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       KRAJINA SLEPÝCH 
 

 

Drahí bratia a sestry,  

ako bohoslovec spolu s mojou terajšou manželkou sme 

organizovali letný kresťanský tábor pre mladých. Stala sa tam jedná 

udalosť, že účastníčka tohto stretnutia stratila vzácnu retiazku. 

Najprv sa ju pokúšala nájsť sama. Hľadala, ale márne. Potom si 

zavolala svoje kamarátky, ale ani spolu nenašli to, čo chceli. Potom 

sme celý tábor hľadali stratenú retiazku, ale nepodarilo sa nám ju 

nájsť. Po nejakom čase sa dievča zmierilo s tým, že vzácnu retiazku už 

nemá. Síce bola veľmi smutná a celý čas bez nálady. No neskôr už aj zabudla, že čosi vzácne mala. 

Takto sa častokrát správa aj človek a možno aj ty v duchovnom živote. Skús si teraz spomenúť 

na svoj deň, kedy si prvý krát mal skúsenosť s prijatím Ježiša Krista do svojho života, do svojho 

srdca, aké to bolo nádherné. Zaiste si cítil istotu, že Boh je s tebou. Pretože On je svetlo, ktoré 

potrebujeme všetci, žijúci v tomto svete temna, hriechu, klamstva, nečistoty, odsudzovania, pýchy 

a slepoty, ktorá nás vedie do záhuby.   

Bolo by pre nás dobré, ak by sme sa dnes odhodlali opustiť svoje pohodlie a vydať sa na cestu 

hľadania Boha. Evanjelista Matúš cituje proroka Izaiáša, ktorý hovorí o Ježišovi ako o veľkom 

svetle, ktoré všetko osvecuje. „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, 

čo sedeli v temnom kraji smrti." (Mt 4, 16). A môže priniesť svetlo aj do tvojho života, aj keď mu 

často krát nerozumieš a stále sa nechávaš strhávať vírom tohto sveta.  

Spisovateľ H. G. Wells napísal poviedku "Krajina slepých". Rozpráva, že kdesi v horách 

južnej Ameriky je údolie úplne odrezané od sveta. Túto izoláciu vytvorili strmé steny vrchov, ktoré 

obkolesujú údolie. Len veľmi ťažko by sa niekto z tohto údolia mohol dostať von. Toto údolie však 

bolo obývané. Mnohé generácie žili na tomto kúsku zeme bez toho, aby tušili o existencií 

vonkajšieho sveta. Boli však poznačení telesnou vadou, ktorá sa prenášala z pokolenia na 

Ročník:  3.     Číslo:  2 
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pokolenie. Všetci boli slepí. Nepoznali ani význam slova vidieť. To poznamenalo celý ich život. 

Stavali si svoje príbytky, ale bez okien. Nerozoznávali deň a noc, ale hovorili o čase tepla a čase 

chladu. Hlas, sluch a hmat boli jedinými prostriedkami ich komunikácie. Vytvorili si svoje zákony i 

systém riadenia svojej pospolitosti. 

 Jedného dňa sa narušil pokojný život týchto ľudí. Jeden horolezec mal pri výstupe na vrch 

nehodu. Lano sa uvoľnilo a on sa zrútil. Mal však šťastie. Kríky a vetvy stromov utlmili jeho pád. Keď 

sa prebral z prvého šoku spozoroval, že údolie, do ktorého sa dostal, je obývané. To bolo pre neho 

veľmi čudné, pretože nikdy nepočul, že by tu niekto žil. Ešte väčšie prekvapenie zažil, keď pochopil, 

že všetci obyvatelia tohto údolia sú slepí. Tí zas nevedeli pochopiť, že vidí. Považovali to za určitú 

deformáciu. Stalo sa to príčinou mnohých konfliktov. Nakoniec sa rozhodli horolezca oslepiť, lebo len 

to podľa ich názoru ho mohlo voviesť do normálneho života. Horolezcovi sa našťastie podarilo ujsť. 

