätého: 
Voda: Symbolika vody naznačuje 
pôsobenie Ducha svätého pri krste, 
pretože sa voda po vzývaní Ducha 
Svätého stáva účinným sviatostným 
znakom nového narodenia. 
  
Pomazanie: Symbolika pomazania 
olejom naznačuje aj Ducha Svätého, 
takže sa pomazanie stalo jeho 
synonymom. Pri uvádzaní do 
kresťanského života je pomazanie 
sviatostným znakom birmovania. 
 
Oheň: Kým voda znamená narodenie a 
plodnosť života udeleného v Duchu 
Svätom, oheň je symbolom 
pretrvávajúcej sily pôsobenia Ducha 
Svätého. 
 
Oblak a svetlo: Tieto dva symboly sú v 
zjaveniach Ducha Svätého 
neoddeliteľné. Už pri teofániách (Božích 
zjaveniach) Starého zákona, raz temný, 
inokedy žiarivý oblak zjavuje živého 
Boha a Spasiteľa: Mojžišovi na vrchu 
Sinaj, Šalamúnovi pri posviacke 
chrámu... . Na vrchu premenenia Duch 
Svätý prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje 

Ježiša, Mojžiša a Eliáša, Petra, Jakuba a 
Jána, a „z oblaku zaznel hlas: ´Toto je 
môj vyvolený Syn, počúvajte ho!´ 
 
Pečať: Je symbol blízky symbolu 
pomazania. Veď Kristus je ten, ktorého 
„označil Boh svojou pečaťou“ (Jn 6,27). 
Pretože obraz pečate (po grécky 
sphragis) označuje nezmazateľný účinok 
pomazania Duchom Svätým vo 
sviatostiach krstu, birmovania a 
posvätného stavu, bol použitý v 
niektorých teologických tradíciách na 
vyjadrenie nezmazateľného „znaku“, 
vtlačeného týmito tromi sviatosťami, 
ktoré sa nemôžu opakovať.  
 
Ruka: Ježiš vkladaním rúk uzdravoval 
chorých a žehnal deti. Apoštoli 
vkladaním rúk udeľujú Ducha Svätého 
(porov. Sk 8, 17-19; 13,3; 19,6). 
 
Boží prst: Ježiš vyháňa Božím prstom ... 
zlých duchov (Lk 11,20). Hymnus Veni 
Creator Spiritus vzýva Ducha Svätého 
ako „prst Božej pravice“ (dextrae Dei 
digitus)  
 
Holubica: Na konci potopy (ktorej 
symbol sa týka krstu) sa holubica, ktorú 
vypustil Noe, vracia s čerstvou olivovou 
ratolesťou v zobáku, ktorá znamená, že 
zem je obývateľná (Gn 8, 8-12). Keď 
Ježiš vystupuje po svojom krste z vody, 
zostupuje na neho Duch Svätý v podobe 
holubice a zostáva nad ním (Mt 3, 16 a 
paral.). Symbol hubice na označenie 
Ducha Svätého je v kresťanskej 
ikonografii tradičný. 
 



                                                                                                                                        
 
 

V pondelok si pripomenieme

Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšiu Trojicu 

tvoria tri Božské osoby – Otec, Syn a

Duch. Zmienka o Trojici sa implicitne 

objavuje v mnohých biblických 

požehnaniach, pokynoch a výrokoch: 

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite 

ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

(Mt 28,19).  

