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Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára sme všetci 

pozvaní k hlbšiemu skúmaniu našej viery, aby sme boli premenení víťazstvom 

nášho Pána Ježiša Krista. Biblické texty, výklady, modlitby a otázky na zamyslenie 

nám pomôžu preskúmať rôzne aspekty toho, čo toto víťazstvo znamená pre život 

kresťanov a ich vzájomnú jednotu vo svete. Začneme zamyslením nad Kristom, 

ktorý slúži, a postupne sa dopracujeme ku konečnej oslave Kristovho kraľovania, 

ktoré vybojoval krížom a vzkriesením: 

Prvý deň: Premenení služobníkom Kristom 

Syn človeka prišiel slúžiť (porov. Mk 10, 45) 

V tento deň sa stretneme s Ježišom na jeho ceste k víťazstvu prostredníctvom 

služby. Vidíme ho ako toho, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám 

slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10, 45). Preto je aj Cirkev 

Ježiša Krista slúžiacim spoločenstvom. Tým, že používame naše rozličné dary pre 

spoločnú službu ľudstvu, stáva sa zjavným jednota v Kristovi. 

Druhý deň: Premenení trpezlivým očakávaním na Pána 

Nechaj to teraz! Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. (Mt 3,15) 

V tomto dni sa sústredíme na trpezlivé očakávanie na Pána. Každá zmena 

vyžaduje vytrvalosť a trpezlivosť. Modlitba k Bohu za akúkoľvek premenu je taktiež 

skutkom viery a dôvery v jeho zasľúbenia. Takéto očakávanie na Pána je 

nevyhnutné pre všetkých, ktorí sa modlia za viditeľnú jednotu Cirkvi v tomto 

týždni. Všetky ekumenické aktivity si vyžadujú čas, vzájomnú pozornosť a 
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spoluprácu. Všetci sme povolaní spolupracovať s dielom Ducha na zjednocovaní 

kresťanov. 

Tretí deň: Premenení trpiacim Služobníkom 

Kristus trpel za nás (porov. 1 Pt 2, 21) 

Tento deň nás pozýva zamyslieť sa nad utrpením Krista. Nasledovaním 

trpiaceho Služobníka Krista sú kresťania povolaní k solidarite s trpiacimi. Čím bližšie 

prichádzame ku krížu, tým bližšie prichádzame jeden k druhému. 

Štvrtý deň: Premenení Pánovým víťazstvom nad diablom 

Dobrom premáhaj zlé (Rim 12, 21) 

Dnes sa hlbšie zamyslíme nad zápasom so zlom. Víťazstvo v Kristovi premáha 

všetko, čo ničí Božie stvorenie a rozdeľuje nás. S obnovenou dôverou a radosťou z 

toho, čo je dobré, sme povolaní v Kristovi k spoločnému boju proti tomu, čo je zlé v 

tomto svete. Tým, že sme nejednotní, nemôžeme byť dostatočne silní na to, aby sme 

v našich časoch prekonali zlo. 

Piaty deň: Premenení pokojom vzkrieseného Pána 

Ježiš stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! (Jn 20, 19) 

Dnes oslavujeme pokoj vzkrieseného Pána. Vzkriesený je veľkým víťazom nad 

smrťou a svetom temnoty. Zjednocuje svojich učeníkov, ktorí sú ochromení 

strachom. Otvára pred nami novú nádej života a služby pre jeho prichádzajúce 

kráľovstvo. Vzkriesený Pán zjednocuje a posilňuje všetkých veriacich. Pokoj a 

jednota sú charakteristické znaky našej premeny vo vzkriesení. 

Šiesty deň: Premenení Božou nemennou láskou 

Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet je, naša viera (1 Jn 5, 4b) 

V tomto dni sústredíme našu pozornosť na Božiu nemennú lásku. Túto lásku 

odhaľuje veľkonočné tajomstvo a pozýva nás k novému spôsobu života. Viera v túto 

pravdu premáha strach a otvára naše srdcia sile Božieho Ducha. Ona nás pozýva k 

priateľstvu s Kristom a k sebe navzájom. 

Siedmy deň: Premenení dobrým Pastierom 

Pas moje ovce (Jn 21, 16-17) 

Biblický text na tento deň poukazuje na to, že Pán posilňuje svoje stádočko. 

Nasledujúc dobrého Pastiera sme povolaní vzájomne sa posilňovať v Pánovi, 
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podporovať a podopierať slabých a stratených. Je jeden Pastier a my sme jeho 

ľudom. 

Ôsmy deň: Zjednotení v Kristovej vláde 

Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón (Zjv 3, 21) 

V posledný deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov oslavujeme Kristovu vládu. 

