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Máj – mesiac Panny Márie 

 

Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho 

mesiaca v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi 

svojím dielom Mese di Maria, vytlačenom vo Verone (Taliansko) r. 1725. Pápeži, 

napríklad Pius VII., Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. 

Pobožnosti v mesiaci máji vo svojich dokumentoch odporúčali najmä pápeži Lev XIII. a 

Pius XII. Pápež Pavol VI. 30.4.1965 vydal encykliku Mense Maio, v ktorej povzbudzuje 

veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich obetovali za šťastné zakončenie Koncilu a 

zároveň za vyprosenie pomoci na uskutočnenie koncilových ustanovení a za pokoj vo 

svete, keďže v tých rokoch bol ohrozený mier (Kráľovná mája, zostavil Vincent Malý, 

LÚČ, Bratislava 2000, str. 3-4). 

Prežívame radostné veľkonočné obdobie. Je to časť liturgického roka, v ktorom 

prežívame skutočnosť smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Oslavujeme v ňom zavŕšenie 

vykupiteľského poslania Božieho Syna, s ktorým je vďaka vôli nebeského Otca 

neodlučiteľne spojená úloha Panny Márie. A preto aj úcta k nej má svoje právoplatné 

miesto v tomto období. Panna Mária vo vzťahu k Ježišovi nikdy nestojí v popredí, no vždy 

je s ním vnútorne veľmi úzko spojená a nenahraditeľne spolupracuje s jeho poslaním. Vo 

Svätom písme nachádzame zmienku o nej tam, kde je to potrebné. Tak je to aj v texte o 

živote prvotnej Cirkvi. V Skutkoch apoštolov čítame, že po Ježišovom nanebovstúpení sa 

apoštoli vrátili z Olivovej hory do Jeruzalema a vystúpili do hornej siene, kde sa 

zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub 

Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na 

modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi (Sk 
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1,13-14). Panna Mária teda nepovažovala po Ježišovom nanebovstúpení svoju úlohu tu na 

zemi za skončenú. Veď tesne pred Ježišovou smrťou jej Boží Syn zveril nás všetkých. Nie 

je teda už len Božou matkou, ale i Matkou Cirkvi, 

Potešením zarmútených, Pomocnicou kresťanov... 

Práve preto zostáva aktívne prítomná vždy tam, kde ide 

o toto poslanie. Okrem konkrétnej praktickej 

každodennej pomoci prvému kresťanskému 

spoločenstvu veriacich nikdy nechýba ani vo 

chvíľach spoločnej modlitby a slávenia 

Eucharistie. Preto je v Cirkvi už od začiatku veľmi 

živá prax modlitieb a pobožností k Panne Márii. V 

jej prítomnosti sa môžeme nielen cítiť oveľa 

bezpečnejšie vo všetkých krížoch života – ako pri 

láskavej a starostlivej matke –, ale sa od nej aj učiť umeniu modlitby, či už osobnej alebo 

spoločnej. Modlitbe sústredenej, pokojnej, vrúcnej, vytrvalej a plnej bezhraničnej dôvery v 

Boha. V hornej sieni – teda vo Večeradle, kde Ježiš slávil s apoštolmi Poslednú večeru a 

prvú svätú omšu, bolo to miesto modlitby veriacich s Pannou Máriou. Práve tam v deň 

Turíc dostali Ježišom prisľúbenú posilu Ducha Svätého, vďaka ktorej sa stali 

neohrozenými ohlasovateľmi Krista. Aj tento dar zostúpil na zem vďaka mocnému 

príhovoru Panny Márie uprostred zhromaždenej Cirkvi. 

Ak dnes konštatujeme, že prežívame veľmi búrlivé obdobie najrôznejších premien v 

ľudskej spoločnosti a preto neraz i upadáme do pokušenia beznádeje a rezignácie, o to viac 

potrebujeme vytvárať mocné spoločenstvo živej viery a lásky. V ňom budú všetky 

naše modlitby a obety umocnené príhovorom našej nebeskej Matky, ktorá je aj v 

súčasnosti aktívne prítomná uprostred modliacej sa Cirkvi. 

Aj keď je mesiac máj zvlášť zasvätený Panne Márii, neznamená to, že by sme ju mali v 

iných mesiacoch roka zanedbávať. Naopak, májové pobožnosti nás majú povzbudiť a 

obnoviť v horlivosti v tejto úcte počas celého roka. Využime teda čo najlepšie tento mesiac 

Panny Márie a načerpajme do svojich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný život 

prostredníctvom tej, ktorú nám dobrý Boh dal za matku a sprostredkovateľku mnohých 

milostí. 

prevzaté a upravené z internetu 
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Kňaz ako služobník Božieho milosrdenstva 

 

Moc odpúšťať hriechy, ktorú Ježiš 

Kristus udeľuje skrze Svätého Ducha, je jedná 

z najpodivuhodnejších evanjeliových novostí. 

Ježiš túto moc udeľuje apoštolom aj ako 

prenosnú na ich nástupcov, ktorých sami 

apoštoli poverili poslaním a zodpovednosťou 

pokračovať v ich práci ako hlásateľov 

evanjelia a služobníkov vykupujúceho 

Kristovho diela. Tu vystupuje v celej svojej 

veľkosti postava udeľovateľa sviatosti 

pokánia, ktorý sa podľa prastarého zvyku volá 

spovedníkom a je služobníkom Božieho 

milosrdenstva. 

