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Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.  

na pôstne obdobie 2012 (1.časť) 

     Milí bratia a sestry! 

Pôstne obdobie nám opäť poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, 

ktorým je láska k blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou Božieho slova a 

sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu viery. Ide o cestu, ktorá je v očakávaní 

veľkonočnej radosti poznačená modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a pôstom. 

           Tento rok by som vám chcel predložiť zopár úvah, ktoré vychádzajú z krátkeho biblického 

textu prevzatého z Listu Hebrejom: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske 

a k dobrým skutkom“ (10, 24). Ide o vetu z odseku, kde svätopisec vyzýva k dôvere v Ježiša Krista 

ako najvyššieho veľkňaza, ktorý nám získal odpustenie a prístup k Bohu. Ovocím prijatia Krista je 

život, ktorý sa uskutočňuje v súlade s troma božskými 

cnosťami: pristupovať k Pánovi „s úprimným srdcom v 

plnosti viery“ (v. 22), „neochvejne sa držať nádeje, ktorú 

vyznávame“ (v. 23), a neustále venovať pozornosť a  

navzájom sa pobádať k „láske a dobrým skutkom“ (v. 24). 

Tiež sa poukazuje na to, že takéto evanjeliové správanie je 

dôležité podporiť účasťou na liturgických stretnutiach a 

modlitbe spoločenstva, aby sa pohľad upriamil na eschatologický cieľ: plné spoločenstvo s Bohom 

(v. 25).  

Pristavím sa pri 24. verši, ktorý zopár slovami ponúka cenné a stále aktuálne učenie o troch 

stránkach kresťanského života: pozornosti voči druhému, vzájomnosti a osobnej svätosti. 

1. „Všímajme si jeden druhého“: zodpovednosť za bratov a sestry. 

Ročník:  4.     Číslo:   4 
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Prvým bodom je pozvanie „všímať si“ jeden druhého. Používa sa tu grécke slovo katanoein, ktoré 

znamená niečo také ako „dobre si všímať“, „byť pozorný“, „hľadieť s uvedomením“, teda 

uvedomovať si realitu. Nachádzame ho v evanjeliu tam, kde Ježiš vyzýva učeníkov, aby sa „pozreli“ 

na vtáky na nebi, ktoré nie sú ustarostené, a predsa sa Boh o ne vo svojej prozreteľnosti pozorne stará 

(porov. Lk 12, 24), a tiež aby „videli“ brvno vo vlastnom oku, prv než budú hľadať smietku v oku 

svojho brata (porov. Lk 6, 41). V tom istom Liste Hebrejom nachádzame tento výraz znova, a to vo 

výzve „hľaďte na Ježiša, apoštola a veľ kňaza nášho vyznania“ (3, 1). Teda naše povzbudenie 

začneme slovom, ktoré nás vyzýva, aby sme svoj zrak zamerali na druhého, v prvom rade na Ježiša, a 

aby sme si jedni druhých všímali a neboli nezúčastnení či ľahostajní voči osudu našich bratov a 

sestier. Namiesto toho však často prevažuje opačný postoj: ľahostajnosť a nezáujem, ktoré sa rodia z 

egoizmu, skrývajúceho sa pod zdanlivým rešpektovaním „súkromnej sféry“. Aj dnes mocne zaznieva 

Pánov hlas, ktorý každého z nás pozýva, aby prijal toho druhého. Aj dnes Boh od nás žiada, aby sme 

boli „strážcami“ svojich bratov a sestier (porov. Gn 4, 9) a nadväzovali s nimi vzťahy 

charakterizované vzájomnou starostlivosťou a pozornosťou voči dobru druhého i jeho celkovému 

dobru. Dôležité prikázanie lásky k blížnemu ma núti a vyžaduje si odo mňa, aby som si uvedomil 

zodpovednosť za tých, ktorí sú ako ja Božími stvoreniami a Božími deťmi: fakt, že sme vo svojej 

ľudskej prirodzenosti a často aj vo viere bratmi a sestrami, musí viesť k tomu, aby sme v blížnych 

skutočne videli svoje „druhé ja“ (alter ego), ktoré Pán nekonečne miluje. Ak takto hľadíme na ľudí 

ako na bratov a sestry, potom z nášho srdca prirodzene prúdi solidarita, spravodlivosť a tiež 

milosrdenstvo a súcit.  

