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Veľký pôst 

Svätý veľký pôst, nazývaný tiež štyridsiatnica, je jedným z najstarších a najväčších posvätných 

ustanovení kresťanského náboženstva. História Veľkého pôstu ma dlhú a bohatú tradíciu. Siaha až 

do apoštolských čias. Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli dĺžke svojho trvania, ale pre svoju 

vážnosť a význam v živote Cirkvi a každého kresťana. 

Už apoštoli a prvá kresťanská komunita začali v deň židovskej Paschy spomínať na Kristovo 

utrpenie a smrť. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili 

Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst. To bola Pascha kríža. Podľa svedectva sv. Ireneja , to bol 

prvý zárodok dnešnej štyridsiatnice. V tom čase sa organizoval v dvoch dňoch, a podľa tohto 

svedectva niekde trval deň, dva, a niekde 40-hodín.  

V poapoštolských časoch Cirkev v druhom a tretom storočí sa začína viac zamýšľať nie nad 

smutnými udalosťami Kristovho utrpenia, ale nad radostnými udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak 

popri Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím pôstom. V 

časoch sv. apoštolov jedni začínajú pôst v deň židovskej Paschy, druhí zas v nasledujúcu nedeľu. 

Podľa svedectva historika Sokrata, tí čo slávili Paschu spolu so židmi, a to 14 dňa mesiaca Nisan, 

tvrdili že ich to takto naučil sv. apoštol a evanjelista Ján, a tí čo slávili sviatok Paschy v 

nasledujúcu nedeľu dokazovali to tým, že to obdŕžali od sv. apoštolov Petra a Pavla. Ale ani jedni, 

ani druhí - hovorí historik - to nemôžu dokázať písomným svedectvom. Tieto spory vyriešil 

Nicejský koncil v roku 325. V treťom storočí predveľkonočný pôst v niektorých Cirkvách trvá celý 

týždeň, to je ten týždeň, ktorý mi nazývame strastný. Na konci tretieho storočia veľký pôst už trvá 

40 dní. Vo štvrtom storočí už existuje jasné svedectvo ktoré nám dokazuje štyridsaťdňový pôst. 

Dôležitým svedectvom sú listy sv. Atanáza. V jednom zo svojich listov (340) píše následovne: 

„Povedz bratom, že keď celý svet zachováva 40 denný pôst, v Egypte nech sa nedajú vysmiať za 

to, že sa budú zabávať“.  

Ročník:  4.     Číslo:   3 
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Pre apoštolov a prvých kresťanov bol deň židovskej Paschy smutnou spomienkou na smrť 

Ježiša Krista, preto sa v ten deň modlili a postili. V 3. storočí je najväčší rozkvet katechumenátu. 

Katechumeni boli tí, ktorí sa pripravovali na krst. Príprava zvyčajne trvala zvyčajne tri roky 

a zakončovala sa spolu so štyridsiatnicou. Hlavnými aktmi tohto zakončenia boli: vybratie mena 

ohláseného na začiatku štyridsiatnice, každodenné zriekanie sa zlého ducha počas celého pôstu, 

poučenie o pravdách viery a samotný krst na Veľkú sobotu. Tak tu vidíme, že hlavnou úlohou 

Veľkého pôstu v prvotnej Cirkvi bolo pripraviť katechumenov, t. j. novoobrátených kresťanov na 

krst, ktorý sa v tom čase konal počas paschálnej liturgie.  

Veľký pôst sa vyznačuje aj svojou bohoslužbou. Pôstna bohoslužba sa líši od zvyčajných 

bohoslužieb tým, že je v nej viac 

modlitieb a modlí sa viac žalmov a číta 

sa väčšie množstvo čítaní zo Starého 

zákona. Podstatou týchto bohoslužieb je 

veľký duch pokánia a ľútosti nad 

hriechmi.  Má aj svoju vlastnú liturgickú 

knihu. Tá obsahuje spevy, verše 

a kánony a biblické čítania na každý deň 

veľkopôstneho obdobia počnúc nedeľou 

mýtnika a farizeja a končiac v piatok 

pred Lazárovou sobotou. Piesne triody 

boli zostavené prevažne už po 

skutočnom vytratení sa katechumenátu, t. j. prípravy a krstenia dospelých kandidátov pri vstupe do 

