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Zmŕtvychvstanie Krista - tajomná nadsvetová udalosť  
 

Prečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista tak veľmi dôležité? Prečo Pavol vo 

svojich listoch doslova píše, že ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera, a ak len v tomto 

živote máme nádej v Krista – teda, ak nevstal a ostal mŕtvy ležať v hrobe, sme najúbohejší zo 

všetkých ľudí? Prečo je teda vstanie zmŕtvych samotného Krista tak veľmi dôležité? Nestačí to 

vzkriesenie, ktoré Kristus urobil Jairovej dcére, Naimskému mládencovi alebo Lazarovi? Ak 

nestačí, čím bolo Kristovo zmŕtvychvstanie iné? Údiv nad tajomstvom zmŕtvychvstania Krista 

napĺňa srdcia ľudí všetkých čias... Tak skúsme sa pozrieť na jeho zmysel a význam pre nás aj my... 

Vzkriesenie Lazára 

To, že Ježiš vzkriesil Lazára opätovne k životu znamenalo iba predĺženie jeho pozemského 

života s telom, ktoré sa opäť v určený čas zastavilo a rozložilo, podobne ako aj telo Jairovej dcéry 

alebo Naimského mládenca. Chvíľu sa ešte mohli radovať životu so svojimi blízkymi, no ako 

každý človek aj oni znova umreli. Kristovo vzkriesenie bolo kvalitatívne na úplne inej úrovni. 

Vonkoncom sa nepodobalo vzkrieseniu týchto troch, Ježišom vzkriesených ľudí. 

Kristovo vzkriesenie 

Najprv si musíme zopakovať učenie Cirkvi o Kristovi. Kristus je plnosťou Boh a plnosťou 

človek. Ak je plnosťou človek, musí mať všetko, čo robí človeka človekom – pravé ľudské telo a 

pravú ľudskú dušu, ktorá má svoju samostatnú ľudskú vôľu a rozum. Osoba nie je súčasť ľudskej 

prirodzenosti, pretože osobu majú aj anjeli a v Bohu sú tri osoby. Teda osoba nespadá do ľudskej 

prirodzenosti – v Kristovi teda neboli dve osoby – ľudská osoba Ježiša a Božská osoba Syna 

Božieho – ale iba jedna osoba, a to osoba Božieho Syna – nestvoreného ale splodeného Otcom od 

vekov. Ľudská vôľa ľudskej duše Krista bola slobodne a dobrovoľne v plnom poznaní a odovzdaní 
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úplne bez najmenšieho protivenia sa podriadená v láske božskej vôli Božieho Syna a jeho ľudský 

rozum bol úplne dokonale osvietený, prežiarený priamym blaženým videním Boha. 

Kristova smrť na kríži znamenala iba smrť jeho ľudského tela – dočasne prerušené spojenie 

ľudskej duše Krista s jeho ľudským telom – avšak spojenie osoby Božieho Syna s ľudskou dušou a 

telom stále trvalo, trvá a bude trvať naveky. Kristus svoju ľudskú prirodzenosť nikdy neodložil ani 

neodloží. Ľudské telo Božieho Syna sa v hrobe nerozložilo. V momente vzkriesenia na tretí deň v 

noci zo soboty na nedeľu bolo toto telo premenené na úplne iné duchovné oslávené telo.  

Ak by Kristus nevstal zmŕtvych a neudialo sa 

vzkriesenie jeho tela, zostal by v hrobe, rozložil by 

sa ako každý z nás, nemali by sme ani my žiadnu 

nádej, viera v Krista – Boha by sa premenila iba vo 

vieru v jedného dobrého človeka, ktorý žil a pre 

svoju dobrotu zomrel – tak ako to bolo s mnohými 

pred ním a bolo aj po ňom. No vďaka Kristovi – a 

len vďaka tomu, že naozaj skutočne vstal zmŕtvych 

a jeho telo bolo vzkriesené=premenené – máme my 

všetci nádej, silnú a neochvejnú nádej, že keď sa to stalo s ním, ako s pravým človekom, udeje sa to 

aj s nami, ktorí sme mu v ľudskej prirodzenosti podobní. Aj nás – ľudí teda čaká presne také isté 

vzkriesenie, taká istá premena, aká sa udiala s Kristom. Hovorí o tom aj samotný sv. Pavol: „Hľa, 

poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: razom, v jednom okamihu na 

zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 

Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.” 