 Výraz „Trojica“ (po 

grécky trias) prvýkrát 

použil Teofil z Antiochie 

okolo r. 180. Od 3. storočia 

náuka o Svätej Trojici – 

jeden Boh v troch Božských 

osobách – tvorí jeden z 

hlavných článkov 

kresťanskej viery. Cirkevní 

Otcovia 3.a 4. storočia 

zložili mnohé hymnické 

piesne a modlitby na oslavu 

Trojjediného Boha, napísali učené traktáty 

(napr. sv. Augustín De Trinitate) a Prvý 

nicejský ekumenický koncil v r. 325 zhrnul 

základné zjavené pravdy o tomto 

tajomstve do Nicejsko – carihradského 

vyznania viery. V tomto čase bol už 

všeobecne rozšírený zvyk ukončiť 

odriekanie alebo spievanie žalmov 

chválospevom k Najsvätejšej Trojici: „Sláva 

Otcu i Synu i Duchu Svätému ...“. V r. 1198 

bol založený rád trinitárov (Ordo 

Sanctissimae Trinitatis), ktorý spolu s 
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pripomenieme sviatok 

Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšiu Trojicu 

Otec, Syn a Svätý 

. Zmienka o Trojici sa implicitne 

objavuje v mnohých biblických 

požehnaniach, pokynoch a výrokoch: 

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite 

ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

apísali učené traktáty 

(napr. sv. Augustín De Trinitate) a Prvý 

nicejský ekumenický koncil v r. 325 zhrnul 

základné zjavené pravdy o tomto 

carihradského 

vyznania viery. V tomto čase bol už 

všeobecne rozšírený zvyk ukončiť 

alebo spievanie žalmov 

chválospevom k Najsvätejšej Trojici: „Sláva 

Otcu i Synu i Duchu Svätému ...“. V r. 1198 

bol založený rád trinitárov (Ordo 

Sanctissimae Trinitatis), ktorý spolu s 

rádom cisterciánov v 13. storočí horlivo šíril 

úctu k Svätej Trojici a

zaradenie tohto sviatku do cirkevného 

kalendára. Úsilie bolo zavŕšené úspechom 

a v r. 1334 pápež Ján XXII. (1316

súhlas, aby sa sviatok Najsvätejšej Trojice 

slávil v celej Cirkvi v prvú nedeľu po 

Turiciach. 

               Viera všetkých kresťanov má základ 

v Najsvätejšej Trojici a 

kresťania sú krst

Otca i Syna i

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice 

je ústredným tajomstvom 

kresťanskej viery a 

kresťanského života.

tajomstvo je teda prameňom 

všetkých o

viery a svetlom, ktoré 

osvetľuje. Je najzákladnejším a 

najpodstatnejším učením v 

«hierarchii právd viery». Celé dejiny spásy 

sú dejinami cesty a spôsobu, akým sa 

pravý Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, zjavuje 

ľuďom. Iba Boh nám ho môže dať 

tak, že sa nám zjavuje ako Otec, Syn a 

Duch Svätý. Zjavená pravda o Najsvätejšej 

Trojici bola hneď od začiatku v základoch 

živej viery Cirkvi najmä prostredníctvom 

krstu. Trojica je jedna, nevyznávame troch 

bohov, ale jedného Boha v troch osobách: 

„Trojicu jednej podstaty.“
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rádom cisterciánov v 13. storočí horlivo šíril 

úctu k Svätej Trojici a presadzoval oficiálne 

zaradenie tohto sviatku do cirkevného 

kalendára. Úsilie bolo zavŕšené úspechom 

a v r. 1334 pápež Ján XXII. (1316-1334) dal 

súhlas, aby sa sviatok Najsvätejšej Trojice 

slávil v celej Cirkvi v prvú nedeľu po 

iera všetkých kresťanov má základ 

v Najsvätejšej Trojici a 

kresťania sú krstení „v mene 

Otca i Syna i Svätého Ducha“. 

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice 

je ústredným tajomstvom 

kresťanskej viery a 

kresťanského života. Toto 

tajomstvo je teda prameňom 

všetkých ostatných tajomstiev 

viery a svetlom, ktoré 

osvetľuje. Je najzákladnejším a 

najpodstatnejším učením v 

«hierarchii právd viery». Celé dejiny spásy 

sú dejinami cesty a spôsobu, akým sa 

pravý Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, zjavuje 

Iba Boh nám ho môže dať poznať 

tak, že sa nám zjavuje ako Otec, Syn a 

Duch Svätý. Zjavená pravda o Najsvätejšej 

Trojici bola hneď od začiatku v základoch 

živej viery Cirkvi najmä prostredníctvom 

krstu. Trojica je jedna, nevyznávame troch 

bohov, ale jedného Boha v troch osobách: 

Trojicu jednej podstaty.“ 



                                                                                                                                        
 
 

A ak si už na úplnom dne, Boh má vždy niečo pre teba...
 