Obrazne povedané, obyvateľom krajiny slepých sa môže stať každý z nás, kto ustane a zmieri 

sa s tým že už nepotrebuje Krista do svojho života. Tou krajinou slepých je svet, v ktorom žiješ. Svet, 

ktorý ti ponúka hriech; svet, v ktorom víťazí nepravda a klamstvo; svet, v ktorom je moderná 

nečistota a smilstvo; svet plný rozvodov a nepokojov. Áno, toto je dnešný svet. Ale položme si otázku: 

„Quo Vadis?“ „Kam smeruješ?“ Ktorým smerom sa uberá tvoj život? Ideš cestou, na ktorej môžeš 

stretnúť Pána Ježiša, lásku, pokoj, porozumenie alebo len cestou, ktorá pozná internet, mobily a iné 

výdobytky tejto doby?  Prečo sa mladý človek stáva otrokom tejto doby? Prečo si neuvedomuje pravý 

zmysel svojho života? Možno mnohí mladí povedia, veď mne o Bohu, láske, pokoji moji rodičia, 

učitelia či známi nič nepovedali. Ale vyhovárať sa je zbytočné.  

No aj napriek tomu aký si, Boh sa nad tým nepohoršuje. Ale každý deň ti ponúka možnosť 

začať odznova v každej oblasti tvojho života. Snaž sa ho znova nájsť a prijmi Ho ako svetlo v tvojej 

krajine slepých. Prijmi Ho ako lásku, ktorú každý z nás potrebuje. Možno, že jediné, čo potrebujeme 

všetci vedieť – viac, než akékoľvek iné poznanie – je, že Boh miluje každého jedného z nás. Sv. 

apoštol Ján nás uisťuje, že v toto máme veriť: „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal 

svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme 

milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna...“ (1 Jn 4, 9-10). Úžasné! Ako veľmi nás 

Boh miluje, keď nám dal svojho Syna v ľudskej podobe, keď k nám prehovoril naším ľudským 

jazykom. Prihovoril sa nám, aby sme pochopili, že nás miluje. Túto pravdu musíš prijať do celého 

svojho vnútra, do svojho života. A začneš v tej krajine slepých byť vidiacim a šťastným, pretože ti 

bude svietiť    JEŽIŠ KRISTUS.  

o. Peter Hrib, kaplán farnosti Humenné  
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Sviatosť pokánia od 20. storočia 

 
Učenie Tridentského snemu podmieňovalo 

myslenie a ovplyvňovalo prax pokánia až do 20. 

storočia, nakoľko boli vydané jednotlivé 

a jednotné liturgické knihy, ktoré boli záväzné pre 

celú Cirkev.  

Kódex kánonického práva 1917 

V tomto období je prijatý Kódex 

kánonického práva Rímskej cirkvi (v roku 1917), 

ktorý v štvrtom titule O pokání (cc. 870-936) 

stanovuje predpisy ohľadom sviatosti pokánia, jej 

účinkov, vysluhovateľov, penitentov, a to 

predovšetkým na základe dokumentov 

Tridentského snemu a jednotlivých pápežov do 

tohto obdobia. Vstupný kánon definuje, že v 

sviatosti pokánia sa veriacemu, ktorý je náležite 

pripravený, odpúšťajú hriechy spáchané po krste 

na spôsob sudcovskej absolúcie (rozhrešenia) 

udelenej prostredníctvom riadneho vysluhovateľa. 

Ďalej kódex definuje, že riadnym vysluhovateľom 

sviatosti je kňaz, teda myslí sa na kňaza a biskupa. 