Teším sa na to, len viem, že si musím k tomuto okamihu pripraviť dušu, aby som sa za svoje budúce 

oslávené telo úplne prispôsobené mojej duši, nemusel raz pred všetkými anjelmi a samotným 

Kristom hanbiť. Naopak, aby mohol Boh s radosťou a hrdosťou milovaného Otca poukázať na mňa 

a s nadšením zvolať na všetkých anjelov: „Hľa, aká krása, ktorú som stvoril, aká veľkosť a 

vznešenosť môjho milovaného dieťaťa... Tak veľmi sa mi podobá!” Áno, chcel by som, tak veľmi 

ako nič iné na svete... 

 

prevzaté z internetu. 
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Spytovanie svedomia 

 

a) Pojem „spytovanie 

svedomia“ nie je ľahké pochopiť. Ak ho 

vezmeme doslova, môže navonok 

vzbudzovať potrebu priam matematickej 

presnosti v účtovaní s Bohom. Pri 

formálne-právnom prístupe k spovedi je 

snaha často s veľkou dôkladnosťou 

„vypočítať“ vonkajšie prejavy hriechov 

a neverností. Ak sa dôkladne skúma to, čo 

je v hriechu vonkajšie, často zabúdame na 

podstatu hriechu, a ňou je vnútorná 

príčina – motivácia. Aj keď pri ťažkých 

hriechoch je vyznanie spojené s vyznaním 

aj ich počtu, prejavov a okolností, predsa 

len o podstate hriechu nakoniec rozhoduje 

srdce. 

Tento pojem spytovania môže byť 

chápaný aj ako „pitvanie“ samého seba. Je 

to vtedy, ak je zlé usporiadané, a stáva sa 

to dosť často, a vedie k stavu veľkého 

utrpenia. Chorobný pocit viny, ktorý si 

kajúcnik možno ani neuvedomuje, rodí 

smútok, nechuť, ba dokonca až zúfalstvo.  

Takýto človek sa nedokáže odpútať sám od 

seba, aby mohol vnímať milosrdenstvo 

Otca, ktorý nám vychádza v ústrety, je 

pohnutý súcitom a nepozerajúc na veľkosť 

a množstvo našich hriechov nás túži objať 

a pobozkať. Je potrebné si uvedomiť, že 

spytovanie svedomia nie je účtovanie 

nevoľníka so svojím pánom alebo 

obžalovaného so sudcom, je to skôr 

skúmanie stavu nášho srdca – svedomia – 

v „dialógu“ o vzájomnej láske Boha 

k človeku a človeka k Bohu – teda ako sme 

prijímali lásku svojho Stvoriteľa a ako sme 

sa o ňu delili so svojimi bratmi.  

Podmienkou dobrého spytovania 

svedomia je predchádzajúce prežívanie 

Božej lásky k človeku. Toto poradie musí 

byť zachované, nikdy nesmie byť opačné. 

Prax spytovania svedomia predpokladá 

hlbokú vieru v zamilovanie si človeka 

Bohom. Nenájdeme zmysel a účel 

spytovania svedomia, pokiaľ najprv 

neodhalíme Božiu lásku k človeku. Divíme 

sa, že táto láska je bezpodmienečná 

a zahŕňa nás štedrými darmi. Ak budeme 

chápať spytovanie svedomia takto, nebude 

pre nás už obtiažnou praxou, pri ktorej sa 

človek musí cítiť ponižovaný a pokorovaný 

pred Bohom alebo aj sám pred sebou. 