Tento príbeh je nádherný. 

Mladá žena vyskočila z kresla 
ihneď ako uvidela chirurga vychádza
operačnej sály. Pýtala sa: ,,Ako sa má 
môj synček? Bude v poriadku? Kedy ho 
môžem vidieť?,, Chirurg odvetil: Je mi 
to ľúto, robili sme čo bolo v našich 
silách, ale váš syn to 
neprežil. 

Anna sa v 
náreku pýtala: ,,Prečo 
malé deti dostanú 
rakovinu? Vari o ne 
už Boh nedbá? Kde 
si bol Bože, keď ťa 
môj syn potreboval?,, 

Chirurg odvetil: 
"Chcete byť na chvíľu 
osamote s vašim 
synčekom predtým, 
než ho odvezú na 
univerzitu? Jedna zo 
sestričiek za o pár 
minút vyjde.,, Anna 
požiadala sestričku, 
aby zostala s ňou 
pokiaľ sa nerozlúči so svojim synom. 
Milujúco prebehla svojimi prstami cez 
červené kučeravé vlasy. ,,Chceli by ste 
si nechať na pamiatku pramienok 
vlasov?,, pýtala sa setra. 

Anna naznačila áno. Sestra 
odstrihla chlapcovi pramienok
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čila z kresla 
ko uvidela chirurga vychádzať z 

nej sály. Pýtala sa: ,,Ako sa má 
ek? Bude v poriadku? Kedy ho 

Chirurg odvetil: Je mi 
o bolo v našich 

i so svojim synom. 
Milujúco prebehla svojimi prstami cez 

eravé vlasy. ,,Chceli by ste 
 na pamiatku pramienok 

ila áno. Sestra 
odstrihla chlapcovi pramienok vlasov, 

vložila do plastového vrecka a podala 
ho Anne. 

,, Bol to Tomášov nápad darova
svoje telo pre univerzitnú nemocnicu na 
štúdium. Hovoril, že by to mohlo 
pomôcť niekomu inému. Najprv som 
povedala nie, ale Tomáš povedal, 

mami, ja už to telo 
nebudem p
keď
to pomôže inému 
malému chlapcovi 
aby mohol strávi
mamou viac dní ako 
ja.,, Pokra
Tomáš mal zlaté 
srdce. Vždy myslel na 
iných. Vždy chcel 
pomôc
mohol.,,

nemocnicou posledný 
raz, potom 
strávila skoro šes
mesiacov. Tašku s 
Tomášovými vecami 

položila na sedadlo v aute ved
Jazda domov bola ve
ťažšie bolo vkročiť do prázdneho domu. 
Tomášove veci a igelitové vrecko s 
vlasmi doniesla do synovej izby.
ukladať modely autí
osobné veci v jeho izbe presne na 
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,, Bol to Tomášov nápad darovať 
svoje telo pre univerzitnú nemocnicu na 
štúdium. Hovoril, že by to mohlo 

 niekomu inému. Najprv som 
povedala nie, ale Tomáš povedal, 

mami, ja už to telo 
nebudem potrebovať 
keď zomriem. Možno 
to pomôže inému 
malému chlapcovi 
aby mohol stráviť s 
mamou viac dní ako 
ja.,, Pokračovala: Môj 
Tomáš mal zlaté 
srdce. Vždy myslel na 
iných. Vždy chcel 
pomôcť iným, ak 
mohol.,, 

Anna prešla 
nemocnicou posledný 
raz, potom čo tam 
trávila skoro šesť 

mesiacov. Tašku s 
Tomášovými vecami 

položila na sedadlo v aute vedľa seba. 
Jazda domov bola veľmi ťažká. Ešte 

čiť do prázdneho domu. 
Tomášove veci a igelitové vrecko s 
vlasmi doniesla do synovej izby. Začala 

y autíčok a ostané 
osobné veci v jeho izbe presne na 
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miesto, kde si ich vždy odkladal on. 
Ľahla si naprieč jeho posteľou, pritlačila 
k sebe jeho podušku, a vyplakala sa až 
od únavy zaspala. 