Kristovo víťazstvo nám umožňuje hľadieť do budúcnosti s nádejou. Toto víťazstvo 

premohlo všetko, čo nám bráni zdieľať plnosť života s ním a medzi sebou navzájom. 

Kresťania vedia, že jednota medzi nimi je predovšetkým Božím darom. Podiel na 

Kristovom víťazstve je nad všetkým, čo nás rozdeľuje. 

V Božom pláne spásy je miesto pre všetkých. Smrťou a vzkriesením Kristus 

prijíma všetkých, bez ohľadu na ich víťazstvá a prehry, „aby každý, kto v neho verí, 

mal večný život“ (Jn 3, 15). Aj my môžeme mať účasť na Kristovom víťazstve. Stačí v 

neho veriť a spoznáme, že vtedy je ľahšie prekonávať zlo dobrom. 

Podľa KBS. 
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 Katechéza ako prostriedok pokánia 

 

Od cirkevných pastierov sa 

taktiež vyžaduje aj katechéza o pokání. 

Aj tu prameňom musí byť bohatstvo 

biblického posolstva. Toto posolstvo 

zdôrazňuje v pokání predovšetkým jeho 

hodnotu obrátenia – metánoie, ktoré 

doslovne znamená dať si premeniť 

ducha, aby sa znovu vrátil k Bohu. 

Vystihuje to dve základné zložky 

vyplývajúce z podobenstiev 

o stratenom a znova nájdenom synovi: 

vstúpiť do seba a rozhodnúť sa navrátiť 

k Otcovi. Bez týchto dvoch postojov 

obrátenia nie je možné ani zmierenie. 

Práve katechéza má tieto dva postoje 

vysvetľovať pojmami a výrazmi 

primeranými veku a tiež kultúrnym, 

mravným a spoločenským 

podmienkam.  

Prvý význam pokánia – vstúpiť 

do seba – je viazaný s druhým – 

rozhodnutím k návratu, lebo pokánie 

znamená tiež ľútosť. Dva zmysly výrazu 

metánoia vyplývajú z dôležitého 

Ježišovho príkazu: „Keď sa tvoj brat 

prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, 

odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz 

za deň prehreší proti tebe a sedem ráz 

sa vráti k tebe a povie: «Ľutujem,» 

odpusť mu!“ (Lk 17, 3-4). Dobrá 

katechéza môže poukázať, že ľútosť 

podobne ako obrátenie ani zďaleka nie 

sú nejakými povrchnými citmi, ale 

opravdivou premenou v duši. 

V pokání je obsiahnutý aj tretí 

význam, proces, ktorým sa prvé dva 

spomenuté významy prejavujú 

navonok – robiť pokánie. Tento 

význam pokánia predovšetkým 

používal podľa svedectiev synoptických 

evanjelií Ján Krstiteľ. Podľa tohto robiť 

pokánie znamená predovšetkým 

obnoviť rovnováhu a svornosť 

porušenú hriechom a zmeniť smer i za 

cenu sebazaprenia: „Zástupy sa ho 

pýtali: «Čo teda máme robiť? » On im 

odpovedal: «Kto má dvoje šiat, nech 

dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má 

jedlo, nech urobí podobne!» Aj mýtnici 

prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili 

mu: «Učiteľ, čo máme robiť?» On im 

povedal: «Nevymáhajte viac, ako vám 

určili!» Pýtali sa ho aj vojaci: «A čo 

máme robiť my?» Vravel im: «Nikoho 
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netrápte, nikomu nekrivdite a buďte 

spokojní so svojím žoldom!»“ (Lk 3, 10-

14). 

Čo najúplnejšia a najprime-

ranejšia katechéza o pokání je 

nevyhnutná pre všetky časy, zvlášť 

súčasné, v ktorých stanoviská 

prevládajúce v psychológii 

a v spoločenskom správaní človeka sú 

v ostrom protiklade s vyššie 

spomínaným významom pokánia – 

metánoie. Pre súčasného človeka je 

obzvlášť ťažšie ako kedykoľvek predtým 

uznať svoje vlastné chyby a rozhodnúť 

vrátiť sa, zmeniť smer a pokračovať v 

správnej ceste. Dnešný človek veľmi 

nerád hovorí „ľutujem“ alebo „mrzí ma 

to“; tiež sa zdá, že priamo pudovo 

a často neodolateľne odmieta všetko, čo 

je s pokáním spojené v zmysle obety 

prijatej a uskutočnenej na nápravu 

hriechu. Svätý Otec zdôrazňuje: „Prax 

pokánia v Cirkvi, hoci teraz už 

zmiernenú, nemožno zanedbať bez 

toho, aby sa tým nespôsobila vážna 

škoda vnútornému životu kresťanov 

i cirkevného spoločenstva, ako aj 

účinnosti ich misijného snaženia“ (ReP 

26). Ak teda nastane zanedbanie 

pokánia, spôsobí to vážnu ujmu na 

duchovnom živote a zároveň na 

svedectve kresťanského života. 

