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Koniec Vianoc?! 

 

A Vianoce sú za nami. Skončili sa sviatky lásky, 

pokoja, radosti, šťastia a porozumenia. Niekto si povie 

„konečne“, iný zasa „bohužiaľ“. Človek, ktorý nevidí 

a nevníma podstatu vianočných sviatkov, ktorý nechápe 

aké úžasné tajomstvo sa to odohráva v júdskom Betleheme 

– rodí sa Boh v podobe malého dieťatka, sa poteší návratu do 

„obyčajných“ dní. Ale človek, ktorý toto tajomstvo na vlastnej koži 

zakúsil, ktorý prežíva príchod „Svetla múdrosti“ do temnoty sveta, možno 

prežíva sklamanie, že niečo nádherné, tajomné, neopísateľné sa práve 

skončilo. Alebo začalo? 

Náš život predsa pokračuje ďalej. A aj po Vianociach bude naplnený 

problémami, starosťami, ťažkosťami, krízami, ale aj radosťami, milosťami 

a šťastím. A práve tieto skutočnosti a náš postoj k nim ukáže, aké to 

boli Vianoce. Či to boli Vianoce jedinečné, nezabudnuteľné, 

neopakovateľné alebo naopak Vianoce ako všetky ostatné doteraz. Samotný 

život, bude tým najlepším zrkadlom. Skutky, ktoré budeme konať, slová, 

ktoré budeme vyslovovať, budú tým najlepším meradlom prijatia, či 

neprijatia Boha ako Spasiteľa a Záchrancu pre náš život.  

Každý jeden z nás je pozvaný k tomu, aby sa každý deň snažil prežívať 

VIANOCE. Aby náš „vianočný stromček srdca“ bol každý deň v našom živote 

ozdobovaný modlitbou, Božím Slovom, sviatosťami, dobrými skutkami, 
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ochotou pomáhať druhým, túžbou plniť Božiu vôľu. „Nech tak svieti vaše 

svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 

ktorý je na nebesiach“(Mt 5,16). A k tomuto nás vyzýva aj blahoslavená 

Matka Tereza: „Buďte živým znamením Božej dobroty: nech je vo vašej 

tvári, nech hľadí z vašich očí, nech vyžaruje z vášho úsmevu, nech je vo 

vašom srdečnom pozdrave.“  

Je potrebné si uvedomiť, že s príchodom Ježiša Krista na tento 

svet, zároveň nastáva začiatok spásy, vykúpenia celého ľudstva. Aj teba 

a mňa. Vykúpenie sa stane realitou v našom živote len vtedy, keď si 

uvedomíme, že sme hriešni a uveríme v Krista ako nášho Spasiteľa. Keď sa 

tak stane, Ježiš nás zjednotí s našim nebeským Otcom, vykúpených a 

spasených. Otázka znie: „Chopili sme sa Božej ponuky na spásu, ktorá nás 

robí členmi jeho rodiny?“ Ak sme to ešte neurobili, môžeme to urobiť 

práve teraz, kdekoľvek sme. 

o. Mikuláš Fejko 

 

 

 

vás pozýva  

*  Kurz Rút – hľadanie Božieho plánu pre manželstvo 

         21. – 23.1.2011 a 18. – 20.2.2011 

  *  Kurz prípravy na manželstvo – 24. – 27.2.2011 - ak sa chystáte na 

svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu 

predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len 

prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah 

posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú 

prípravu. 

*  Kurz Samuel – 20. – 22.5.2011 - ak cítite, že potrebujete v oblasti 

výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na kurz 

Samuel. Podmienkou je mať absolvovaný kurz „Rút“. 
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František Xaverský spolu s bratom 

Jánom usporiadali za pomoci niekoľkých 

portugalských priateľov výpravu do 

Japonska. Tamojšiemu cisárovi priniesli 

mnoho darov: hákovnicu (predchodca 

pušky), tri krištáľové vázy, portugalské 

šaty, zrkadlá pre ženy, viacero 

okuliarov na zlepšenie zraku 

krátkozrakých a najmä hodiny 

so zvonkohrou. 