Bolo okolo polnoci, keď sa Anna 
zobudila. Vedľa nej na posteli ležal 
zložený list. V liste stálo: Drahá mamka, 
viem že ti budem chýbať, ale neboj sa 
že na teba niekedy zabudnem, alebo 
prestanem ťa mať rád, len preto, že nie 
som vedľa teba aby som ti povedal,, 
Mám Ťa rád.,, Stále ťa budem milovať, 
mami, dokonca každý deň viac a viac. 
Jedného dňa sa opäť uvidíme. Dovtedy, 
ak by si chcela, mohla by si si 
adoptovať malého chlapca aby si 
nebola tak sama, mne by to nevadilo. 
Mohol by mať moju izbu a všetky moje 
staré veci aby sa s nimi mohol hrať. Ale 
ak by si sa rozhodla pre dievčatko, asi 
by sa jej nepáčili tie isté veci ako 
chlapcom. Musíš jej kúpiť bábiky a 
dievčenské veci, veď vieš.  

Nesmúť nado mnou. Toto je tu 
skutočne nádherné miesto. Dedko a 
babka sa so mnou zvítali hneď ako som 
sem prišiel a ukázali mi to tu naokolo, 
ale bude mi trvať veľa času, než to 
všetko spoznám. Anjeli sú takí správni. 
Veľmi rád na nich pozerám keď lietajú.  

A vieš čo? Ježiš nevyzerá ako na 
žiadnom obrázku. Áno, keď som ho 
uvidel, hneď som vedel, že je to on. 
Sám Ježiš ma vzal vidieť Boha otca! A 
hádaj čo mami! Sedel som Bohu na 
kolenách a rozprával som sa s ním, ako 

keby som bol niekto veľmi dôležitý. To 
bolo vtedy, keď som mu povedal, že ti 
chcem napísať list, aby som ti povedal 
Zbohom a všetko ostatné. Ale ja som 
hneď vedel, že to nie je dovolené. No 
ale vieš čo mami? Boh mi podal jeho 
vlastné pero a papier, aby som ti 
napísal tento list. Ten anjel čo ti má 
doniesť tento list sa tuším volá Gabriel.  

Boh mi povedal, aby som ti dal 
odpoveď na jednu otázku, ktorú si sa 
ho pýtala ,,Kde bol keď som ho ja 
potreboval?,, Boh mi hovoril, že bol na 
tom istom mieste so mnou, tak ako bol 
so svojim synom Ježišom, keď bol na 
kríži. Bol presne tam, a tak je vždy so 
všetkými jeho deťmi. Mami, nik iný 
nemôže vidieť čo som ti napísal, len ty. 
Pre všetkých ostatných je to len kus 
bieleho papiera. 

 Nie je to super? Musím už vrátiť 
Bohu jeho pero späť. Musí písať ďalšie 
mená do Knihy života. Dnes musím 
zasadnúť na večeru za stôl s Ježišom. 
Som si istý, že jedlo bude vynikajúce. 

Oh, skoro som ti zabudol 
povedať. Už ma nič nebolí. Všetka tá 
rakovina zmizla. To ma teší, lebo som 
už nemohol viac vydržať tú bolesť a 
Boh už tiež nemohol vidieť, že ma to 
tak veľmi bolí. To bolo vtedy keď ku 
mne poslal Anjela milosrdenstva. Anjel 
mi povedal, že som špeciálna zásielka.  