Dokonca, keď sa pozrieme na celú históriu 

nášho života a uvidíme tam veľmi veľa 

zmätkov a poblúdení, nebudeme sa touto 

skúsenosťou cítiť stiesnení, ak si budeme 

vedomí nekonečnej Božej lásky k človeku, 

ak odhalíme, že táto láska nie je závislá od 
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toho, ako na ňu človek odpovedá. 

Odhalenie pravdivej odpovede je však 

spojené s bolesťou. 

Zážitok bolesti spôsobenej Bohu 

našim hriechom je skúsenosť, ktorú 

získavame skôr vďaka daru Božej milosti 

ako svojím vlastným úsilím. Veľká 

otvorenosť voči Božej milosti a veľká túžba 

úplne na ňu odpovedať robí človeka 

schopným aspoň trochu pocítiť to, čo 

slovami nedokázali vyjadriť teológovia 

a mystici: čím bolo utrpenie Boha-človeka 

v Getsemanskej záhrade, čo prežíval Ježiš 

pri modlitbe: „Bože môj, Bože môj prečo si 

ma opustil?“ (Mt 27, 46), čím bolo jeho 

zostúpenie do pekiel a čo je hriech, ktorý 

sa stal zdrojom takéhoto utrpenia. Avšak 

zažitie tejto bolesti vedie k opravdivej 

ľútosti nad hriechmi a vyjadrením ľútosti 

ako bolesti duše nad spáchaným 

hriechom. 

b) Pozrieť sa pravde do očí 

vyžaduje predovšetkým to, aby človek 

prestal predstierať, zbavil sa falošnosti a 

aby sám seba našiel v celej svojej 

vnútornej pravde. S touto pravdou sa 

človek stretáva najprv v Božom slove. Ono 

je zdrojom pravdy o človeku. Preto 

najlepšou prípravou na spytovanie 

svedomia, a teda aj prípravou na 

sviatostnú spoveď, je dlhšie rozjímanie 

Božieho slova. Tomuto pohľadu sa učíme 

pomaly a s nemalou dávkou trpezlivosti. 

Nezriedka sa bojíme plnej pravdy o nás 

samých, pretože sa obávame námahy, 

obety a utrpenia, ktoré sú nevyhnutné 

k premene vlastného srdca sprevádzaného 

„spasiteľnou bolesťou a spasiteľným 

zármutkom“ (KKC 1431). 

Prvý letmý pohľad pravde do tváre 

nie je zakončením celého procesu 

vnútornej premeny, je len jeho začiatkom. 

„Prvý pohľad“ je však dôležitý k tomu, aby 

presvedčil človeka o potrebe otvoriť sa 

pravde. Dáva mu aj okúsiť „príchuť 

pravdy“, vďaka ktorej je povzbudený 

k snahe trvale, systematicky a obetavo 

hľadať pravdu, neustále jej hľadieť do 

tváre a pravdu začať aj naplno žiť. Svätý 

Otec Ján Pavol II. to vyjadril nasledovne: 

„Pokánie teda znamená obrátenie, ktoré 

vychádza zo srdca, prenáša sa na skutky, 

a tak na celý život kresťana“ a „tak sa celý 

život stáva pokáním a je usmernený 

ustavične napredovať k lepšiemu. Robiť 

pokánie je teda čosi pravdivé a účinné len 

vtedy, ak sa prejavuje kajúcimi skutkami 

a úkonmi. V tomto zmysle pokánie 

znamená - aspoň v kresťanskom, 

teologickom a duchovnom zmysle – 

askézu“ (ReP 4).  

Askéza je konkrétne a každodenné 

úsilie ľudského ducha, smerujúce k tomu, 

aby človek odolal a nenechal sa strhnúť 

rôznymi „vonkajšími“ prúdmi, aby zostal 

vždy sám sebou a zachoval si dôstojnosť 
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svojho človečenstva. Askéza býva často 

spájaná s drsnými telesnými skutkami 

alebo priamo sebatrýznením. Preto sa 

dnes mnohí snažia stavať asketické 

umŕtvovanie a vnútornú slobodu človeka 

proti sebe. Tento pohľad má svoj koreň 

v hedonizme. Avšak umiestnenie 

príjemností na vrchol všetkých ľudských 

hodnôt nesie so sebou deštrukčné 

chovanie voči sebe a iným, a tým aj voči 

Bohu. Zachovanie dôstojnosti vlastného 

človečenstva a úcta k dôstojnosti blížneho 

vyžadujú, aby sme udržali na uzde svoje 

náruživosti. Je to možné len vtedy, ak to 

vonkajšie sa stane podriadenou časťou 

toho, čo je vnútorné.  