Nekresťania tak môžu nezriedka byť 

prekvapení chabým svedectvom 

opravdivého pokánia Kristových 

učeníkov. 

Na druhej strane je jasné, že 

kresťanské pokánie bude opravdivé len 

vtedy, ak bude inšpirované láskou, 

a nie iba zo strachu. Ak pokánie bude 

pozostávať z vážneho úsilia ukrižovať 

„starého človeka“, aby sa Kristovým 

pôsobením mohol zrodiť „nový človek“, 

ak veriaci bude nasledovať ako vzor 

Ježiša Krista, ktorý bol nevinný 

a predsa si vyvolil cestu chudoby, 

trpezlivosti a prísnosti, možno povedať, 

že ide o pravdivú cestu kajúceho života. 

Katechéza o svedomí a jeho 
formovaní 

Na VI. generálnom zasadaní 

biskupskej synódy zaznela aj 

požiadavka katechézy o svedomí a jeho 

formovaní. Ako učí Katechizmus 

Katolíckej cirkvi: „Morálne svedomie 

je úsudok rozumu, ktorým človek 

poznáva morálnu akosť konkrétneho 

činu, ktorý hodlá vykonať, či práve 

koná, alebo už vykoná.“ (KKC 1778). Je 

to taktiež veľmi aktuálna požiadavka 

vzhľadom na otrasy, ktorými trpí 
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súčasná kultúra a pod vplyvom ktorej 

najintímnejšie „ja“ človeka – 

„najskrytejšie jadro a svätyňa človeka“ 

– je často napádané, podrobované 

rozličným skúškam, znetvorované 

a zatemňované. Človek nesmie konať 

bez svedomia. Ako hovorí apoštol 

Pavol:  „Tú vieru, ktorú máš, maj sám 

pre seba pred Bohom“ (Rim 14, 22). 

Teda robiť alebo nerobiť z viery 

znamená konať podľa svedomia. Je 

povinnosťou človeka poslúchať svoje 

svedomie, lebo z neho bude vydávať 

záverečné účtovanie, ale je aj jeho 

povinnosťou ho správne formovať. 

Vôľa človeka je slepá mohúcnosť 

a potrebuje riadenie zo strany rozumu. 

Tento robí praktický úsudok, či sa 

skutok zhoduje, alebo nezhoduje so 

zákonom. Preto je potrebné pamätať, že 

ľudský skutok nadobúda svoju 

formálnu mravnú povahu nie podľa 

zákona, ako je sám o sebe, ale podľa 

zákona, ako ho svedomie predkladá 

vôli. A tak sa môže stať, že formálna 

moralita sa nezhoduje s materiálnou. 

Rozum sa totiž môže mýliť. Ale i vtedy 

ostáva povinnosť konať podľa 

svedomia, lebo ono má záväznú silu, 

lebo je to záväzný zákon aplikovaný na 

konkrétny skutok. Svedomie je bližšia 

norma mravnosti ako zákon. Zákon bez 

„prevodového mechanizmu“ svedomia 

je nepoužiteľný. Preto je potrebné 

nasledovať isté a pravdivé svedomie, 

ako aj isté a neprekonateľne mylné 

svedomie, nie však svedomie 

prekonateľne mylné. 

o. Martin Zlacký 

 

 

Oznam:  

Tento rok budete môcť podporiť aktivity v našej farnosti aj prostredníctvom 2% 

z odvedenej dane cez obnovenú činnosť občianskeho združenia Humenské 

evanjelizačné centrum (HEC). 

Údaje potrebné k poukázaniu 2%: 

Humenské evanjelizačné centrum, Vihorlatská 1725/5, 066 01 Humenné; 

občianske združenie, IČO 36156051, č.ú.: 13478898/5200. Ďakujeme. 
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Cestovná agentúra BYZANT 
Hlavná 3, 080 01 Prešov 
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380 

e-mail: info@cabyzant.sk 
 

IZRAEL – SVÄTÁ ZEM 
Archieparchiálna pút s vladykom Jánom Babjakom SJ 

24.03. - 31.03.2012 

Cena: 775,00 € 
Program: 

1. deň: odlet z Košíc ráno o 2.30 hod., po prílete transfer z letiska do Samárie, Náblus, Studňa 

patriarchu Jakuba, presun do Nazareta – obed, prehliadka Baziliky Zvestovania, kostol Sv. Jozefa, 

večera a nocľah v Nazarete. 