Cirkvi. Ich dôraz preto nespočíva na krste, ale na pokání. Dnes iba veľmi málo ľudí pozná 

a rozumie jedinečnej kráse i hĺbke tejto veľkopôstnej hymnografie. Ignorácia triody je hlavnou 

príčinou pomalej zmeny v samotnom chápaní Veľkého pôstu, jeho cieľa a zmyslu – zmeny, ktorá 

sa krok za krokom usadzovala v kresťanskej mentalite a zredukovala Veľký pôst na právny 

záväzok a súbor diétnych zákonov. Skutočná inšpirácia a výzva Veľkého pôstu sa dnes úplne 

vytratila a jediná cesta späť k jej obnoveniu vedie práve cez pozorné načúvanie textov triody. Je 

napríklad príznačné, že práve tieto texty často varujú pred formálnym chápaním postenia. „Darmo 

sa raduješ, duša moja, že sa zdržiavaš od jedál, keď nie si očistená od vášní. Ak netúžiš po 

náprave, budeš klamárom v očiach Božích. Budeš sa podobať zlým diablom, ktorí nikdy nejedia. 

Ak naďalej zotrváš v hriechu, tvoj pôst bude neužitočný.“ V priebehu Veľkého pôstu sa v piesňach 

vyzdvihuje mýtnikova pokora, ktorá je opakom farizejovej pýchy a samochvály. Čo je ale potom 

skutočný pôst? Trioď odpovedá, že je to predovšetkým vnútorné očistenie. Je to tiež návrat k láske 

a boj proti „narušenému životu“, proti nenávisti, nespravodlivosti a závisti.  

„Bratia, postiac sa telesne, posťme sa aj duchovne. Vzdajme sa každého záväzku neprávosti. 

Hladným dajme chlieb a tých, ktorí sú bez strechy nad hlavou, privítajme v našich domoch: aby 

sme mohli prijať od Krista Boha veľkú milosť.“ 

o. ThDr. Miroslav Iľko, PhD. 
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 Katechéza o svedomí - témy 

 

Pre poučnú a užitočnú katechézu o svedomí 

možno nájsť cenné podklady a smernice v 

teológii Druhého vatikánskeho koncilu – 

zvlášť v dvoch koncilových dokumentoch: 

O Cirkvi v súčasnom svete (Gaudium et spes ) 

a O náboženskej slobode (Dignitatis 

Humanae).  Predovšetkým sú to podnety na 

témy:  

- moderné praktické chápanie a teoretické 

myslenie: často nie je schopné zvládnuť súhrn 

svojich vedomostí a vhodne ich synteticky 

usporiadať a použiť. Takto môže vzniknúť 

nerovnováha medzi požiadavkami svedomia, 

podmienkami kolektívneho života, nárokmi 

osobného myslenia a starosťou o praktickú 

účinnosť poznatkov, 

- svedomie a Boží hlas, svedomie a zákon 

lásky, vernosť svedomiu a sociálne cítenie: v 

hĺbkach svedomia človek odkrýva zákon, 

ktorý si on sám nedáva, ale ktorý je povinný 

poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva 

milovať a konať dobré veci a chrániť sa zlého; 

a keď treba, zaznieva v srdci: „Toto rob, 

tamtoho sa varuj!“ Lebo človek má v srdci od 

Boha vpísaný zákon a práve v poslušnosti 

tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť. 

Vernosť svedomiu spája kresťanov s 

ostatnými ľuďmi, aby hľadali pravdu a 

pravdivo riešili toľké mravné problémy, ktoré 

skrývajú v živote jednotlivcov i v 

spoločenskom živote. Čím viac teda prevláda 

úprimné svedomie, tým viac sa jednotlivci i 

spoločenstvá zbavujú slepej svojvôle a usilujú 

sa byť v súlade s objektívnymi normami 

mravnosti,  

- svedomie a ateizmus: ateizmom sa 

označujú veci od seba veľmi odlišné. Tak, 

kým jedni výslovne popierajú Boha, iní sa 

nazdávajú, že človek nevie o ňom celkom nič 

povedať. Niektorí zasa rozoberajú otázku 

Boha takým spôsobom, akoby nemala zmyslu. 