Taktiež definuje aj jurisdikciu potrebnú 

k vysluhovaniu sviatosti, ktorú rozdeľuje na 

vlastnú a delegovanú. Pojednáva aj o povinnosti 

udelenia kajúceho skutku, nedotknuteľnosti 

spovedného tajomstva vysluhovateľom, 

tlmočníkom a tými, ktorí vypočujú niečo zo 

spovede. Kánony 902-907 stanovujú „matériu“ 

sviatosti – ťažký hriech, možnosť voľby 

spovedníka, povinnosť ročnej spovede od 

dosiahnutia veku užívania rozumu a otázku 

platnosti spovede pri svätokrádežnom prijatí.  

Kódex definuje aj miesto udeľovania 

sviatosti pokánia: chrám, verejná alebo 

poloverejná kaplnka, stanovuje podmienky 

vysluhovania sviatosti pre ženy, ako má vyzerať 

spovednica. Ďalej určuje podmienky pre 

spovedanie rehoľníkov a zvlášť rehoľníc a tiež 

stanovuje podmienky spovedania mimo 

spovednice v zvláštnych alebo mimoriadnych 

prípadoch. 

Kánony 911 až 936 hovoria o odpustkoch 

v Cirkvi. Kánon 911 definuje odpustok ako 

prostriedok k odpusteniu trestov za hriechy. 

Definícia v tomto kódexe je veľmi obsiahla. 

Udeľovateľom odpustkov je rímsky biskup ako 

strážca a správca pokladov Cirkvi a tiež tí, ktorým 

to právo umožňuje. Ďalšie kánony stanovujú dni 

a podmienky pre získanie odpustkov. Kódex 

presne stanovuje štyri podmienky k získaniu 

odpustkov: 1. musí to byť pokrstený, 2. nie je 

exkomunikovaný, 3. je v stave posväcujúcej 

milosti, 4. patrí pod udeľovateľa odpustkov. 

Zvláštnosťou tohto kódexu je, že nemá 

žiadnu zmienku o inej možnosti vyznania hriechov 

a udelenia rozhrešenia, ako je individuálne 

vyznanie spojené s individuálnym rozhrešením, čo 
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je dôkazom toho, že nebolo potrebné definovať 

iné možnosti vysluhovania, nakoľko bola známa 

a zaužívaná iba táto jedná prax.  

20. storočie 

Až v prvých desaťročiach 20. storočia sa 

začalo obsiahle skúmanie dejinného vývoja 

pokánia. Podstatným výsledkom skúmania bolo 

znovuobjavenie sociálneho a ekleziologického 

aspektu sviatosti pokánia. V scholastickej reči bolo 

zmierenie hriešnika s Cirkvou poznávané ako 

prostredný účinok sviatosti a nazvané „res et 

sacramentum“, pričom posledný účinok milosti bol 

naďalej uznávaný ako zmierenie kajúceho 

s Bohom. To umožnilo presnejšie rozpoznanie 

viditeľného znamenia  sviatosti a jeho obnovenie 

v oblasti liturgie. 

 Dekréty Pia X., ktoré povzbudzovali 

k častému prijímaniu Eucharistie, taktiež ukladali 

povinnosť kňazom pripustiť k Eucharistii deti od 

veku rozlišovania a tiež impulzy liturgického 

hnutia, ktoré smerovali tým istým smerom, museli 

byť spojené so stáročným zvykom, ktorý vyžadoval 

vyspovedať sa pred každým prijatím Eucharistie. 

Vzišla tu potreba nového riešenia situácie. A tá sa 

našla. Raz za mesiac sa išlo na spoveď a na 

prijímanie. 

Až v polovici storočia sa spojenie spovede 

a prijímania definitívne rozdelilo. K spovedi sa 

pristupovalo raz mesačne (podľa miestnych zvykov 

a osobnej dispozície to mohlo byť častejšie alebo 

zriedkavejšie) a prijímanie začalo patriť k plnej 

účasti na eucharistickej slávnosti. Takmer súčasne 

s týmto vývojom vznikala nová forma verejného 

pokánia, spoločne slávená kajúca bohoslužba. 

Trvalo však ešte niekoľko rokov, kým sa táto prax 

udomácnila v cirkevných spoločenstvách.  