Cisár sa týmto darom 

nesmierne potešil a poslal za 

ne veľkú sumu peňazí. 

František ich vrátil späť so 

slovami: „Nechceme peniaze. 

Žiadame o povolenie kázať a krstiť.“ 

Cisár súhlasil.  

František sa teda vybral aj s bratom 

Jánom na jedno verejné priestranstvo. 

Hovorili pred veľkým davom, ktorý sa okolo 

nich stále zväčšoval. Odrazu akýsi muž 

podišiel dopredu k Františkovi a surovo mu 

napľul do tváre. V dave zavládli ticho. 

Napľuť do tváre sa v Japonsku považuje za 

smrteľnú urážku. Ten chlap dal výzvu na 

súboj. Ľudia takmer nedýchali. Brat Ján sa 

pokojne utrel a pokračoval: „Ježiš vyliečil 

malomocného a vykonal ešte mnoho 

zázrakov. Ale jeho nepriatelia ho vo svojej 

nenávisti dali zatknúť a keď ho už mali 

v rukách, pľuli mu do tváre. Potom ho pribili 

na kríž, no on ich ani tak 

nepreklínal. Modlil sa: ´Otče, 

odpusť im, lebo nevedia, čo 

robia´. Potom umrel, aby svojou 

obeťou zmieril človeka s Bohom.“ 

Ešte v ten večer čakal na 

Františka a brata Jána pred 

dverami akýsi samuraj, japonský 

bojovník. Mal tak okolo 

štyridsiatky. Slušne sa pozdravil a povedal: 

„Proti vášmu príchodu som ostro 

protestoval. Ale dnes som vás videl, aj 

počul. Doteraz som bol presvedčený, že 

jestvujú len dva možné typy odpovede: 

odpoveď zbabelca a odpoveď čestného 

muža. No mýlil som sa. Existuje ešte aj 

tretia. Viem však aj to, že nijaký samuraj by 

sa nevedel tak ovládnuť! Preto som sa 

rozhodol počúvať vaše slová.“ 
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Sviatos ť pokánia v dejinách dogiem 

V otázke sviatosti pokánia boli vydané 

učiteľské ustanovenia vtedy, keď sa vyskytli 

nejasnosti a problémy. Spochybnenie sviatosti 

pokánia začalo pôvodne kritikou nehodných 

nositeľov cirkevného úradu. Často však 

oprávnené požiadavky reformy končili 

pokusmi poprieť oprávnenosť sviatosti alebo 

inštitúcie. 

V nasledujúcich troch kapitolách v 

krátkosti priblížim prehľad najdôležitejších 

dokumentov a článkov sviatostného pokánia 

od Magisterského úradu Cirkvi. Nie je to zámer 

encyklopedický, ale skôr predstavenie vplyvu 

týchto dokumentov a ich štruktúry z hľadiska 

pastoračného. V krátkosti uvádzam učenie 

dvoch teológov, ktorí podstatne ovplyvnili 

definície učenia Cirkvi o pokání v období 

stredoveku a prax pokánia ovplyvňovali až do 

20. storočia. 

Tomáš Akvinský zastával učenie, že 

jedine Boh odpúšťa hriechy a absolúcia 

(rozhrešenie) nespôsobuje vyliatie Božej 

milosti, ale ovplyvňuje vnútorné dianie 

v človeku. To potom otvára človeka pre Božiu 

milosť, ktorá potom skutočne odstraňuje jeho 

hriech. Pritom ostáva otvorenou možnosť, že 

sa človek z nedostatku viery alebo lásky 

uzavrie pred Božím odpustením, takže sviatosť 

nepôsobí automaticky. Svätý Tomáš taktiež 

urobil pojmové rozlíšenie medzi nedokonalou 

ľútosťou (attritio) a dokonalou  ľútosťou 

(centritio). Podľa neho dokonalá ľútosť 

spôsobuje odpustenie hriechov, lebo je 

spojená s vnútornou túžbou po sviatosti. Ak 

hriešnik pristupuje k sviatosti pokánia 

s nedokonalou ľútosťou, absolúcia spôsobí 

preformovanie nedokonalej ľútosti na 

dokonalú a týmto spôsobom aj samotné 

odpustenie. 