Mnohí nenáležite prekračujú rámec 

pozitívnych vied, usilujú sa všetko vysvetliť 

jedine touto vedeckou metódou, zatiaľ čo iní, 

naopak, už nepripúšťajú nijakú absolútnu 

pravdu. Niektorí vynášajú človeka natoľko, že 

viera v Boha sa tým takpovediac udúša. Iní si 

robia o Bohu takú predstavu, že to, čo 

odmietajú, nie je vôbec Boh podľa Evanjelia. 

Okrem toho ateizmus nezriedka povstáva 

jednak z rozhorčeného vzdoru proti zlu vo 

svete a jednak preto, že sa neprávom pripisuje 

niektorým ľudským hodnotám absolútny 

charakter, takže sú postavené na miesto Boha. 

Na vznik ateizmu môžu mať nemalý podiel i 

veriaci, ak pre zanedbávanie výchovy vo viere, 

pre pomýlený výklad učenia alebo aj pre 

nedostatky ich náboženského, mravného a 

spoločenského života dá sa o nich povedať, že 

skôr zahaľujú, než odhaľujú pravú tvár Božiu,  
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- právo konať podľa správneho úsudku 

vlastného svedomia: spoločenský poriadok a 

jeho pokrok majú vždy vyúsťovať v dobro 

ľudských osôb, pretože usporiadanie vecí má 

byť podriadené osobnému poriadku, a nie 

naopak, ako to potvrdil sám Pán, keď povedal: 

„že sobota bola ustanovená pre človeka, a nie 

človek pre sobotu“ (Mk 2, 27),  

- apelácia na svedomie: koncil kladie dôraz 

na úctu k človeku: teda 

každý má pokladať svojho 

blížneho, nikoho 

nevynímajúc, ako za 

„druhého seba samého“ a 

predovšetkým má brať 

ohľad na jeho život a na 

prostriedky potrebné pre 

dôstojný spôsob života. 

Ďalej sme povolaní, aby 

sme preukazovali činorodú službu, keď 

prichodí, či už ide o starca od všetkých 

opusteného alebo o cudzieho robotníka, 

ktorým sa nespravodlivo pohŕda, a či o 

exulanta, o nemanželské dieťa, čo nevinne trpí 

za hriech, ktorého sa ono nedopustilo, alebo 

konečne o hladujúceho, ktorý apeluje na naše 

svedomie,  

- posvätná úcta dôstojnosti svedomia a jeho 

sloboda rozhodovania: človek vždy bude túžiť 

poznať čo len matne zmysel svojho života, 

svojej činnosti a svojej smrti. Jedine Boh, 

ktorý stvoril človeka na svoj obraz a vykúpil 

ho spod hriechu, dáva na tieto otázky 

vyčerpávajúcu odpoveď, a to zjavením skrze 

Krista, svojho Syna, ktorý sa stal človekom. A 

každý, kto nasleduje Krista, dokonalého 

človeka, sám sa väčšmi stáva človekom. 

Nijaký ľudský zákon nie je schopný tak dobre 

zaistiť osobnú dôstojnosť a slobodu človeka 

ako Cirkvi zverené Kristovo evanjelium. Lebo 

toto evanjelium hlása a proklamuje slobodu 

detí Božích, odmieta akékoľvek otroctvo, 

ktoré má svoje najhlbšie korene v hriechu, má 

v posvätnej úcte dôstojnosť svedomia a jeho 

slobodu 

rozhodovania, 

neúnavne pripomína, 

že treba zveľaďovať 

všetky ľudské talenty 

v službe Božej a v 

prospech ľudí a 

napokon všetkých 

porúča do lásky 

všetkých,  

- svedomie a rodičovstvo: pravá manželská 

láska sa napája na Božiu lásku a vedie i 

obohacuje ju vykupiteľská moc Kristova a 

spasiteľná činnosť Cirkvi, aby sa manželia 

účinne priviedli k Bohu a sa im dostalo 

pomoci a povzbudenia pri vykonávaní 

vznešených otcovských a materinských 

povinností. Preto sa kresťanskí manželia 

posilňujú a sťaby zasväcujú osobitnou 

sviatosťou, aby dôstojne plnili povinnosti 

svojho stavu. Jej pôsobením konajú svoje 

manželské a rodinné poslanie naplnení 

duchom Kristovým, ktorý preniká celý ich 

život vierou, nádejou a láskou, a tak napredujú 

čím ďalej tým viac vo svojej vlastnej 
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dokonalosti a vzájomnom posväcovaní, a teda 