Askéza neznamená potláčanie túžob 

po príjemných zážitkoch, spočíva 

v integrácii potrieb, túžob a záľub 

ľudského tela a psychiky s potrebami, 

túžbami a záujmami ľudského ducha. 

Zvláštnym spôsobom askézy sú: modlitba, 

ktorá otvára ľudské srdce, aby sa mohlo 

stretnúť s Otcom; pôst, ktorý 

uskutočňovaný v duchu rozvážnosti vedie 

človeka k poznaniu vlastných duchovných 

túžob a potrieb hriechom zanedbaných 

alebo potlačených a almužna, ktorej 

dávaním vidíme okolo seba núdznych, 

chudobných a tých, čo potrebujú pomoc. 

c) Prehlbovanie spytovania 

svedomia by sa malo diať spolu so 

zmenou nášho života. Veľmi dobrým 

príkladom sú slova apoštola Pavla: „Keď 

som bol dieťa hovoril som ako dieťa, 

poznával som ako dieťa rozmýšľal som 

ako dieťa. Keď som sa stal mužom, 

zanechal som detské spôsoby“ (1 Kor 13, 

11). Keď sme sa pripravovali na prvé sväté 

prijímanie, ten kto nás pripravoval, sa 

nám snažil odovzdať vieru, poznanie 

a skúsenosti veku zodpovedajúcim 

spôsobom. Zaiste sme používali Spovedné 

zrkadlo pre deti, aby sme vedeli spoznať 

svoje chyby. Keď sme však pokračovali vo 

svojom biologickom raste, i naše 

rozumové poznávanie napredovalo a tiež 

skutky, ktoré sme konali už neboli detské. 

Taktiež sme sa učili vnímať aj nové smery 

a názory v živote, čo si vyžadovalo 

konfrontáciu nás, viery a okolitého sveta. 

Preto i pri spytovaní svedomia musí nastať 

pokrok dopredu a do hĺbky, aby sme 

plnšie poznávali, ako Boh pôsobí v nás 

samých a vo všetkom, čo nás obklopuje. 

Nový Ordo paenitentiae spytovanie 

svedomia rozdeľuje do piatich častí: 1. 

úvodné otázky, 2. otázky plnenia príkazu 

lásky k Bohu, 3. otázky plnenia príkazu 

lásky k blížnemu, 4. otázky súvisiace 

s naším vývojom k dokonalosti, 5. otázky o 

mojom vzťahu k okolitému svetu. 

Napríklad svätý Ignác uvádza ako 

pomôcku k spytovaniu tri veci: 

prehliadnuť miesto a dom prebývania, 
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skúmať jednanie s druhými v spoločenstve 

a skúmať vykonávanie práce a povinností. 

Každá významná zmena v ľudskom 

živote obsahuje nové „povolanie“ a nové 

úlohy, ktoré Boh pred človeka stavia. Pri 

spytovaní svedomia človek pred Bohom 

skúma, ako tieto úlohy naplnil. Je preto 

potrebné prehĺbiť svoj prístup 

k spytovaniu svedomia a tým jeho zmenu 

vo všetkých významných situáciách 

ľudského života ako sú napríklad: 

opúšťanie detského veku, dospievanie, 

priateľstvá, zamilovanie a lásku, 

snúbenecký život, sobáš a manželstvo, 

narodenie dieťaťa, smrť blízkej osoby, 

vstup do kláštora alebo seminára, 

zamestnanie, zmena postavenia, 

nezamestnanosť, choroba, duchovná alebo 

psychická kríza, dôchodok, príprava na 

smrť atď. 