Podpísané: s láskou od Boha 
Otca, Ježiša a odo mňa.  
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„Radosť, ak sa o ňu s niekým nedelíme, 

vysychá a vyprcháva“ 

    / Ján Pavol II. /    
 
Radosť je prejav niečoho 

pozitívneho. Radosť môže mať tisíc tvárí. 

Sú takí, ktorí sa od radosť rozosmejú, no sú 

i takí, ktorí od radosť plačú. Iní sa 

roztancujú. Trvácnosť radosti závisí od jej 

zdroja. Všetci po nej túžime.  Každý z nás 

potrebuje protizávažie, 

ktoré by nám pomohlo 

vyrovnať nerovnováhu, 

ktorú do nášho života 

prinášajú smutné vzťahy. 

Boh nám do srdca vložil 

slnečné miesta; prečo by 

sme ich mali chrániť pred 

svetlom?“ Tieto „slnečné 

miesta“ nám jasne 

hovoria o tom, že 

veselosť je čnosť 

ustanovená Bohom a že 

je praktickým znakom Božieho 

milosrdenstva. Ak ustarostenosť je váha, 

potom veselosť je protiváha.   Cirkev nám 

dáva do pozornosti celý rad svätcov, ktorí 

nás  svojím životom povzbudzujú 

k nasledovaniu Pána, k službe v radosti a 

lásky. Napríklad sv. Filip Neri: vraj, keď mu 

pápež ponúkol kardinálsky klobúk (a tým 

samozrejme kardinálsku hodnoť), ako 

ocenenie jeho činnosti medzi chudobnými 

v Ríme, najprv vzdoroval. No potom sa 

vyjadril, že nech ho prinesú, aspoň budem 

mať jeho kocúr kde spávať.  

Humor je pečaťou zrelého 

človeka, musí byť spoznateľný 

tam, kde je človek v poriadku. 

„Prečo dnes nie si veselý? Ani 

nevieš? Daruj Pánovi svoju 

únavu, svoju námahu, ťažkosti  

a večné starosti, to 

neusporiadané skladište, ktoré 

tlie na dne tvojho srdca. A 

usmej sa na iných... Usmej sa 

na svoju ženu, na brata, suseda, 

kolegu; usmej sa na 

domovníka, na obchodníka... tvár sa 

vľúdne... usmej sa... a tvoj úsmev privolá 

späť radosť, ktorá chcela utiecť.“ Lebo len 

ten má radosť, kto ju vie rozdať iným. 

 

sr. Simeona SNPM 

��  

�

�

� 
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ZASMEJME SAAA: 
 
Mravec uteká po pralese, ďaleko za ním si vykračuje slon. 
Vzdialenosť, dosť veľká, sa stále skracuje. Mravec sa  
rozčúli a rozkričí sa na slona : ,, To sa ti kráča, keď som ti vyšliapal 
cestu ! 
 
Hádanka: Prečo stojí bocian na jednej nohe? 
Lebo keby zdvihol aj tú druhú, tak by spadol. 

 
Večer príde vyhladnutý muž domov a hovorí žene: 
,, Daj mi večeru! 
A čarovné slovičko?  
,, Abraka – dabra!  
 
 
 
 

POUPOUPOUPOUČNÝ PRÍBEHNÝ PRÍBEHNÝ PRÍBEHNÝ PRÍBEH    
O mieste kde sa zem dotýka neba 

 
Stará legenda rozpráva, že dvaja mnísi v istom kláštore vyčítali z kníh, že na konci sveta je 

také miesto, kde sa zem dotýka neba. Rozhodli sa, že pôjdu hľadať toto miesto. Sľúbili si, že 

sa nevrátia, dokiaľ nenájdu to tajomné zákutie zeme. 

      Prevandrovali kus zeme, prežili neopísateľne dobrodružstva, natrpeli sa nedostatku, 

mnohých vecí sa museli zrieknuť, nie jedno pokušenie odvrátiť. Ale vedeli jedno: nemôžu sa 

vrátiť, lebo tam na konci cesty čaká na nich Pán Boh. Postačí len zaklopať a vojsť, tak to bolo 

napísané v starých knihách. 