aj v spoločnej oslave Boha, 

- povinnosti a ľudské svedomie: všetci 

ľudia sú povinní hľadať pravdu, najmä čo sa 

týka Boha a jeho Cirkvi. A poznanú pravdu sú 

povinní prijať a zachovávať. Tieto povinnosti 

sa týkajú ľudského svedomia, zaväzujú vo 

svedomí. Pravda sa presadzuje jedine svojou 

vlastnou silou, vniká do myslí lahodne, ale 

pritom dôrazne. Keďže však náboženská 

sloboda, ktorej sa ľudia dožadujú pri plnení 

svojich povinností voči Bohu, sa vzťahuje na 

ochranu pred donucovaním v 

občianskej spoločnosti, zostáva 

nedotknuté tradičné katolícke 

učenie o mravných záväzkoch 

jednotlivcov a spoločenstiev 

voči pravému náboženstvu a 

jedinej Kristovej Cirkvi,  

- nenútiť konať proti 

svojmu svedomiu: ľudská 

osoba má právo na náboženskú 

slobodu. Táto sloboda 

pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť 

chránení pred donucovaním zo strany 

jednotlivcov alebo spoločných skupín a vôbec 

akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v 

náboženskej oblasti nik nebol nútený konať 

proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo 

konať podľa vlastného svedomia súkromne i 

verejne, tak jednotlivo, ako aj v spoločenstve s 

inými, v patričných medziach, 

-  neprekážať konať podľa svojho 

svedomia: Boh robí účastným človeka na 

svojom zákone, takže človek môže pod 

láskavým vedením Božej prozreteľnosti čím 

ďalej tým lepšie poznať nepremennú pravdu. 

Preto každý má povinnosť, a teda aj právo, 

hľadať pravdu vo veci náboženstva, aby si 

pomocou vhodných prostriedkov utvoril vo 

svojom svedomí rozvážny, správny a pravdivý 

úsudok,  

- zneužívanie práva: spoločenstvá majú 

právo na ochranu, aby mohli konať podľa 

svojich zásad, pokiaľ sa nenarušujú 

spravodlivé požiadavky verejného poriadku, 

aby mohli vzdávať verejnú 

úctu Božej Velebnosti, 

napomáhať svojich členov v 

náboženskom živote a 

poskytovať im náboženské 

vzdelanie, ako aj zriaďovať 

ustanovizne, v rámci ktorých 

ich členovia spolupracujú na 

usporiadaní svojho života 

podľa vlastných náboženských 

zásad. Náboženským 

pospolitostiam patrí aj právo, aby sa im 

neprekážalo zákonmi alebo administratívnymi 

opatreniami občianskej moci vo výbere, 

výchove, menovaní a prekladaní svojich 

vlastných duchovných, v stykoch s 

náboženskými vrchnosťami a spoločenstvami 

v iných častiach sveta, v stavbe náboženských 

budov, ako aj v nadobúdaní a užívaní 

primeraných majetkov a ďalšie.  

o. Martin Zlacký 
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Ţivotopisy svätých:  Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a 
ich spoločníci – 16. február 

Ide o dvanástich mužov, ktorí zomreli v roku 309 za vlády cisára Diokleciána (284 – 305) 

v Cézarei Palestínskej. 

Pamfil pochádzal z mesta Berytus (dnešný Bejrút v 

Libanone), bol však kňazom v Cézarei Palestínskej. Mal 

klasické vzdelanie a viedol hlboký duchovný život. Veľa sa 

venoval porovnávaniu jednotlivých rukopisov Svätého písma 

a vďaka jeho úsiliu vznikla v meste rozsiahla knižnica. 

Požíval veľkú úctu svätého Hieronyma (asi 347 – 419, 

liturgická pamiatka 15. júna), slávneho znalca a prekladateľa 

biblických spisov. 

Valent bol mužom pokročilého veku a diakonom v 

aelijskej (jeruzalemskej) miestnej cirkvi. Aj on mal dobré 

vzdelanie a obdivuhodnú znalosť Svätého písma. 