Druhý vatikánsky snem 

Druhý vatikánsky snem nadviazal na 

výsledky novodobého skúmania i zmien v oblasti 

sviatostného pokánia a nariadil: „Obrady a formuly 

pokánia nech sa upravia tak, aby jasnejšie 

vystihovali povahu a účinky tejto sviatosti“ (SC 72). 

Zároveň pripomenul nenahraditeľnú úlohu Cirkvi 

v živote veriacich, aj v udalosti pokánia: „Cirkev 

napokon prehlbuje vzdelanie veriacich v rozličných 

obdobiach roka podľa tradičných spôsobov, 

nábožnými cvičeniami duše i tela, poučovaním, 

modlitbou a skutkami pokánia a milosrdenstva. 

Preto svätý snem uznal za dobré stanoviť čo 

nasleduje“ (SC 105).  

Samotnému pokániu venuje konštitúcia 

O posvätnej liturgii v piatej kapitole Liturgický rok 

dva články z desiatich. V prvom prízvukuje, aby sa 

v katechéze o pokání veriacim ohlasovala spolu so 

spoločenskými následkami hriechu podstatná 

zložka pokánia, ktorou sa odsudzuje hriech, 

nakoľko je urážkou Boha. Pritom sa nemá zabúdať 

na podiel Cirkvi na kajúcej činnosti a nech sa 

naliehavo žiadajú modlitby za hriešnikov. A 

vzhľadom na nariadenie 4. lateránskeho snemu 

ohľadom povinnej každoročnej účasti na sviatosti 

pokánia odporúča, aby veľkopôstne pokánie 

nebolo iba vnútorným a individuálnym, ale 

i vonkajším a kolektívnym, aby sa prehlbilo 

spoločenské cítenie a vzťahy. Konaniu pokánia 

nech sa napomáha podľa súčasných možností, 
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rozmanitých krajov a životných podmienok 

veriacich. Taktiež cirkevné vrchnosti, o ktorých je 

reč v čl. 22 [komu prislúcha rozhodovať 

o liturgických veciach], nech ho odporúčajú.  

Tento obnovený pohľad na sviatostné 

pokánie sa prejavil aj v nádhernej teologickej 

výpovedi snemu: „Tí, čo pristupujú k sviatosti 

pokánia, získavajú od milosrdného Boha 

odpustenie urážok, ktorými sa proti nemu 

previnili, a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorej 

hriechmi ublížili a ktorá napomáha ich obrátenie 

láskou, príkladom a modlitbami“ (LG 11). Takto 

obnovený pohľad na sviatostné pokánie 

napomohol vzniku Pastorálnych noriem 

Kongregácie pre náuku viery v roku 1972, ale 

predovšetkým novému Ordo Paenitentiae, ktorý 

bol slávnostne vyhlásený 2. decembra 1973 (je 

záväzný pre cirkev západného obradu, závery 

v praxi používajú aj východné katolícke cirkvi).  

Ordo Paenitentiae 

Práve Ordo Paenitentiae vyjadruje 

zdôraznenie sociálneho charakteru sviatosti 

pokánia v zmenenej formulácii rozhrešenia. Pokiaľ 

stará formulácia vyjadrovala iba vzťah medzi 

kajúcnikom a rozhrešujúcim kňazom, nová 

formulácia výslovne hovorí o službe Cirkvi, 

odpustení a pokoji v rámci dejín spásy a v trojičnej 

náväznosti zameraná na zmierenie sveta s Bohom. 

Sviatosť je koncipovaná do troch konkrétnych 

podôb: 

1. slávnosť zmierenia pre jednotlivca, ktorá 

je riadnou formou spravovania sviatosti pokánia; 

2. spoločné slávenie zmierenia s vyznaním 

a rozhrešením jednotlivca, ktoré napomáha 

spoločenskému aspektu tejto sviatosti – 

sociálnemu rozmeru. Avšak pri vysluhovaní 

samotnej sviatosti prechádza v prvý spôsob; 

3. spoločné slávenie zmierenia so 

všeobecným vyznaním a generálnou absolúciou 

(rozhrešením), ktoré je určená pre mimoriadne 

situácie, v ktorých individuálne vyznanie je fyzicky 

alebo morálne nemožné a rozhodnutie o tom je 

prenechané do právomoci diecezného biskupa 

s konferenciou biskupov. 