Boží služobník Pavol VI. povedal, že svet dnes trpí predovšetkým nedostatkom bratstva: „Svet 

je chorý. Jeho neduh neväzí natoľko v neproduktívnosti zdrojov alebo v ich uchvátení zo strany 

niekoľkých, ako skôr v nedostatku bratstva medzi ľuďmi a medzi národmi“ (encyklika Populorum 

progressio, 26. marca 1967, 66). Pozornosť voči druhému značí želať si pre neho alebo pre ňu dobro 

v každom ohľade: fyzickom, morálnom i duchovnom. Zdá sa, že súčasná kultúra stratila zmysel pre 

dobro a zlo. Preto treba zdôrazňovať, že dobro existuje a že zvíťazí, pretože Boh je „dobrotivý 

a preukazuje dobrodenia“ (Ž 119, 68). Dobro je to, čo prebúdza, chráni a podporuje život, bratstvo a 

spoločenstvo. Zodpovednosť voči blížnemu teda značí chcieť a robiť druhému dobro, a tiež túžiť po 

tom, aby sa otvoril logike dobra; všímať si svojich bratov a sestry znamená mať otvorené oči pre ich 

potreby. 

prevzaté z internetu (pokračovanie v ďalšom čísle). 
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 Ďalšie témy katechéz k pokániu a zmiereniu 

 

Pre úspešnosť a úplnosť katechéz 

o pokání a zmierení je potrebné venovať 

katechézu aj iným, nie menej dôležitým,  

akoby podporným a doplňujúcim témam: 

- Citlivosť pre hriech: 

na tento  problém bolo 

podrobnejšie poukázané a bol 

podrobnejšie rozobratý pri 

predstavení apoštolskej 

exhortácie Reconciliatio et 

paenitentia ako jedného 

z dokumentov Jána Pavla II.. 

- Pokušenie a jeho 

rozličné druhy:  sám Pán Ježiš, Boží 

Syn, „ktorý bol vo všetkom podobne 

skúšaný, okrem hriechu“ (Hebr 4, 15), 

chcel byť skúšaný zlým duchom, aby 

ukázal, že jeho učeníci, podobne ako on 

sám, budú vystavení pokušeniam, ale tiež 

ako sa máme pri pokušeniach správať. Ak 

niekto prosí Boha, aby nebol pokúšaný 

nad svoje sily a aby nepodľahol 

pokušeniam, ak sa niekto vyhýba 

príležitostiam k pokušeniam a predsa je 

vtedy pokúšaný, je to príležitosť k rastu vo 

vernosti a dôslednosti prostredníctvom 

poníženosti a bdelosti. 

- Pôst: možno ho praktizovať ako 

evanjeliový zákon, ako znamenie 

vnútorného obrátenia, ľútosti a osobného 

umŕtvovania a zároveň aj ako znamenie 

spojenia s ukrižovaným Kristom a 

solidarity s tými, ktorí hladujú a trpia; 

možno ho zachovávať starými i 

novými spôsobmi. 

- Almuţna: je 

prostriedkom, ako urobiť lásku 

konkrétnym skutkom viery, ak 

sa budeme deliť o to, čo máme, 

s tými, čo znášajú následky 

chudoby; taktiež môže byť 

jednou z foriem úprimného 

pokánia. 

- Vnútorné spojenie, ktoré 

jestvuje medzi urovnaním roztržok vo 

svete a plným spoločenstvom s Bohom i s 

ľuďmi, čo je eschatologickým cieľom 

Cirkvi. 

- Konkrétne okolnosti, v ktorých 

treba uskutočňovať zmierenie: v rodine, v 

občianskom živote, v spoločenských 

štruktúrach... 

- Štyri druhy zmierenia, ktorým 

sa napravia štyri základné zlomy a 

roztržky: zmierenie človeka s Bohom, 

zmierenie sám so sebou, zmierenie s 

blížnymi a zmierenie s celým 

stvorenstvom. 
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- Cirkev nemôže bez závažného 

okyptenia svojho základného posolstva 

zanedbávať ani katechézu zameranú na to, 

čo sa v tradičnom kresťanskom spôsobe 

vyjadrovania označuje ako štyri 

posledné veci človeka: smrť, súd, peklo 

a nebo. Katechézy o týchto kresťanských 

pravdách nech nie sú ako strašiak, ale 

nech poukážu na ne ako na skutočnosti, 

ktoré sú realitou a ktoré sú dokonaním 

stvorených bytostí do definitívneho stavu.  