Pavol pochádzal z Jamnie (dnešná Jebna) na pobreží 

Stredozemného mora. Vynikal silnou vierou a horlivou 

túžbou po cnostiach. Kvôli kresťanstvu už predtým pretrpel pálenie ohňom. 

Uvedených troch mužov dal prefekt Urban zatknúť, podrobiť ťažkým mučeniam, a napokon 

vrhnúť do väznice. 

V tom čase prechádzali cez mesto piati muži, vlastní bratia, ktorých pri bráne zastavili stráže. 

Keď na položené otázky odvetili, že sú kresťania a ich vlasťou je Horný Jeruzalem, boli zatknutí. Na 

druhý deň ich nový prefekt Firmilián dal predviesť a najstaršieho sa spýtal: „Kto si?“ On odvetil: „Ja 

i moji bratia sme kresťania.“ Keď chcel prefekt poznať ich mená, najstarší nazval seba Eliášom a 

svojich súrodencov Jeremiášom, Izaiášom, Samuelom a Danielom, aby skrze pohrdnutie 

pohanskými menami, ktoré im dali rodičia, naznačil, že sú služobníkmi Izraelovho Boha. Keďže 

Firmilián nepoznal také mená, pýtal sa bratov na ich pôvod. Eliáš si spomenul na slová apoštola 

Pavla, podľa ktorých je našou matkou Jeruzalem (Gal 4, 26) a odvetil, že je obyvateľom nebeského 

Jeruzalema. Prefekt nerozumel jeho alegorickej odpovedi, lebo od čias cisára Hadriána (117 – 138), 

keď bol Jeruzalem úplne zničený a nanovo postavený, volal sa Aelia Capitolina. Dal preto Eliáša 

mučiť, aby prezradil, kde sa Jeruzalem nachádza. Mladík odpovedal, že sa nachádza na východe, 

kde Slnko rozlieva po zemi svoje prvé lúče a je vlasťou výlučne kresťanov, nijaký pohan nemôže 
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doň vstúpiť. Firmilián sa domnieval, že kresťania si niekde vybudovali mesto a chcú sa postaviť 

proti Rímu, preto dal Eliáša mučiť ešte krutejšie. Keď sa nič nedozvedel, dal ho sťať. Rovnako 

skončili aj jeho bratia. 

Nato prefekt upriamil svoju pozornosť na Pamfila, Valenta a Pavla. Keďže uvedení muži 

strávili vo väznici vyše dvoch rokov, Firmilián sa rozhodol viac ich nemučiť, ale spýtať sa, či sú 

ochotní priniesť obety božstvám. Po vypočutí zápornej odpovede ich odsúdil na trest smrti. 

Keď Pamfilov služobník, osemnásťročný mladík Porfyrios, počul rozsudok smrti vynesený 

nad jeho pánom, vystúpil spomedzi ľudu a zvolal: „Prosím, dajte mi telá svätých, aby sa mohli 

pochovať!“ Prefekt dal mladíka mučiť, on však vôbec nestonal, akoby nič necítil. Mučenia sa preto 

stupňovali, až bol napokon Porfyrios upálený. 

Uprostred zhromaždeného ľudu stál Seleukos, ktorý pochádzal z maloázijskej Kapadócie. 

Kedysi bol vojakom, no kvôli kresťanskej viere bol z vojska vylúčený a venoval sa chorým, 

chudobným a sirotám. Po Porfyriovej smrti šiel na popravisko za Pamfilom, Valentom a Pavlom, 

ktorí ešte žili, aby im zvestoval Porfyriovu smrť. Bol zatknutý, odsúdený na smrť a sťatý. 

V tom čase sa verejne prejavenou náklonnosťou voči mučeníkom priznal ku kresťanstvu aj 

Teodul, Firmiliánov služobník a starec, ktorý mal dokonca aj pravnúčatá. Zomrel na kríži. 

Posledným mučeníkom je Julián, ktorý tiež pochádzal z maloázijskej Kapadócie, ale z 

pracovných dôvodov často navštevoval Cézareu Palestínsku. Keď pri meste zbadal telá mučeníkov 

vystavené na zjedenie psom a vtákom, vzdal im úctu a chcel ich pochovať. Vojaci, ktorí telá strážili, 

aby ich nijaký tajný kresťan nepochoval, zatkli ho a predviedli pred prefekta. Firmilián odsúdil 

Juliána na trest smrti upálením. 