Františkánsky teológ Johannes Duns 

Scotus zjednodušil učenie Tomáša Akvinského 

v oblasti odpustenia: podľa neho sú hriechy 

odpustené iba skrze absolúciu, ktorá 

spôsobuje milostivý účinok. Zároveň však 

rozvinul teóriu o dvoch cestách odpustenia – 

sviatostnú skrze absolúciu a mimosviatostnú 

na základe dokonalej ľútosti. Scotus považoval 

predsa len sviatostnú cestu za prikázanú, 

pretože nikto si nemôže byť istý svojou 

dokonalou ľútosťou. Tieto teórie podstatne 
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ovplyvnili neskoršie definície cirkevných 

snemov (vo východných cirkvách sa užíva 

termín snem) v otázkach sviatosti pokánia. 

Štvrtý lateránsky snem 

Štvrtý lateránsky snem (1215) sa stal 

pre celú Cirkev priekopníkom v oblasti 

záväzných rozhodnutí ohľadom sviatosti 

pokánia. Zaviazal všetkých veriacich „aspoň raz 

do roka sa zo všetkých svojich hriechov 

vyspovedať vlastnému kňazovi a usilovať sa 

vykonať uložené pokánie podľa svojich síl“ (DS 

812). Táto prax je dodnes, zakotvená pod tzv. 

štvrtým cirkevným prikázaním. Tento snem 

rozriešil aj spleť hádok a nedorozumení 

v súvislosti s hnutím katarov a valdencov, keď 

zdôraznil možnosť pokánia: „Tí, ktorí upadnú 

po krste do hriechov, nesmú byť znovu krstení, 

ale pravým pokáním získajú odpustenie 

hriechov“ (DS 855). Týmto je jasne stanovená 

opätovná možnosť očistenia od hriechov. 

Snem zaviazal spovedníkov do zachovania 

spovedného tajomstva. 

Kostnický snem 

Kostnický snem (1414-1418) bránil 

predovšetkým dôležitosť vyznania hriechov 

(DS 1157) a nevyhnutnosť cirkevného pokánia 

ako aj kňazskej moci (DS 1260, 1261, 1265), 

ktoré boli Johnom Wyclifom a Jánom Husom 

spochybňované. 

Florentský snem 

Florentský snem (1439-1445) vydal 

známy Dekrét pre Arméncov, ktorým chcel 

zaviazať oddelenú Arménsku cirkev 

katolíckemu učeniu o sviatosti pokánia, ktorú 

formuloval podľa učenia Tomáša Akvinského 

ako štvrtú sviatosť s troma podstatnými 

úkonmi kajúcnika: ľútosť nad hriechmi 

s úmyslom nápravy, ústne vyznanie hriechov 

a kajúci skutok udelený kňazom. Snem 

tiež stanovil formu tejto sviatosti – slová 

rozhrešenia vypovedané kňazom s jurisdikciou 

k vysluhovaniu sviatosti. 

Tridentský snem 

Tridentský snem (1545-1563) je veľkou 

odpoveďou na reformáciu, ktorú v Cirkvi 

vyvolalo učenie predovšetkým Martina 

Luthera, Philippa Melanchthona, Huldrycha 

Zwingliho a Jeana Calvina. Už v roku 1520 

pápež Lev X. odsúdil Lutherove tézy, ktoré sa 

okrem iného týkali aj pokánia (DS 1445-1454). 