Všetky tri formy sviatostného zmierenia 

majú tú istú základnú štruktúru, ktorá pozostáva 

z počúvania Božieho slova, modlitby a úkonov 

kajúcnika a kňaza. Osobná spoveď zostáva 

i naďalej jediným riadnym spôsobom zmierenia 

s Bohom i s Cirkvou.  Dostáva však nový liturgický 

ráz slávenia: privítanie kajúcnika, krátke čítanie 

Božieho slova, vyznanie hriechov, udelenie 

sviatostného pokánia, modlitba kajúcnika, 

rozhrešenie, poďakovanie Pánovi a prepustenie 

kajúcnika. 

Ordo Paenitentiae ďalej vyžaduje, aby sa 

niekoľkokrát do roka, predovšetkým v pôstnom 

období, konali kajúce pobožnosti. Tieto však 

nemožno zamieňať so slávením sviatosti pokánia, 

ale sú to duchovné úkony zamerané na obrátenie 

a očistenie srdca, ktoré usmerňujú človeka na 

prijatie sviatosti pokánia a získanie Božej milosti. 

 

 

o. Martin Zlacký 
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Eparchiálna púť s vladykom Milanom Chauturom do Sv. Zeme 

Izrael – piate evanjelium 
23.2. – 6.3.2011 

 
 

Zmyslom a cieľom púte je návrat a prehĺbenie spirituality Biblie, kráčajúc po zemi Ježiša a čítajúc stránky piateho 
evanjelia – Sv. Zeme. 

10 dní s odletom z Budapešti, preprava na letisko Ferihegy zabezpečená. Každodenná sv. liturgia, príležitosť 
k sviatosti zmierenia. 

Cena 720,- Eur (v cene je letenka a letiskové poplatky, transfer do Budapešti, v Izraeli, nocľah s polpenziou, 
odborný sprievodca – kňaz).  

Sprievodca: ThBibLic Róbert Jáger 
     
Program púte: 
Odlet z Budapešti do Tel Avivu v ranných hodinách: prehliadka Yoppe – Dom Šimona Garbiara, Tel Aviv, Cézarea 
Prímorská, Haifa – Karmel. Nocľah v Nazarete. 
Nazaret, Zippori, Kána Galilejská. 
Banias – prameň Jordánu, obnova krstných sľubov, Cézarea Filipova, 
Galilejské jazero, Tabgha – miesto rozmnoženia chleba, Primát apoštola Petra, Kafarnaum – Ježišovo mesto, Hora 
blahoslavenstiev 
Hora Tábor, cesta v Jordánskom údolí do Jericha a Jeruzalema 
Jeruzalem – staré mesto, Múr nárekov 
Olivová hora, Getsemani, Dominus Flevit, Golgota a hrob Pána, Ain Karem a západný Jeruzalem, Betlehem – Narodenie, 
Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka, Šalamúnove nádrže – Pieseň piesní. Mŕtve more, Qumran a Masada 
Nezabudnite si vziať 

• sv. Písmo, najlepšie SZ a NZ 
• modlitebnú knižku Hore srdcia 
• pohodlnú obuv 
• destilát aspoň 1 liter 
• február je obdobím možných prehánok, preto aj 

niečo do dažďa 

 
Cena 720,- Eur 

• letenka a letiskové poplatky 
• transfer do Budapešti, po Izraeli 
• nocľah s polpenziou 
• odborný sprievodca – kňaz 

V cene nie je zahrnuté:                                                      Prihlásiť sa môžete do 20. januára 2011 na adrese:             
• 70 USD - obslužné a vstupné, platí sa v Izraeli    CK Awertour 
• 30 USD - Qumran a Masada            Dominikánske námestie 13 
• taxík na horu Tábor – 7 USD     040 01 Košice                                       
• plavba loďou po Gal. jazere – 8 USD 

• ryba sv. Petra – 18 USD    t.č. 0911 226 045 
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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 

 

Spokojné srdce 
Po lesnej cestičke kráčali dvaja chlapci. 