2. deň: po raňajkách výstup na Horu Tábor – kostol Premenenia Pána, Kána galilejská, Golanské 

výšiny, Banias – Cezarea Filipova, prameň rieky Jordán, obnova krstných sľubov, večera a nocľah 

v Nazarete. 

3. deň: raňajky, návšteva okolia Galilejského jazera - Tabgha, Hora Blahoslavenstiev, Primát Sv. 

Petra, možnosť kúpania a relaxu na brehu Galilejského Jazera, možnosť obedu – Ryba Sv. Petra, 

návšteva Kafarnaumu, večera a nocľah v Betleheme. 

4. deň: po raňajkách presun do Jeruzalema, Staré mesto, Bazilika Božieho hrobu, Liturgia 

v katedrále Gréckokatolíckeho patriarchátu, Dávidov Jeruzalem – ofel, múr plaču, Davidsonovo 

centrum: pozostatky Ježišovho Jeruzalema, múzeum a film približujúci vykopávky z okolia 

Jeruzalemského chrámu, 3D animácia návštevy pútnika v chráme, večera a nocľah v Betleheme. 

5. deň: raňajky, odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, zastávka v Betánii, Jericho, 

návšteva kláštora pod horou Pokúšania Pána, kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v 

Betleheme. 

6. deň: raňajky, návšteva Olivovej hory – kostol Otčenášov, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, 

Bazilika hrobu Bohorodičky, Kostol Galicantum – Kajfášov dom, Pamätník - Jad Vašem – inštitút 

ktorý ocenil Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča titulom „Spravodlivý medzi národmi sveta,“ 

večera a nocľah v Betleheme. 

7. deň: po raňajkách, Mamre – duby Mamreho – miesto kde sa zastavil Abrahám, Hebron – hroby 

patriarchov Abraháma, Izáka a Jakuba, Herodion – Herodesova púštna pevnosť, bazilika  Narodenia 

Ježiša Krista v Betleheme, kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, jaskyňa Mlieka, večera v 

beduínskom stane, transfer na letisko k odletu o 23.00 hod. 

8. deň: prílet do Košíc ráno o 1.30 hod. 

Cena zahŕňa: letenka Košice – Tel Aviv – Košice, letiskový a palivový poplatok, klimatizovaný 

autobus v Izraeli, 6x ubytovanie v 2 a 3-lôžkových izbách s polpenziou /2x Nazaret, 4x Betlehem/, 

1x obed v Nazarete, 1x večera v beduínskom stane, obslužné, cestovné poistenie, odborný 

sprievodca /o. Miroslav Labač/. 

Cena nezahŕňa: vstupy 70 USD /platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/. 

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu! 

 

TERMÍN PRIHLÁSENIA:     DO 31. JANUÁRA 2012    v cestovnej kancelárii. 

 

mailto:info@cabyzant.sk
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Slava Isusu Christu!!! 

 

Drahí veriaci, aj v tomto roku môžete v našom meste využiť služby Gréckokatolíckej charity 

Sociálneho centra v Humennom. 

Sociálne centrum poskytuje predovšetkým  tieto služby: 

 

- špecializované sociálne poradenstvo (rodinné, pracovné, individuálne, skupinové, 

preventívne) 

- terapiu- pre jednotlivcov, páry, skupiny, pre všetkých ľudí, ktorí sa potrebujú 

o čomkoľvek  porozprávať ...... 

- pracovnú terapiu, ktorá spočíva vo výrobe dekoratívnych predmetov 

- pomoc pri hľadaní zamestnania 

- odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania 

a inej úradnej korešpondencie (formuláre, tlačivá) 

- kopírovanie a skenovanie 

- sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.) 

- sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci 

- prístup na internet 

- morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách 

- možnosť distribúcie časopisu Cesta 

 

Ponúkame Vám profesionálny, diskrétny ale hlavne ľudský prístup. Naše dvere sú pre Vás 

otvorené. 

Môžete nás kontaktovať nielen osobne ale aj mailom ,  

email: sc.humenne@gkcharita-po.sk  

prípadne telefonický : 057/7756993. 

Nájdete nás na Mierovej 4 v Humennom ( bývala budova vojenskej správy, vchod oproti 

kostolu, č. d. : 120 na prízemí). 

 

Kristus medzi nami!!! 