Proces reformácie (aj  o pokání) to však 

nezastavilo. Tridentský snem na svojom 6. 

zasadaní v roku 1547 ustanovil za záväzné 

učenie o ospravedlnení v 14. kapitole, 

predovšetkým kánony 29 a 30. Snem tu 

zdôraznil absolútnu iniciatívu Božej milosti pri 

ospravedlnení hriešnika a zároveň vyzdvihol 

vzápätí možnosť človeka zo získanej 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      1/1/1/1/2012012012011111    
 

 
 

 

spravodlivosti pozitívne konať a premáhať 

hriech. 

Na 14. zasadaní v roku 1551 snem 

odsúhlasil „Učenie o sviatosti pokánia“ v 9 

kapitolách (DS 1667-1693) a 15 kánonoch (DS 

1701-1715). Tieto kapitoly sú pomerné 

obsiahle, preto aspoň spomeniem ich stručný 

obsah, ktorý nám zdôrazní praktické potreby 

pre ich definovanie a následné použitie 

v živote Cirkvi: 

1. kapitola – obraňuje 

existenciu sviatosti pokánia, 

ktorá bola ustanovená Ježišom 

Kristom podľa svedectva 

evanjelistu Jána (porov.: Jn 20, 

22; DS 1667-1670).  

2. kapitola – zdôrazňuje 

rozdiel medzi sviatosťou 

pokánia a sviatosťou krstu (DS 

1671, 1672). 

3. kapitola – predkladá 

zložky sviatosti – formu a kvázimatériu, pričom 

zdôrazňuje, že ovocím sviatosti je zmierenie 

s Bohom (DS 1673-1675). 

4. kapitola – hovorí o ľútostí a zreteľne 

rozlišuje „dokonalú“ a „nedokonalú“ ľútosť, 

ktorá ak je pravá, je zakaždým Božím darom 

a podnetom Svätého Ducha (DS 1676-1678). 

5. kapitola – zdôrazňuje kňazov, 

vlastných nástupcov Ježiša Krista, ako 

predstavených a sudcov, ktorým musia byť 

vyznané všetky smrteľné hriechy, ktorých sú si 

vedomí veriaci po starostlivom sebaspytovaní 

(DS 1679-1683). 

6. kapitola – potvrdzuje presvedčenie, 

že len kňaz (aj v stave smrteľného hriechu) 

môže platne udeliť rozhrešenie na základe 

Kristových slov o zviazaní a rozviazaní (porov.: 

Mt 18, 18; Jn 20, 23; DS 1684, 1685). 

7. kapitola – obraňuje prax jurisdikcie 

a rezervácie (oddialenie 

rozhrešenia) z výchovných 

dôvodov (DS 1686-1688). 

8. kapitola – rozlišuje 

medzi vinou, trestom 

a zmyslom kajúcich skutkov 

(DS 1689-1692). 

9. kapitola – 

objasňuje skutky pokánia 

dobrovoľné a kňazom 

uložené na zmiernenie 

trestov za hriechy (DS 1693). 

K týmto kapitolám následne 15 kánonov 

formuluje základné učenie o sviatosti pokánia 

a zmierenia. Snem zároveň potvrdil tradíciu 

pristupovať k sviatosti pokánia v čase veľkého 

pôstu (viď vyššie Štvrtý lateránsky snem). 

 

o. Martin Zlacký 
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Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 
 

Dom Spolutr. Bohorod., Lesná 19, Humenné, č. 7755808, 0918189019, e- mail:  
sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 

 

Na ťahu sme my! 