- V súčasnej kultúre, ktorá sa usiluje 

uzavrieť človeka do viac-menej úspešného 

pozemského života, od cirkevných 

pastierov sa vyžaduje katechéza, ktorá by 

s istotou viery odhalila a osvetlila 

človeku aj budúci ţivot, ktorý príde po 

tomto živote: za tajomnou bránou  smrti 

sa rysuje radostný život večnosti v spojení 

s Bohom, alebo trest v odlúčení od neho. 

Len z tohto eschatologického zorného uhla 

možno poznať presnú mieru hriechu a 

získať rozhodnú pohnútku k pokániu a k 

zmiereniu. 

Horlivým a vynaliezavým pastierom 

nikdy nechýbajú príležitosti, aby 

uskutočnili túto rozsiahlu a rozmanitú 

katechézu. Musia si však uvedomovať, že 

kultúra a náboženská formácia tých, 

ktorým je katechéza určená, je rozdielna. 

Túto príležitosť často poskytuje čítanie 

Svätého písma, obrady slávenia 

Eucharistie a ostatných sviatostí, ako aj 

okolnosti, za ktorých sa slávia. Na ten cieľ 

môžu poslúžiť rôzne podujatia, ako sú 

kázne, prednášky, diskusie, stretnutia a 

nábožensko-vzdelávacie kurzy, ako sa to 

na mnohých miestach už aj robí. Rád by 

som pripomenul, že zvlášť dôležité a 

účinné môžu byť pre takú katechézu aj 

ľudové misie. Ak sa prispôsobia zvláštnym 

požiadavkám súčasnej doby, môžu sa stať 

dnes, ako boli v minulosti, účinným 

nástrojom na výchovu vo viere, aj pokiaľ 

ide o oblasť pokánia a zmierenia. 

Katechéza sa nemôže zaobísť bez 

cenného prínosu sociálnej náuky Cirkvi, a 

to hlavne pre veľkú dôležitosť, ktorú má 

zmierenie, založené na vnútornom 

obrátení v chúlostivej oblasti ľudských 

vzťahov a spoločenského súžitia na 

všetkých úrovniach, aj medzinárodných. 

Dôsledné a presné učenie, začínajúc 

Levom XIII. a jeho encyklikou Rerum 

novarum, ku ktorému sa neskoršie 
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pripojil aj podstatný prínos pastorálnej 

konštitúcie Radosti a nádeje, vydanej 

Druhým vatikánskym koncilom, diela 

súčasného pápeža Jána Pavla II. encykliky 

Laborem exercens, Solicitude rei socialis a 

Centisimus annus, a ďalej aj prínos 

jednotlivých biskupských konferencií, 

vychádzajúcich z rôznych pomerov v 

príslušných krajinách. To všetko vytvorilo 

obsiahly a pevný základ náuky, týkajúcej 

sa veľmi rozmanitých požiadaviek v živote 

ľudského spoločenstva, vo vzťahoch medzi 

jednotlivcami, rodinami, skupinami v ich 

rozličných a odlišných prostrediach a tiež 

v samej stavbe spoločnosti, ktorá chce 

dôsledne žiť podľa mravného zákona, 

ktorý je základom civilizácie. 

Základom tejto sociálnej náuky 

Cirkvi je prirodzene svetlo, ktoré Cirkev 

čerpá z Božieho slova, keď je reč o právach 

a povinnostiach jednotlivých osôb, rodín a 

širšieho spoločenstva; o hodnote slobody a 

rozmeroch spravodlivosti, o prvenstve 

lásky, o dôstojnosti človeka a 

požiadavkách spoločenského dobra, na 

ktoré sa má zamerať nielen politika, ale aj 

samo hospodárstvo. Na týchto základných 

princípoch sociálnej náuky Cirkvi, ktoré 

potvrdzujú a znova predkladajú všeobecné 

požiadavky rozumu a svedomia národov, z 

veľkej časti spočívajú nádeje na 

mierumilovné vyriešenie toľkých 

sociálnych konfliktov. 

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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Ţivotopisy svätých:  Sv. prepodob. mučenica Eudokia – 1. marec 

Eudokia (v preklade Dobrá vôľa) patrila k Samaritánom a bývala v libanonskom meste 

Heliopolis. Bola pohanka a jej neviazaný spôsob života sa stal všetkým dobre známy. Svojou 

mimoriadnou krásou zviedla na hriech mnohých mužov, predovšetkým zámožných, a nahonobila si 

tak značný majetok.  