Pred sebou zbadali voz s volským záprahom. Na 

voze sedeli traja muži. Vpredu stál muž 

s ďalekohľadom v ruke. Bol sivý a znepokojene 

sa díval sem a tam. Vzadu stál muž, ktorý sa 

často obzeral. Mal smutnú tvár a tiež bol celý 

sivý. Medzi nimi stál tretí: mal oblečené farebné 

šaty a veselo sa kolísal. Voz zastal a muž 

v strede deťom povedal: Chlapci, naskočte na 

voz! A Chlapci poslúchli. Prečo sú tvoji priatelia 

smutní? – opýtal sa jeden z chlapcov. Ten vpredu 

sa stále pozerá dopredu a znepokojuje sa pre 

budúcnosť. Hľadá najvýhodnejší spôsob, aby sa 

nemusel namáhať, preto je sivý. Druhý, čo sedí 

vzadu, sa často obzerá, vidí veci, ktoré mohol 

urobiť a ktoré zo strachu alebo z lenivosti 

neurobil. Uvedomuje si, že stratil veľa 

príležitosti, a preto je sivý. A čo robíte vy, pane? 

Muž sediaci  uprostred odpovedal: Ja sa pozerám 

na to, čo je okolo mňa: kvety, vtáky, stromy, 

deti...snažím sa usmiať na každého, koho na 

ceste stretnem. Aby sme dobre videli, nestačí 

mať len dobré oči, ale treba mať dobré a pokojné 

srdce, len tak môžeme vidieť pekných vecí 

a usmievať sa.    

Ľudský život je jeden veľký dar, ktorý, 

sme dostali z Jeho veľkej lásky. Náš život je 

krásny, ak sa prežíva dobre. Pokojný človek je 

v dnešnej uponáhľanej a ťažkej dobe 

zvláštnosťou. Pán Ježiš nám po svojom 

zmŕtvychvstaní daroval svoj Pokoj. Ako si tento 

pokoj môžeme uchovať? Dá sa to vôbec, keď 

máme každý deň mnohé situácie, ktoré nás 

vyrušujú a privádzajú do nepokoja. Rozhodnutie 

je na nás, komu dáme prednosť, či budeme sami 

bojovať boje a prehráme alebo necháme v našom 

srdci vládnuť mocného Boha a s ním určite 

zvíťazíme nad všetkými pokušeniami. Náš Boh 

je kráľom pokoja a preto cez naše čisté svedomie 

nás pozýva do pravdivého vzťahu. Učme sa od 

našej nebeskej matky Márie, ktorá je kráľovnou    

pokoja. Jej srdce bolo napojené na Ježišove. Ona 

bola plná jeho Lásky a milostí.  

Každý z nás je obdarený touto 

milosťou, ktorá je tu pre nás zadarmo. Pán nám 

neustále otvára svoje srde a pozýva nás, aby sme 

k nemu prichádzali a nechávali sa uzdravovať z 

nepokoja. Deň čo deň nás jeho láska umýva od 

toho, čo nám dáva svet. Stačí len otvoriť svoje 

srdce a pozvať ho dnu. Ak dovolíme Bohu, aby 

viedol náš život, určite budeme šťastní 

a spokojní. On náš Stvoriteľ, preto určite 

najlepšie vie, čo potrebujú jeho deti.  