      Nakoniec, po mnohých rokoch, podvečer našli – zdalo sa – to, čo tak dlho hľadali: dvere 

do neba, bráničku k Pánu Bohu. Zaklopali. Strach sa im tlačil do hrdiel. Jemne stlačili kľučku 

a s tlčúcim srdcom vošli dnu. Onemeli. Stáli vo svojom kláštore, vo svojej izbe. Vtedy 

pochopili, že miesto, kde sa zem dotýka neba, sa nachádza tu na zemi, na tom mieste, kde 

nás Pán Boh postavil.   

        



                                                                                                                                        
 

 

OSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKAOSEMSMEROVKA
 

G K A L H 

Ľ E B R Z A

T P O R Á G

S M A G A R

I E D O R T

L I E K Ľ A

D CH D U L B

S B L L B O

K Á Z I A O

A O E A E Ž

L D L R Z B

A E E E A A

A V R B U S

Legenda:  ADAM, ADVENT, 
BIEDA, BLUD, BOLESŤ,           
                 BRATISLAVA, BUSTA, 
DLAŽBA, EFEZ,   
                 ENOCH, ETÁN, EZAU, 
HLINA, HROM,  
                CHLIEB, CHRÁM, IHLA, 
KAMENÁR, KOLIBA,  
                KVET, LIEK, LIST
OPÁT, OSADA, OSUD,   
                PILÁT, RADCA, ROSA, 
VIETOR, VÍNO,   
                VRED, ZELER, ŽALM, ŽATVA.
 

                                    Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen. 
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I T T E V K O R U 

A Á D Í M A O Á A  

G R N A B M A L P  

R O D CH L E M I I 

T A U I R N L H F 

A I F O P Á T E A 

B F S Á T R M E T 

O O I L A T S E C 

O R L A A N I L H  

Ž L E E O V A V T 

B B E T J S A R E  

A D A S O N U E N 

S T A R Ť M A D V 

 
 

Legenda:  ADAM, ADVENT, AGÁT, ANJEL, BELETRIA, 

BRATISLAVA, BUSTA, CENTRUM, CESTA, CMAR, 

ENOCH, ETÁN, EZAU, FARÁR, FILM, GEOGRAFIA, 

CHLIEB, CHRÁM, IHLA, IZÁK, IZRAEL, KABÁT, 

KVET, LIEK, LIST, LORETO, ODEV, OKULIARE, 

PILÁT, RADCA, ROSA, RUŽA, RYŽA, SKALA, VIERA, 

VRED, ZELER, ŽALM, ŽATVA. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen. 
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 Ž A H 

 Ž Y R 

 D Z V 

E C R 

 B R A 

 O A M 

 Á N C 

 R E H 

 N I K 

 A Ž A 

 I V B 

 O CH Á 

 E N T 

AGÁT, ANJEL, BELETRIA, 

CENTRUM, CESTA, CMAR, 

FARÁR, FILM, GEOGRAFIA, 

IZÁK, IZRAEL, KABÁT, 

LORETO, ODEV, OKULIARE, 

RUŽA, RYŽA, SKALA, VIERA, 

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen.  

Matúš Sejka 
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 ● Prosíme veriacich, aby kahance neukladali na podstavec Svätého Kríža pred 

mestom z dôvodu znehodnocovania písmen dymom z kahancov. Ďakujeme! 

 

 ●V 1. nedeľu po Päťdesiatnici - nedeľa Všetkých svätých, t.j. 30.05.2010 v našej 

farnosti cca 60 deti po prvýkrát pristúpi k sviatosti Eucharistie, a to na slávnostnej 

svätej liturgii o 9.00 hodine. Deň predtým od 9.00 h pristúpia k sviatosti zmierenia, 

aby odovzdali všetky svoje hriechy Pánovi Ježišovi. Sprevádzajme ich svojimi 

modlitbami. 