Pri spytovaní svedomia možno 

použiť rôzne metódy a schémy spytovania 

svedomia, napríklad podľa: Desatora, 

cirkevných prikázaní, siedmich hlavných 

hriechov, do neba volajúcich hriechov, 

deviatich cudzích hriechov, 

blahoslavenstiev, podľa stavu, cez 

poďakovanie za prijaté dobrodenia 

a ďalších, ale ani jedná z metód a schém 

nedokáže zachytiť celkový mnohotvárny 

život človeka. Preto je potrebné skúmať 

svoje svedomie nielen podľa vonkajších 

obsiahlych a podrobných spovedných 

zrkadiel, ale tiež v úzkej náväznosti na 

osobné situácie, v ktorých sa nachádzam. 

 

o. Martin Zlacký 

                  

Pozvánka na 1. Púť gréckokatolíkov na Devín 
 
 

Všetkých vás milí veriaci pozývame na 1. Púť gréckokatolíkov na Devín, ktorá sa 

uskutoční v nedeľu 29. apríla 2012 v Kostole sv. Kríža v Bratislave – Devíne. Púť sa začne 

archijerejskou svätou liturgiou vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu v 

cirkevnoslovanskom jazyku o 10.30 hodine, ktorú bude sprevádzať Gréckokatolícky chrámový 

zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova-Čemerného. Poobede bude program pokračovať na námestí pred 

chrámom, po ktorom sa uskutoční Pochod na Devínsky hrad, ktorý bude pod záštitou Matice 

Slovenskej, ktorá je zároveň iniciátorkou myšlienky tejto púte. Na hrade sa uskutoční poďakovanie 

za dar našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda modlitbou Molebenu k sv. Cyrilovi a Metodovi pri 

staroslovenskej bazilike. Touto púťou sa začína každoročná púť gréckokatolíkov na Devíne, ktorý 

má pre našu cirkev v súvislosti so sv. Cyrilom a Metodom nesmierny význam. 
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Životopis svätca – sv. mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia – 16. Apríl 

 

Rodné sestry Agapé, Irena a Chionia (Láska, Pokoj a Snežná belosť), ktorým ešte 

ako deťom zomreli rodičia, žili na prelome tretieho a štvrtého storočia neďaleko mesta 

Akviley v dnešnom Taliansku. Zasvätili sa službe jedinému Bohu v panenstve, preto 

odmietali všetky ponuky na vydaj, ktorých nebolo málo.  

Duchovnému otcovi týchto dievčat, postaršiemu kňazovi Zoélovi, sa zjavil svätý 

mučeník Chryzogón a predpovedal, že Agapé, Irena a Chionia podstúpia mučenícku 

smrť. Rovnaké videnie dostala aj svätá veľkomučenica Anastázia (liturgická pamiatka 

22. decembra). O krátky čas sa ukázalo, že obidve 

zjavenia sú pravé.  

Keď Zoélos na deviaty deň po uvedených 

zjaveniach zomrel, Agapé, Irena a Chionia boli 

zatknuté a predvedené pred cisára Diokleciána (284 - 

305), ktorý sa v tom čase zdržiaval v Akvilei. Keď 

cisár zbadal pekné a mladé dievčatá, sľúbil im 

vysokopostavených ženíchov zo svojho sprievodu, ak 

sa zrieknu Krista. Sestry mu však odpovedali, že majú 

iba jediného Ženícha a za vieru v neho sú pripravené 

aj trpieť. Cisár ich aj naďalej presviedčal, ale ony 

neochvejne vyznávali svoju kresťanskú vieru a 

odmietali klaňať sa dielam ľudských rúk, vyrobených za dohodnutú cenu, ako 

nezmyselné. Keďže nezapreli Krista, cisár ich dal uväzniť.  