 

Jedna perzská legenda hovorí, 

ako sa znudený chlapec prechádzal pri 

mori. Zrazu v piesku zbadal nejaký 

predmet. Zohol sa, a vytiahol mešec 

plný malých kamienkov. Cez pochabý 

úškrn začal tieto malé kamienky 

ľahkovážne hádzať do mora 

a nespokojný sa vrátil domov. V 

kapsičke mu ostal len jeden malý 

kamienok. Večer pri sviečke ho 

vytiahol, aby si ho prezrel. Zrazu celý 

zhrozený zistil, čo drží v ruke. Bola to 

vzácna perla. Nahneval sa na seba, čo 

to vlastne urobil a rozrušený utekal 

späť k moru, aby našiel ľahkovážne 

vyhodené perly. Veľa času strávil pri 

hľadaní svojich vzácnych perál, ale nič 

nenašiel. More všetky tieto perly 

pohltilo. Ak sa zamyslíme nad touto 

legendou zistíme, že aj nám Boh dal 

mešec plný vzácnych perál / čiže 365 

 

 

dní /. Každý jeden deň je vyznaním 

Božej lásky a obety, jeho prítomnosti a 

milostí.  

Tým Boh zo svojej strany urobil 

všetko. Z jeho veľkej dobroty máme 

ďalších 365 dní, aby sme ich zúročili. 

Čiže, teraz sme na ťahu my! Čo urobíme 

s týmito dňami??? Prežijeme ich 

ľahkovážne a necháme ich pohltiť 

v mori našich povinností, v naháňaní sa 

po materiálnom zabezpečení našich 

rodín? 

Preto nebuďme nerozumní, ale 

vážme si hodnoty, ktoré nám Boh dal, 

ako je život, čas s  rodinou a s 

priateľmi, pretože len oni nám dávajú 

zmysel nášho života. Všetkým Vám 

prajeme, aby ste odvážne, múdro 

a s veselým srdcom kráčali so svojim 

Bohom 24 hodín denne a 365 dní. 

 

sr. Simeona 

��  

�

�

� 
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                     1. 

                 2. 

                 3. 

                  4. 

                5. 

             

               6. 

                7. 

                  8. 

                  9. 

                  10. 

                  11. 
            

 
 
           

1.  Pokrstil Ježiša: Ján ...       
2.  Narodil sa v Betleheme.      
3.  Berieme ich, keď sme chorí.     
4.  Často ho drží miništrant.      
5.  Prvý človek na zemi.       
            
6.  Jeden z apoštolov.       
7.  Spravodlivý človek, ktorý postavil koráb.   
8. Ježišova  Matka.         
9.  Prejav úcty pri stretnutí.       
10. Syn Adama a Evy.        
11. S nami Boh:         
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VTIPY 
 
 

Ježko zablúdil v lese. Po dlhom putovaní sa 
dostal do skleníka a úplnou náhodou narazil na 
väčší kaktus. Celý šťastný roztiahol ruky 
a zvolal: „Mamička!“ ☺  
 
Na rodičovskom združení sa matka pýta 
učiteľa: „Nezlepšil sa môj syn v poslednom 
čase?“ „Áno, čoraz lepšie falšuje váš 
podpis!“ ☺ 
  
Sedí babka na strome. Ide okolo Jožko a hovorí: ,,Tak čo, babka, Redbull, 
Redbull?“ „Nie Jožko, pitbull, pitbull.“ ☺ 
 
Policajt klope na dvere blondínky. Blondínka  
sa pýta: „Kto je?“ 
 „Ja.“  
„Akože ja?? Veď ja som predsa tu!“ ☺ ☺ ☺ 
 
Aká je mužská predstava romantiky?  
Futbalový štadión osvetlený sviečkami. ☺ 

 
Šéf  hovorí blondínke:  
- „Váš nástupný plat ja 500 €. Neskôr môžete mať plat 1000 €.“ 
Blondínka:  
- „Tak ja teda prídem radšej neskôr.“ 

 
 
 
 

Matúš Sejka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      1/1/1/1/2012012012011111    
 

 

Liturgický program na 32. týždeň 

po Päťdesiatnici  

Pondelok 
10.1. 

Náš otec svätý Gregor, nysský 
biskup. Prepodobný Domicián, 
meliténsky biskup. Prepodobný 

otec Marcián, presbyter  

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ondrej, Andrej, Oľga, Stanislav, 

Henryk 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Mária, Imrich, Barbora 

Utorok 
11.1. 