Cez Heliopolis prechádzal istý nábožný mních Germanus, ktorý sa vracal z púte, a prenocoval 

v susednom dome. Ako zvyčajne, o polnoci vstal a začal sa modliť. Spieval žalmy a prečítal zo 

Svätého písma časť, kde sa hovorí o hroznom Kristovom súde, o blaženosti spravodlivých a odplate 

pre nespravodlivých. Keďže domy oddeľovala od seba iba tenká stena, Eudokia sa prebudila a 

započúvala do starcových modlitieb. Božia milosť sa 

dotkla jej srdca. Spoznala, že hriechy, ktorých sa 

dopustila, ležia ako bremeno na jej duši, a hneď ráno sa 

ponáhľala pozvať k sebe toho človeka.  

Eudokia dlho počúvala Germanove slová o 

Kristovej láske k hriešnikom a jej duša sa naplnila 

radosťou i láskou k Bohu. Chcela uveriť, ale predsa 

pochybovala. Znelo jej to všetko príliš dobre, aby to mohla 

byť pravda. “Môžem byť aj ja spasená?" spýtala sa. 

Germanus dal zavolať jedného kňaza z miestneho 

duchovenstva a spoločne jej poradili, aby sa zatvorila na 

sedem dní do svojej izby a tam sa modlila a postila. Keď 

sa vrátili po siedmych dňoch, našli úboho odetú kajúcnicu, 

ktorej modlitby a slzy prijal Kristus tak, ako prijal slzy 

Márie Magdalény. Eudokia bez akejkoľvek pochybnosti vyznala svoju vieru v jediného pravého 

Boha a prijala svätý krst z rúk biskupa Theodota.  

Keď mala Eudokia tridsať rokov, upadla do vytrženia. Videla nebeské beztelesné mocnosti, 

ako sa radujú z jej obrátenia, ale videla aj hroznú čiernu bytosť, ktorá škrípala zubami a volala, že 

bolo nespravodlivé oslobodiť takú hriešnicu. Keď sa Eudokia prebrala z vytrženia, všetok svoj 

majetok rozdala chudobným, odišla do monastiera a konala prísne skutky kajúcnosti. Žila tak sväto, 

že po smrti igumenky bola zvolená za vodkyňu všetkých sestier a Boh jej daroval milosť robiť 

zázraky. Jedným z jej prvých počinov bola výstavba nového monastiera neďaleko mesta Baalbek, 

ktorý sa čoskoro stal majákom pre tisíce duchovne i fyzicky vyčerpaných ľudí.  
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Preoblečený za mnícha prenikol raz do monastiera istý mladý pohan Filostratos a rozpálený 

nečistou túžbou začal prehovárať Eudokiu, aby sa vrátila do Heliopolu a žila tak ako predtým. “Boh 

pomsty nech ti zakáže," odpovedala Eudokia s hnevom. Vtedy falošný mních padol mŕtvy na zem. 

Sestry sa zľakli, že ich obvinia z vraždy a prosili Pána, aby im odhalil svoju vôľu. Eudokii sa zjavil 

vo sne Pán a povedal jej: “Vstaň, Eudokia, kľakni si, pomodli sa a tvoj pokušiteľ ožije.“ Po 

Eudokiinej modlitbe mladík ožil a prosil sväticu, aby mu odpustila. Dal sa pokrstiť, odišiel do 

Heliopolu a žil v kajúcnosti.  

Po istom čase obyvatelia Heliopola obvinili Eudokiu u správcu mesta Aureliána, že ukrýva v 

monastieri nesmierne bohatstvá. Tri dni sa vojaci pokúšali priblížiť k stenám monastiera, ale 

neviditeľná sila ich zadržiavala. Aurelián poslal k monastieru iný oddiel pod vedením vlastného 

syna. Jeho syn si však v prvý deň cesty poranil nohu a čoskoro zomrel. Vtedy Filostratos poradil 

Aureliánovi, aby napísal list Eudokii a poprosil ju o pomoc. Keď to Aurelián urobil, Pán na príhovor 

svätej Eudokie jeho syna vzkriesil. Vtedy Aurelián uveril v Krista a dal sa so všetkými svojimi 

blízkymi pokrstiť.  

Po istom čase zosilneli prenasledovania kresťanov a Eudokiu priviedli k správcovi 

Diogénovi. Vtedy jej mučiteľ, vojenský veliteľ Diodoros, dostal správu o smrti svojej manželky 

Firminy. V zúfalstve padol Eudokii k nohám a prosil ju o jej navrátenie k životu. Keď ju Eudokia 

vzkriesila, Diodor i Diogenés uverili v Krista a spolu so svojimi rodinami sa dali pokrstiť.  