Keď sa Dioklecián vybral na cestu do Macedónska, zobral so sebou nielen svojich 

otrokov a služobníkov, ale aj tri sestry. Tam ich odovzdal na mučenie správcovi oblasti 

Dulcétiovi. Keď Delcétius uvidel krásu dievčat, zahorel k nim nečistou túžbou a sľúbil 

im slobodu, ak sa mu podvolia. Keďže to odmietli, rozhodol sa dosiahnuť svoje násilím - 

v noci sa prikradol k dverám cely a chcel vstúpiť. Vtedy ho však zasiahla neviditeľná sila, 

takže spanikáril a nevedel nájsť východ. Vošiel do kuchyne, kde boli železné hrnce, 

panvice a kotly, a celý sa zašpinil sadzami, takže sluhovia a vojaci ho len s námahou 
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spoznali. Keď sa uvidel v zrkadle, myslel si, že ho dievčatá začarovali a rozhodol sa im 

pomstiť.  

Na súde rozkázal vojakom, aby dievčatá obnažili, no nedokázali to urobiť, lebo 

šaty im akoby prirástli k telám. Neskôr znenazdania zaspal a nebolo ho možné zobudiť - 

prebral sa až vtedy, keď ho doniesli domov.  

O týchto udalostiach sa dozvedel cisár a odovzdal dievčatá sudcovi Sisiniovi. Ten 

začal výsluch najmladšou sestrou Irenou. Keď sa však presvedčil, že je neoblomná, 

poslal ju do väzenia a pokúšal sa prinútiť k odpadu od viery jej sestry Agapé a Chioniu.  

Ani tie sa však nepodvolili, preto vydal rozkaz, aby Agapé a Chioniu upálili. Keď si sestry 

vypočuli rozsudok, poďakovali Pánovi za vence mučeníctva a s modlitbou na perách v 

ohni odišli do večnosti k svojmu Bohu. Keď oheň vyhasol, všetci zbadali, že telá svätých 

mučeníc ani ich šaty nezhoreli, ale ich tváre sú pekné a pokojné, akoby zosnuli tichým 

spánkom. Písal sa 3. apríl roka 304.  

Na druhý deň Sisinius prikázal, aby znova predviedli Irenu. Najprv ju strašil 

osudom starších sestier a prehováral ju, aby sa zriekla Krista. Potom sa jej vyhrážal, že 

ju odovzdá na zneuctenie do verejného domu. Irena však odpovedala: „Hoci bude moje 

telo vydané na násilné zneuctenie, moja duša sa nepoškvrní zrieknutím sa Krista.“  

Keď Sisiniovi muži viedli Irenu do verejného domu, dobehli ich dvaja vojaci a 

povedali: „Váš pán Sisinius vám prikazuje, aby ste dievča vyviedli na vysoký vrch a 

nechali ju tam. Potom máte prísť k nemu a podať hlásenie o splnení rozkazu.“ Keď 

vojaci splnili rozkaz a oznámili to Sisiniovi, začal zúriť, pretože taký rozkaz nikdy 

nevydal. Išlo totiž o Božích anjelov, ktorí takto zachránili dievča od zneuctenia.  

Keď sa Sisinius vybral spolu so svojím oddielom k hore, zbadali Irenu na jej vrchu. 

Dlho hľadali cestu, ale nedarilo sa im, preto jeden z vojakov napäl luk a zasiahol ju 

šípom. Irena ešte stačila zavolať Sisiniovi: „Smejem sa z tvojej bezmocnej zloby a čistá, 

nepoškvrnená, odchádzam k môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi.“ Poďakovala Pánovi, ľahla 

si na zem a odovzdala svoju dušu Bohu. Bol deň pred svätou Paschou - 5. apríl roku 304. 

 

o. ThLic. Marcel Gajdoš 
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SUDOKU 
 

 

Vtipy: 
 

Dedko sedí s malým Paľkom na pohovke a spolu pozerajú televízor. Dedko sa pýta vnúčika:  

„Paľko, nezdá sa ti, že tí šmolkovia voľajako vyrástli?"  

„Ale dedo, veď to je AVATAR!" 
 