Prepodobný otec Teodóz 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Emília (operácia) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Margita, Ján, Anna, Ján 

Streda 
12.1. 

Svätá mučenica Tatiana 

6:30 
 

 
18:00 

 

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

Michal, Anna 
Sv. liturgia slovenská 

+  Ján (ročná + panychída) 

Štvrtok 
13.1. 

Svätí mučeníci Hermyl 
a Stratonik. Naši prepodobní 

otcovia, ktorí boli zavraždení na 
vrchu Sinaj a na púšti Raita 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+  Mária, Štefan 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan          

Piatok 
14.1. 

Zakončenie sviatku 
Bohozjavenia 

 
zdržanlivosť od mäsa 

 
6:30 

 
18:00 

 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan          

Sobota 
15.1. 

Naši prepodobní otcovia Pavol 
Tébsky a Ján Chatrčník. 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
--- 

 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+  Mária, Michal 

Nedeľa 
16.1. 

33. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Poklona reťaziam svätého 

apoštola Petra 

7:30 
 

 
 9:00 
11:00 

 
 

17:15 
18:00 

 
Sv. liturgia slovenská 

* o. Ján (30 r.) a Deniska 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Antónia, Kristína, Samuel, 

Timotej 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Jaroslava, Jana 
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     Liturgický program na 33. týždeň 
po Päťdesiatnici  

Pondelok 
17.1. 

Prepodobný  
a bohonositeľný otec 

Anton Veľký 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Andrej, Jozef, Mária, Eva 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Róbert 

Utorok 
18.1. 

Svätý Atanáz a svätý Cyril, 
alexandrijskí arcibiskupi 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
--- 

Sv. liturgia slovenská 
* Ivan (31 rokov) 

Streda 
19.1. 

Prepodobný otec Makarios 
Egyptský 

6:30 
 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ za uzdravenie rod. koreňov 

zosnulých rodín Brehovských a 
Gavurových 

Sv. liturgia slovenská 
* Gabriela, Jozefína, Mária s rodinami 

Štvrtok 
20.1. 

 Prepodobný a bohonositeľný 
otec Eutymios Veľký 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Juraj, Peter, Martin s rodičmi 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vasiľ, Anna, Michal, Lukáš, Teodor  

Piatok 
21.1. 

Prepodobný otec Maxim 
Vyznávač. Svätý mučeník 

Neofyt. Svätí mučeníci Eugen, 
Kandidus, Valerián a Akvila 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
*  Pavol 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Anna, Mária, Juraj, Ján 

Sobota 
22.1. 

Svätý apoštol Timotej. Svätý 
prepodobný mučeník Anastáz 

Perzský 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. Liturgia staroslovienska 
* Leopoldína 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Helena, Michal, Anna 

Nedeľa 
23.1. 

34. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý hieromučeník Klement, 

ankyrský biskup. Svätý 
mučeník Agatangel 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 

17:15 
18:00 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Juraj, Peter, Martin s rodičmi 

 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Lukáš (pomoc Sv. Ducha) 
 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Juraj, Peter, Martin s rodičmi 
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Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát Humenné.  
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628 
farár: 057/ 788 9061 
kaplán: 057/ 788 9060 

WEB:            www.grkat.he.sk/uvod 
 
e-mail:      úrad: humenne@grkatpo.sk 

        dekan: martinzlacky@centrum.sk 
                   kaplán: hrib.peter@gmail.com 
                   kaplán: mikulas.fejko@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:30 – 10:00 / 13:30 - 15:00 

Utorok, piatok: 8:30 – 10:00 

Tento čas je k dispozícií aj pre oficiálne záležitosti protopresbyterátu. 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 
- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv. prijímanie -  minimálne 2 mesiace vopred; 
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred; 
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky a vyzdvihnúť si ho na 
ďalší deň. 

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

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900 
 

SME TU PRE VÁS 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký 

 