●Bratia a sestry! Obnovili sme dizajn webovej stránky našej farnosti, ktorý sme 

doplnili o nové informácie. Všetko potrebné zo života našej farnosti nájdete na 

www.grkat.he.sk Ešte nie je kompletný, ale v krátkom čase ho doplníme o potrebné 

informácie. Už teraz tam ale nájdete vždy aktuálny liturgický program aj farské 

oznamy.  

 

 

Pozývame všetkých (mladých, starých) každú sobotu večer  

do telocvične  

na Cirkevnej spojenej škole (Duchnovičova 24) 

 ... hraje sa futbal a podľa záujmu aj iné športy. 

 

 Pozývame detí a mládež každú nedeľu pol hodiny pred  

svätou liturgiou –  

o 10,30 na spoločnú modlitbu svätého ruženca . 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 1. týždeň

Pondelok 
24.5. 

Pondelok Svätého Ducha
– Najsvätejšia Trojica

Myrovanie
Sprievod okolo chrámu

Utorok 
25.5. 

Tretie nájdenie úctyhodnej 
hlavy svätého a slávneho 

Pánovho predchodcu,
a krstiteľa Jána

Streda 
26.5. 

Svätý apoštol Karpos, 
jeden zo sedemdesiatich

Štvrtok 
27.5. 

Svätý hieromučeník 
Terapont

Piatok 
28.5. 

Náš prepodobný otec Nikita, 
chalcedónsky biskup

Voľnica

Sobota 
29.5. 

Zakončenie sviatku 
Päťdesiatnice

Svätá prepodobná 
mučenica Teodózia

Nedeľa 
30.5. 

1. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Prepodobný otec Izák

Prvé sväté prijímanie
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Liturgický program na 1. týždeň
po Päťdesiatnici 

Pondelok Svätého Ducha 
Najsvätejšia Trojica 

 

Myrovanie 
Sprievod okolo chrámu 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
18:00 

 

Utiereň staroslovienska 
Sv. liturgia staroslovienska

+ Rozália, Mikuláš
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj, Anna, Juraj, Anna...

Tretie nájdenie úctyhodnej 
hlavy svätého a slávneho 

predchodcu, proroka 
a krstiteľa Jána 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ Ľubica, Melánia, Tamarka

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

 + Ladislav (pan.)

Svätý apoštol Karpos,  
jeden zo sedemdesiatich 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska

Detská sv. liturgia slovenská 
+ Ivan, Mária, Andrej

Svätý hieromučeník  
Terapont 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, 

Moleben k
Sv. liturgia slovenská

+ František, Jozef, 
Pavol...(pan.)

Náš prepodobný otec Nikita,  
chalcedónsky biskup 

 

Voľnica 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ Klára, Zoltán s

Moleben k Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská 

Zakončenie sviatku 
Päťdesiatnice 

Svätá prepodobná  
mučenica Teodózia, panna 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia 

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

1. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI – 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
Prepodobný otec Izák 

 
Prvé sväté prijímanie 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia s
za 

Sv. liturgia 
za prvoprijímajúce deti

Sv. liturgia slovenská
∗ Mária, Ivan, Oliver, Elena, 

Malá 
Sv. liturgia slovenská

∗ 
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Liturgický program na 1. týždeň 

Utiereň staroslovienska  
Sv. liturgia staroslovienska 

Rozália, Mikuláš 
Sv. liturgia slovenská  

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

Juraj, Anna, Juraj, Anna... 

Sv. liturgia staroslovienska 
Ľubica, Melánia, Tamarka  
Moleben k Bohorodičke  

Sv. liturgia slovenská  
Ladislav (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Milan 

Detská sv. liturgia slovenská  
Ivan, Mária, Andrej 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Peter, Mária 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

František, Jozef, 
Pavol...(pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
Klára, Zoltán s rod. 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

∗ o. Emil 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Juraj 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
za prvoprijímajúce deti  

Sv. liturgia slovenská 
Mária, Ivan, Oliver, Elena, 

Ema 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
 Božena s rod. 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 2. týždeň 

Pondelok 
31.5. 