Chlapík volá do rádia:  
„Halóóó, tam je rádio Viva?"  
„Áno, nech sa páči."  
„Našiel som dnes na Račianskom mýte peňaženku s hotovosťou 
2.600 € a dokladmi na meno Jozef D...  
Prosím vás, zahrajte mu nejakú peknú pesničku.“ 
 
 

V prvej triede sa v septembri pýta pani učiteľka:  
- „Kto vie, koľko je 1+2?“ 
Nikto sa nehlási. 
- „To naozaj nikto nevie?“ 
Po chvíľke sa nesmelo prihlási jedno dievčatko:  
- „Ja teda neviem koľko je 1+2, ale určite je to to isté, ako 2+1, pretože operácia sčítania je 
na telese reálnych číslic kumutatívna!“ 
 

Z letného tábora príde list: 
"Ahoj rodičia! Učili sme sa boxovať. Posielam vám zubnú kefku, pastu, strojček a iné 
zbytočnosti." 

Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na týždeň po 
Tomášovej nedeli  

Pondelok 
16.4. 

Sväté mučenice a panny Agapa, 
Irena a Chionia  

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozefína 

 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária 

Utorok 
17.4. 

Prepodobní otcovia Simeon 
z Perzie a Akakios 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Alžbeta 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Alžbeta, Ján 
+ Andrej 

Streda 
18.4. 

Prepodobný Ján, učeník sv. 
Gregora Dekapolitu 

6:30 
 
 
 
 

 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivan 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Juraj, Peter, Martin s rodičmi 

Štvrtok 
19.4. 

Prepodobný otec Ján zo Starej 
Lavry 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Michal, Anna, Michal, Helena, 

Mária, Anna (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ondrej  

Piatok 
20.4. 

Prepodobný otec Teodor 
Trichinas 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal ,Mária, Mária, Michal, Pavel, 

Mária 
Sv. liturgia slovenská 

* Peter, Mária 
* Michal, Anna 

Sobota 
21.4. 

Svätý hieromučeník Január 
a spoločníci 

Svätý mučeník Teodor z Pergy 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Helena, Helena, Ján, Štefan, 

Mária (panychída) 

Nedeľa 
22.4. 

TRETIA NEDEĽA PO 
PASCHE –  

O MYRONOSIČKÁCH  
 

Prepodobný otec Teodor 
Sykeónsky 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marko, Danka, Marek, Daniel 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jozef, Antónia, Marta 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Irena, Andrej 
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Liturgický program na týždeň po Tretej 
nedeli po Pasche  

Pondelok 
23.4. 

 
Svätý veľkomučeník, 

triumfátor a divotvorca 
Juraj 

6:30 
7:30 

 
  

16:30 
 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Juraj  
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Verona 

Utorok 
24.4. 

Svätý mučeník Sáva Stratilat 

6:30 
 
 
 
 

17:00 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 

 

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

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Mária, Ján, Andrej, Štefan, 
Andrej s rod. 

+ Vasiľ, Štefan, Anna, Fedor, Ján, 
Mária 

Streda 
25.4. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Marek 

6:30 
 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ľubomír, Denis, Norbert, Ivan 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján 

Štvrtok 
26.4. 

Svätý hieromučeník Bazil, 
amázijský biskup 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ľuboslava, Saška 

Sv. liturgia slovenská  
+ Alojz 

Piatok 
27.4. 

Svätý hieromučeník Simeon, 
Pánov príbuzný 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal ,Zuzana (panychída) 

Sv. liturgia slovenská  
+ Michal 

* Jaroslav 

Sobota 
28.4. 

Svätí apoštoli Jasón 
a Sósipatros 

Svätí mučeníci Dadas, Maxim a 
Kvintilián 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef, Mária, Eva 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Michal, Alžbeta, Michal 

Nedeľa 
29.4. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO 
PASCHE –  

O PORAZENOM 
 
Deviati svätí mučeníci z Kyzika 

Prepodobný Memnón 
Divotvorca 

 7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľubomír 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Marta s rod. 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján (80 r.) s rod. 
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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  

 
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 

 