 
 

mailto:sc.humenne@gkcharita-po.sk
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Vtipy: 
 

Dežo si nesie cez les fúru dreva, ale z diaľky ho vidí polesný. Na druhý deň príde polesný za 
Dežom a hovorí:  
- „Dežo, kde máš to drevo, čo si včera niesol cez les?“ 
- „Náá šak ja nemám nijaké drevo.“ 
- „Ale ja som ťa včera videl, nože poďme na pôjd.“  
Na pôjde veľká kopa už nasekaného dreva.  
- „Dežo a toto je čo?“  
- „Dig more, čo tie lastovičky všetko nenanosia.“  
 

Slon zašliapne mravenisko a z celého mraveniska zostanú 

na žive iba dva mravce. A tak kujú pomstu. Jeden vraví 
druhému:  

- „Ty ho potkneš a ja ho zaškrtím!“ 
 

Na hodine Slovenčiny:  
- „Janko povedz dve zámena.“  
- „Kto, ja?“  
- „Výborne, máš jednotku.“  
 

Miško príde domov a kričí mame:  
- „Mami, ocko sa vracia z práce. Čo mu mám ukázať ako prvé? Vysvedčenie, zatykač, alebo 
zhorenú kuchyňu?“  
 

 

Matúš Sejka 
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Liturgický program na týždeň po 31. 
nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
16.1. 

Poklona reťaziam svätého 
apoštola Petra 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Andrej (panychída) 

 

Sv. liturgia slovenská 
+ Verona 

Utorok 
17.1. 

Prepodobný 
a bohonositeľný otec 

Anton Veľký 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Bartolomej, Mikuláš 
+ Milan – ročná (panychída) 

Streda 
18.1. 

Svätý Atanáz a svätý Cyril, 
alexandrijskí arcibiskupi 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* otec  Ján a Denisa (30 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
* Ivan 

Štvrtok 
19.1. 

Prepodobný otec Makarios 
Egyptský 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Andrej, Ján 

Piatok 
20.1. 

Prepodobný 
a bohonositeľný otec 

Eutymios Veľký 
Voľnica 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská  
* Zuzana (18 r.) 

Sobota 
21.1. 

Prepodobný otec Maxim 
Vyznávač 

Svätý mučeník Neofyt 
Svätí mučeníci Eugen, 

Kandidus, Valerián a Akvila 
 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
 
 
 
 
 
 
 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská  

+ Ján 

Nedeľa 
22.1. 

TRIDSIATADRUHÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
- o Zachejovi 

 

Svätý apoštol Timotej 
Svätý prepodobný mučeník 

Anastáz Perzský 
 
 

Ekumenická bohoslužba 
v rím.kat. kostole 
Všetkých svätých 

 7:30 
 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* rod. Boženy Kičovej  

 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

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

Marianna, Jakub, Eva 
 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 
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Liturgický program na týždeň po 32. 
nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
23.1. 

Svätý hieromučeník Klement, 
ankyrský biskup 

Svätý mučeník Agatanel 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Fedor, Helena 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj 

Utorok 
24.1. 

Prepodobná matka Xénia 
Rímska 

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária – ročná (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Zuzana (panychída) 

Streda 
25.1. 

Svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský 

arcibiskup 

6:30 
 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Adrián 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján a ostatní z rod. 

Štvrtok 
26.1. 

Prepodobný otec Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská (o. Pariľák) 
+ Michal, Mária, Pavel (panychída) 

Piatok 
27.1. 

Prenesenie pozostakov 
svätého Jána Zlatoústeho 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

 
Sv. liturgia staroslovienska 

 
Večeradlo 

Sv. liturgia slovenská  
* Mária 

+ František, Jozef, Pavol, František, 
Mária 

Sobota 
28.1. 

Prepodobný otec Efrém Sýrsky 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Vasiľ – 40 dňová (panychída) 

Nedeľa 
29.1. 

NEDEĽA 
O MÝTNIKOVI A 

FARIZEJOVI 
 

Prenesenie pozostatkov svätého 
hieromučeníka Ignáca 

Bohonositeľa 
 

 7:30 
 

 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 

 
 Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Božena s rod., Helena s rod., Peter 

s rod., Simonka (25 r.) 
 

Veľká večiereň s lítiou 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Anna, Radovan 
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Gréckokatolícka cirkev 

  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 
 
e-mail:       úrad: humenne@grkatpo.sk 

        dekan: martinzlacky@gmail.com 
               kaplán: mikulas.fejko@gmail.com  

výpomocný duchovný: hrib.peter@gmail.com 
 

Úradné hodiny 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 13:00 - 14:00 

Utorok, piatok: 8:00 – 9:00 

Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená. 

 

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 

mailto:hrib.peter@gmail.com