Telá uvedených dvanástich mučeníkov ležali štyri dni za mestom, ale zvieratá sa ich nechceli 

dotknúť. Keď to pohania videli, súhlasili s ich uložením do zeme. 

ThLic. Marcel Gajdoš, www.zoe.sk 

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. 

http://www.zoe.sk/
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Boţí štandard 

Sarah, devätnásťročná študentka 

druhého ročníka, si živo spomína na svoju 

najhoršiu známku z referátu z angličtiny. 

Učiteľka jej vrátila prácu s červeným morom 

opravy poznámok. Nakoniec dodala zničujúcu 

poznámku – no zároveň jej dala šancu. V tej 

poznámke stálo: Mohlo to byť oveľa lepšie, 

Sarah, mala by si si známku opraviť. 

Prekvapujúco,  nebola to známka, čo ju zranilo 

ale čosi oveľa väčšie a bolestivejšie. 

Uvedomila si skutočnosť, že robí len toľko, 

aby prešla. Meradlom jej práce boli známky, 

a nie dôležitejšie kritériá 

ako: Urobila som 

maximum? alebo Učím 

sa vlastne voľačo? V ten 

deň pochopila, že ak 

chce byť naozaj 

pripravená na život, musí 

prevziať zodpovednosť 

za svoje vzdelanie. Ak 

by bol pre ňu kritérium úspechu štandard 

iných ľudí, nikdy by nevyužila svoj potenciál. 

Musela nastaviť svoju latku vyššie a snažiť sa 

ju prekonať.  

Aj my sa môžeme stáť niekým ako je 

Sarah, plávať si na svojom nadpriemernom 

statuse po rieke biednych požiadaviek. Tu 

však nastáva to, že sa zmenšuje šanca, 

priblížiť sa k využitiu nášho potenciálnu. 

Čoskoro nás zaslepí spokojnosť, ktorá je 

definovaná ako samoľúbi pocit uspokojenia s 

tým, kto ste a čo ste urobili. Ako všetci vieme, 

samoľúbe uspokojenie je cesta k čistému 

sklamaniu. Podobne ako pýche, aj spokojnosti 

sa darí keď je schovaná za racionálne 

odôvodnenie. („Urobil som, čo som vedel, 

som lepší ako iní, načo sa zlepšovať...“) 

Počúvajme pani „Spokojnosť“ dosť dlho a ona 

nás presvedčí, že to čo skutočne potrebujeme, 

je zdriemnuť si. Cena za to môže byť dosť 

tragická. Vkĺzneme do zvykov priemernosti 

a sebaospravedlňovania, život sa stane 

nudným a my nerozumieme prečo. Prvým 

symptómom je uspokojenie sa stým, ako sa 

veci majú. Druhým je odmietanie vecí, ktoré 

by mohli byť, „To stačí“ stáva sa heslom 

dneška a štandardom zajtrajška. Spokojnosť 

spôsobuje v ľuďoch strach z neznámeho, 

nedôveru 

k nevyskúšanému a des 

z nového. Tak ako voda, 

spokojní ľudia si 

vyberajú najjednoduchšie 

cesty – smerom dole. 

Čerpajú falošnú silu 

z pohľadu dozadu. Toto 

všetko nás okráda 

o nádherný cieľ a krásnu budúcnosť, ktorú pre 

nás pripravil Boh. Nebojme sa postaviť 

a prekročiť hranicu svojej spokojnosti, 

pýtajme sa Boha čo s nami zamýšľa, kde nás 

chce mať. On má pre každého z nás nové 

vízie, len čaká na pripravených ľudí, ktorí mu 

ochotne budú slúžiť.  Boh postavil svoj 

štandard tak vysoko preto aby sme neurobili 

chybu tým, že sa budeme usilovať o málo. 

Boží štandard nie je byť najlepším učiteľovým 

pomocníkom, ale je „byť svätý“, lebo On je 

svätý ( 1 Pt 1,16 ) 

spracovala sr. Simeona
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Sudoku 
 

 
 

Vtipy: 
 

V autobuse: 

 - Chlapček, je ešte ďaleko na konečnú? 