Nebojme sa nechať sa premieňať Jeho 

Láskou a Boží pokoj bude odmenou už na tejto 

zemi.                                                   

                                             Sr. Simeona  

��  

�

�

� 
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Vtipy: 
 
- Jožko v pekárni: ,,Prosím si 99 rožkov.“ 
   Prekvapená pekárka sa pýta: 
   „A nemôže ich byť sto?“ 
    „A kto by ich pojedol?“ ☺ 
 
- Peťko, ako to, že máš zablatené topánky?  
Veď vonku nie je blato. 
- Ale je, mami, je. Len ho treba nájsť. ☺ 
 

- Nadšený futbalista volá po zápase otcovi: 

„Otec, otec, bol si na futbale?“ 

- Otec odpovedá: „Nie!“ 

Futbalista sklamane hovorí: „To je škoda, dal som 2 krásne góly.“ 

- „A koľko to skončilo, synak?“  

- „1 : 1“   ☺ 
 
Príde babka k doktorovi a ten sa jej pýta: 
- „Babka, dlho som vás nevidel, čo sa stalo?“ 
- „Ale,  bola som chorá ...“ ☺☺ ☺ 

☺ Matúš Sejka ☺  
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Liturgický program na 35. týždeň 
po Päťdesiatnici  

Pondelok 
24.1. 

Prepodobná matka Xénia Rímska 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena 

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Jozef, Pavol, František, 

Štefan, Mária 

Utorok 
25.1. 

Svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský 

arcibiskup 

6:30 
 

18:00 

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

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej 

Streda 
26.1. 

Prepodobný otec Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+  Šimon, Štefan (panychída) 

Štvrtok 
27.1. 

Prenesenie ostatkov svätého 
Jána Zlatoústeho 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+  Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Pavel       

Piatok 
28.1. 

Prepodobný otec Efrém Sýrsky 

 
6:30 

 
18:00 

 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária (23 r.)          

Sobota 
29.1. 

Prenesenie pozostatkov svätého 
hieromučeníka Ignáca 

Bohonositeľa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Veriaci z Nižnej Polianky 

 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+  Demeter (panychída) 

Nedeľa 
30.1. 

35. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Traja svätí svätitelia Bazil 

Veľký, Gregor Teológ a Ján 
Zlatoústy.  

 
Svätý hieromučeník Hippolyt 

7:30 
 
 9:00 

 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marek, Marianna, Marek, 

Viktória 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Milada, Marcel, Martin, 

Marianna, Jakub 
 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Miroslav s rod. (60 r.) 
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     Liturgický program na 36. týždeň 
po Päťdesiatnici  

Pondelok 
31.1. 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 
Kýros a Ján 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Štefan, Oľga 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vasiľ (panychída) 

Utorok 
1.2. 

Predprazdenstvo Stretnutia 
Pána. 

Svätý mučeník Tryfón 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan 

Streda 
2.2. 

STRETNUTIE NÁŠHO 
PÁNA, BOHA A 

SPASITEĽA JEŽIŠA 
KRISTA 

Odporúčaný sviatok 

6:30 
7:30 

 
 

16:30 
18:00 

 
utiereň 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Ján, Mikuláš, Ondrej, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
Za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
+ Demeter, Alžbeta, Michal 

Štvrtok 
3.2. 

 Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa 

Anna 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef 

Sv. liturgia slovenská 
+ Filoména  

Piatok 
4.2. 

Prepodobný otec Izidor 
Peluzíjský 

 
Prvý piatok 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
*  Ctitelia Božského srdca 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Anna, Michal 

Sobota 
5.2. 

Svätá mučenica Agáta 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. Liturgia staroslovienska 
* Mária, František (50 r. manželstva) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Fedor 

Nedeľa 
6.2. 

36. NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
O ZACHEJOVI 

 
Prepodobný otec Bukol, 

smyrniansky biskup.  
Svätý hieromučeník Silván, 
emesský biskup a spoločníci 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 
Sv. liturgia slovenská 

 * Helena 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Emília 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Zdenka (50 r.) 
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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, o. Mikuláš Fejko 

 