Eudokia žila istý čas v Diodorovom dome a pomáhala novoobráteným kresťanom na ceste 

viery. Keď raz jediného syna istej vdovy, ktorý pracoval v sade, pohrýzol had a zomrel, povedala 

Diodorovi: “Prišiel čas, aby si ukázal svoju vieru vo všemohúceho Boha, ktorý vypočúva modlitby 

kajúcich hriešnikov a pre svoje milosrdenstvo vypĺňa ich prosby." Diodoros sa necítil hodným takej 

odvahy pred Bohom, ale na pokyn svätej Eudokie v Kristovom mene prikázal mŕtvemu vstať. Pred 

očami všetkým prítomných mladík vstal. Eudokia sa vrátila do svojho monastiera a prežila v ňom 

celkovo päťdesiatšesť rokov.  

Po Diogénovej smrti sa stal správcom mesta krutý prenasledovateľ kresťanov Vincent. Keď 

sa dozvedel o nebojácnej vyznávačke kresťanskej viery, prikázal ju uväzniť a stať. Písal sa 1. marec 

roku 107. 

ThLic. Marcel Gajdoš, www.zoe.sk 

 

http://www.zoe.sk/


                                  Sme  tu  pre  vás   4/2012 

 

 

Ticho Lásky 
 

Ticho a mlčanie je začiatkom 

pozornosti. Mlčanlivé osoby sú veľmi 

pozorné a nikdy od Boha ďaleko 

nezablúdia. Ježiš prv než prehovoril, mlčal 

30 rokov. Keď k nám prehovoril, vravel 

iba stručné slová. Nenachádzame v Jeho 

reči nijaký rozhovor, Jeho slovo pochádza 

z ticha a je vnuknuté láskou, všetky Jeho 

slová sú teda slovami 

spásy.   Ticho je 

podmienkou i ovocím 

dobrej modlitby. Čím viac 

sa budeme modliť, tým 

viac ticha do nás vstúpi. 

Istého mnícha 

žiadali, aby povedal nejaké povzbudivé 

slovo patriarchovi z Alexandrie pre dobro 

jeho ducha. Mních odvetil: „Ak si neberie 

úžitok z môjho mlčania, tým menej si ho 

vezme z mojich rozhovorov.“ Veľmi málo 

ľudí oceňuje skutočné ticho, bez ktorého 

niet spojenia s Bohom. Kto raz ochutnal 

ticho, ten ho ustavične hľadá. Boh vie, ako 

nás neužitočné slová a rozptýlenia ducha 

vzďaľujú od Jeho prítomnosti. Niektorí 

zachovávajú ticho pier, ale svoje srdce 

pred Bohom uchovávajú v tichu. Ak 

chceme zažiť ticho, netreba nám ísť na 

púšť, stačí mlčať. Skúsme odstrániť zo 

svojich úst každé zbytočné slovo, každé 

posudzovanie, žiarlivosť a staneme sa 

mlčanlivými ľuďmi.   

Mária bola mlčanlivou bytosťou. Do 

nej sa vtelilo Slovo. Mária nás pozýva, aby 

sme sedeli pri Pánových nohách a počúvali 

jeho slovo. Určite všetci vieme, že nie je 

jednoduché počúvať. Nikto nemá rád 

nejaké poúčanie, moralizovanie a nie ešte 

ukazovanie na to, že ty a ty ideš 

nesprávnou cestou. Na 

prijatie pravdy o sebe je 

potrebné byť pokorný a 

jednoduchý. Prečo? Lebo ak 

chceme počúvať Boha, mali 

by sme  rešpektovať to, čo 

hovorí do našich situácií. 

Boh, ktorý nás berie veľmi vážne. On nám 

chce povedať niečo dôležité pre náš život.  

Ak chceme, aby v nás žil Ježiš 

Kristus, hľadajme miesto Jeho odpočinku, 

inými slovami prebývajme v tichu. Slovo 

vyšlo z ticha a do ticha sa vrátilo. Ak 

hovoríme a naše slovo naozaj pochádza z 

Božieho mlčania, potom privedieme ľudí 

k tomu istému mlčaniu. Ticho nie je 

prekážkou lásky voči blížnemu. Skúsme 

iným ukázať spokojnú tvár, mať prívetivé 

slová. Mnoho ľudí cez slovo hľadajú 

vlastnú slávu. Tiché srdce a zatvorené ústa 

sú darom, ktoré ti Boh predloží na 

získanie pokory.   