- No, ešte dobré 2 hodiny, babička. 

-  A mohol by si sa, prosím, postaviť? Mám 74 rokov. 

-  Dobrý pokus, babička, ale ja tento trik poznám. Ja sa postavím a vy si sadnete. 

 

Babke ukradli bicykel. Okolo idúci sa pýta: 

- A volali ste políciu?  

- Volala.  

- A čo vám povedali?  

- Že oni to neboli... 

 
 

Pýta sa reportér deda - sklerotika: 

- Prosím Vás, ako sa Vám žije v tejto kríze? 

- Ako sa mi žije? Nuž, mám všetko načo si len spomeniem. 

 

Kňaz, pop a rabín sa dohadujú, kedy sa začína život.  

Kňaz tvrdí, že po počatí; pop, že po narodení a rabín na to odpovie:  

„Život sa začína, keď deti doštudujú a odídu z domu.“ 

 
Prevzaté z internetu. 

 

 



                                  Sme  tu  pre  vás   3/2012 

 

 

 

Liturgický program na Syropôstny 
týždeň 

Pondelok 
13.2. 

Prepodobný otec Martinián 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Margita 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária (panychída) 
+ Andrej (panychída) 

Utorok 
14.2. 

Odchod do večnosti 
Konštantína Filozofa, 

mníšskym menom Cyrila 
Prepodobný otec Auxencius 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Ján 

+ Verona 

Streda 
15.2. 

Svätý apoštol Onezim 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej – ročná (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
* Iveta (40 r.) s rod. 

Štvrtok 
16.2. 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, 
Porfyrios a ich spoločníci 

 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivan, Anna, Michal 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal 

Piatok 
17.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Tirón 

 
Zdrţanlivosť od mäsa 

 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Mária, Anna, Eliáš 

 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal 

Sobota 
18.2. 

Syropôstna sobota – 
spomienka úctyhodných 

pôstnikov 
Svätý otec Lev, rímsky pápež 

6:30 
 

17:00 
18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Peter 

 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská  
+ Anna, Michal, Mária 

Nedeľa 
19.2. 

SYROPÔSTNA 
NEDEĽA 

 

Svätý apoštol Archippos 
 

 7:30 
 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Monika, Katarína, Dominika, Peter, 

František  
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Anton s rod. 

 

Veľkopôstna večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Páter Andrej 
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Liturgický program na Prvý týždeň 
Veľkého pôstu 

Pondelok 
20.2. 

Prepodobný otec Lev, 
katánijský biskup 

Prísny pôst 
Začiatok veľkého pôstu 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj – 10 ročná 

Utorok 
21.2. 

Prepodobný otec Timotej zo 
Symbolov 

Svätý Eustatios, arcibiskup 
Veľkej Antiochie 

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Michal, Helena, Juraj, Júlia 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Dalibor 

Streda 
22.2. 

Nájdenie úctyhodných 
pozostatkov svätých mučeníkov 

v Eugeniu 

6:30 
 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Mária 
Krížová cesta 
Liturgia VPD 
+ Juraj, Anna 

Štvrtok 
23.2. 

Svätý hieromučeník Polykarp, 
smyrniansky biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Anna 

Sv. liturgia slovenská  
+ Gabriela – ročná (panychída) 

Piatok 
24.2. 

Prvé a druhé nájdenie 
hlavy proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána 
 

Zdrţanlivosť od mäsa 

 
6:30 

 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav, Mária 

Krížová cesta 
Liturgia VPD 

Sobota 
25.2. 

Prvá pôstna sobota – 
spomienka na veľkomučeníka 

Teodora Tyróna 
Náš otec svätý Taras, 

konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena, Mária 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Emília, Tadeáš, Vasiľ, Pavlína 

Nedeľa 
26.2. 

PRVÁ PÔSTNA 
NEDEĽA – nedeľa 

ortodoxie, teda 
pamiatka svätých 

prorokov Mojžiša, Árona 
i ďalších a obnovenia úcty 

svätých a úctyhodných 
ikon 

Náš otec svätý Porfyrios, gazský 
biskup 

 

 7:30 
 

 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Antónia, Oľga  

 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Lucia 

 

Veľkopôstna večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Miroslav (obrátenie a dary Sv. 
Ducha) 
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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