Začiatok 
petro-pavlovského pôstu

 

Svätý apoštol Hermas
 Svätý mučeník Hermeias

Utorok 
1.6. 

Svätý mučeník 
Justín Filozof a spoločníci

Streda 
2.6. 

Svätý otec Nikefor Vyznávač, 
konštantínopolský patriarcha

Štvrtok 
3.6. 

Slávnostná poklona 
prečistým tajomstvám Tela 

a krvi nášho Pána 
Ježiša Krista

 

Myrovanie

Piatok 
4.6. 

Náš svätý otec 
konštantínopolský patriarcha

 
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
5.6. 

Svätý hieromučeník Dorotej, 
týrsky biskup

Nedeľa 
6.6. 

2. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI

 
Prepodobný otec 

Bessarión Divotvorca
Prepodobný Hilarión Nový
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Liturgický program na 2. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Začiatok  
pavlovského pôstu 

apoštol Hermas 
Svätý mučeník Hermeias 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Moleben k Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Júlia, Pavel

Svätý mučeník  
Justín Filozof a spoločníci 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia 
∗ Štefan, Lucia, Lýdia, Ondrej...

Moleben k
Sv. liturgia slovenská 

 + Vladislav, Vasiľ (pan.)

otec Nikefor Vyznávač, 
konštantínopolský patriarcha 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Veľká večiereň s lítiou
Detská sv. liturgia slovenská 

∗

Slávnostná poklona 
prečistým tajomstvám Tela 

krvi nášho Pána  
Ježiša Krista 

Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
15:30 

 
 

Utiereň staroslovienska
Sv. liturgia staroslovienska

+ Štefan, 
Sv. liturgia slovenská

(na námestí pri fontáne)

otec Métrofanés, 
konštantínopolský patriarcha 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
∗ ctitelia Božského Srdca

Moleben k
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna

hieromučeník Dorotej, 
týrsky biskup 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia 

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Prepodobný otec  

Bessarión Divotvorca 
Prepodobný Hilarión Nový 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská
∗ Adam, Martina, Slavo

Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
∗ Michal, Mária

Mal
Sv. liturgia 

∗ Tatiana, Milan, Monika
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Liturgický program na 2. týždeň  
 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Juraj 

Moleben k Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

Michal, Júlia, Pavel 

Sv. liturgia staroslovienska 
Štefan, Lucia, Lýdia, Ondrej...  
Moleben k Božskému Srdcu  

Sv. liturgia slovenská  
Vladislav, Vasiľ (pan.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Juraj 

Veľká večiereň s lítiou 
Detská sv. liturgia slovenská  

∗ Eva s rod. 

Utiereň staroslovienska 
Sv. liturgia staroslovienska 

Štefan, Štefan, Mária 
Sv. liturgia slovenská 

+ Emil 
(na námestí pri fontáne) 

Sv. liturgia staroslovienska 
ctitelia Božského Srdca 

Moleben k Božskému Srdcu 
Sv. liturgia slovenská  

Anna, Michal 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Helena 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+  Mária 

Sv. liturgia slovenská 
Adam, Martina, Slavo 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
Michal, Mária 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
Tatiana, Milan, Monika 



                                                                                                                                        
 
 

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
                   kaplán: hrib.peter@gmail.com

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 akýmkoľvek akýmkoľvek akýmkoľvek 

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. Katarína Hribová

Jazyková úprava: Mgr. Lenka 
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protopresbyterát Humenné.  
ia Presvätej Bohorodičky 

Humenné 

057/ 775 3628 
057/ 788 9061 

 9060 
0911/912360  
michaelonderko@centrum.sk 

hrib.peter@gmail.com  

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 akýmkoľvek akýmkoľvek akýmkoľvek finančným darom.finančným darom.finančným darom.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 -  

e 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. 