 

                 spracovala sr. Simeona 
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SUDOKU 
 

 

Vtipy: 
 

Mamička pošle svojho syna na spoveď. Keď príde synček domov s plačom opýta sa ho:  

- „Prečo plačeš?“  

- „Pán farár mi povedal, že keď prídem domov, mám sa pomodliť 5 krát Otčenáš, a ja viem iba 

jeden.“ 
 

V lietadle...  
Malý Jožko sedí po prvý raz v lietadle. Je celý natešený, že od 
radosti v ňom pobehuje. Zrazu príde letuška s horúcou kávou a 
narazí do Jožka. Usmeje sa na neho a povie:  
- „Chlapček, čo keby si sa išiel hrať vonku?“ 
 

 

- „Prečo neješ, Janko? Len pred chvíľou si hovoril, že si 

hladný ako vlk a teraz len sedíš a hľadíš do taniera.“  

- „No mamička a videla si ty už takého vlka, ktorý by jedol karfiol?“  
 

Móricko príde domov smutný a mama sa ho pýta:  
- „Čo je s tebou, Móricko?“  
- „V škole mi všetci hovoria Rambo.“  
- „Tak zajtra pôjdem s tebou a porozprávam sa s tvojimi spolužiakmi.“  
Móricko zvážnie:  
- „Nie, mama. Toto je moja vojna!“  

Prevzaté z internetu. 
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Liturgický program na Druhý týždeň 
Veľkého pôstu 

Pondelok 
27.2. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Prokop Dekapolita 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan – ročná  (panychída) 

Utorok 
28.2. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Bazil 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína 

Sv. liturgia slovenská 
+ Demeter, Pavol 

+ Ján, Mária, Andrej, Anna 

Streda 
29.2. 

Prepodobný otec Kassián 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marián (60 r.) 
Krížová cesta 
Liturgia VPD 

+ Alojz (panychída) 

Štvrtok 
1.3. 

Svätá prepodobná mučenica 
Eudokia 

 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena s rod. (65 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Aurélia, Ivan, Anna, Ján 

Piatok 
2.3. 

Svätý hieromučeník Teodot, 
kerynejský biskup 

 
Prvý piatok 

Zdrţanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia spolku sv. ruženca 

Krížová cesta 
Euch. adorácia 

Liturgia VPD 
+ Michal (panychída) 

Sobota 
3.3. 

Druhá zádušná sobota  
 

Svätí mučeníci Eutropios a jeho 
spoločníci Kleonik a Bazilisk 

6:30 
 

17:00 
18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ hramoty 

 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská  

+ hramoty 

Nedeľa 
4.3. 

DRUHÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

 

Prepodobný otec Gerasim od 
Jordána 

 

 7:30 
 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária Rusinková (75 r.)  

 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Margita 

 

Veľkopôstna večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Lucia 
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Liturgický program na Tretí týždeň 
Veľkého pôstu 

Pondelok 
5.3. 

 
Svätý mučeník Konón 

 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Júlia 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan 

Utorok 
6.3. 

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci 
z Amoria 

 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Helena 

+ Ján, Mária, Mária 

Streda 
7.3. 

Svätí hieromučeníci, biskupi 
v Chersone: Bazil, Efrém, 

Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší 

6:30 
 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Ján, Zuzana 

Krížová cesta 
Liturgia VPD 

* Michal, Anna (56 r. manželstva) 

Štvrtok 
8.3. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Teofylakt, nikomédijský biskup 

6:30 
 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Vasiľ, Ján, Fedor, Štefan 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia slovenská  

+ Verona 

Piatok 
9.3. 

Štyridsiati svätí mučeníci 
zo Sebastey 

 
Zdrţanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef 

Krížová cesta 
Liturgia VPD 

* Ján, Janka s deťmi 

Sobota 
10.3. 

Tretia zádušná sobota  
 

Svätý mučeník Kodrat a 
spoločníci 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ hramoty 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ hramoty 

Nedeľa 
11.3. 

TRETIA PÔSTNA 
NEDEĽA – 

Kríţupoklonná 
nedeľa  

 
Náš otec svätý Sofronios, 
jeruzalemský patriarcha 

 7:30 
 

 
 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Martin s rod.  

 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Gustáv (11 r.) 

 

Veľkopôstna večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Jozef (70 r.) 
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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: 8:00 – 9:00 / 13:00 - 14:00 

Utorok, štvrtok, 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 
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