Služba kňazstva, ktorú Božský Spasiteľ 

zveril pastierom svojho ľudu je úplne 

zameraná na Krista a na ľudí. Úplne závisí od 

Krista a jeho jediného kňazstva a bola 

ustanovená v prospech ľudí a spoločenstva 

Cirkvi. Kňaz, vysluhovateľ sviatosti pokánia, 

koná „v osobe Krista“ alebo „v mene Krista“ 

a tiež v mene Cirkvi, podobne ako keď pri 

oltári slávi Eucharistiu alebo vysluhuje ostatné 

sviatosti. Kristus, ktorého spovedník 

sprítomňuje a ktorý jeho prostredníctvom 

uskutočňuje tajomstvo uzdravenia a 

odpustenia, je ten istý Kristus, ktorý sa 

prejavuje ako brat človeka, milosrdný, verný 

a súcitný veľkňaz, pastier vytrvalo hľadajúci 

stratenú ovcu, lekár, ktorý uzdravuje 

a posilňuje, jediný učiteľ, ktorý učí pravdu 

a učí Božie cesty, sudca živých i mŕtvych, 

ktorý súdi podľa pravdy, a nie podľa zdania. 

Služba spovedníka je veľmi 

zaväzujúca. Spovedník je totiž vyzvaný 

k tomu, aby bol svedkom intímneho dialógu 

človeka s Bohom o tom, čo je v jeho živote 

najťažšie, najviac pokorujúce, a teda aj 

najbolestnejšie. V sviatosti pokánia hriešnik 

odhaľuje svoju slabosť a biedu. Ľudské 

hriechy sú výrazom životného neúspechu 

a prehry. Nie je ľahké ukazovať druhému 

človeku „vlastný tieň“, zápornú stránku života. 

Väčšina ľudí hovorí o svojich pádoch 

a prehreškoch výlučne iba so spovedníkom. 

Spovedník by si mal byť vedomý veľkej 

dôvery, ktorej sa mu dostáva od Ježiša Krista, 

ktorý z neho robí „znamenie“ odpúšťajúcej 

lásky Otca, ako aj dôvery samotného 

kajúcnika. Spovedajúci kňaz je správcom 

disciplíny pokánia. Ako hovorí Svätý Otec Ján 

Pavol II., zo všetkých kňazských služieb je to 

nepochybne tá „najťažšia a najchúlostivejšia, 

najnamáhavejšia a najnáročnejšia, ale 

zároveň aj najkrajšia, prinášajúca najväčšiu 

vnútornú radosť“ (ReP 29), a preto vybáda 

svojich bratov, biskupov a kňazov, aby „túto 
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službu stále verne a horlivo plnili“ (ReP 29), 

lebo tým nasledujú príklad Pána. 

Veľká Božia múdrosť, ktorá ustanovila 

túto sviatosť, naplnila hlbokú 

a neprekonateľnú 

potrebu ľudského srdca. 

Spovedník musí byť 

milujúcim a žiarivým 

tlmočníkom tejto 

múdrosti, cez osobný 

kontakt, ktorý je 

povolaný vytvárať 

s bratmi a sestrami pri 

slávení sviatosti 

zmierenia. Toto 

potvrdzuje, že riadnou 

formou vysluhovania 

tejto sviatosti je osobná 

spoveď.  

Spovedník, vzhľadom na svedomie 

veriaceho, ktorý sa mu zveruje so zmiešaným 

pocitom bázne a dôvery, je povolaný na 

vznešenú úlohu slúžiť pokániu a ľudskému 

zmiereniu, poznať slabosti a pády dotyčného 

veriaceho, zhodnotiť jeho vôľu znova sa 

vzchopiť, ako aj úsilie zamerané na tento cieľ, 

rozpoznať pôsobenie Svätého Ducha –  

Posvätiteľa v jeho srdci a sprostredkovať mu 

odpustenie, ktoré môže dať len Boh. Zároveň 

je účastníkom „slávenia“ zmierenia kajúcnika 

s Bohom Otcom, ako je to opísané v 

podobenstve o márnotratnom synovi. Znova 

uvádza oslobodeného hriešnika do cirkevného 

spoločenstva s bratmi a otcovsky napomína 

kajúcnika rozhodnými, povzbudzujúcimi a 

priateľskými slovami: „Choď a už nehreš!“ 

(Jn 8, 11). 

Ako každý veriaci 

praktizujúci svoju vieru, aj 

kňaz, má povinnosť 

vyznávať sa zo svojich 

hriechov a slabostí. Je si 

vedomý toho, že táto 

sviatosť ho posilňuje vo 

viere a láske k Bohu 

a k bratom. Je preto veľmi 

žiaduce, aby veriaci vedeli 

a mali možnosť vidieť, že 

aj ich kňazi sa spovedajú 

podľa poriadku sviatosti 

pokánia. Bez praktizovania 

sviatostného pokánia, či už z nedbanlivosti 

alebo iných príčin, by kňazský život nebol 

úplný. Pri zanedbaní pokánia by svedectvo 

kňaza nebolo autentické a pravdivé a veriaci 

by čoskoro odhalili tento nedostatok, čo pre 

nich samých by to mohlo byť pohoršením 

a navedením na ľahostajnú cestu života. 

Kňaz, ktorý chce dobre formovať 

svedomia ľudí, musí byť človekom poznatkov. 

Vyformovanie charakteru, umenie 

duchovného vodcovstva, formovanie 

svedomia a znalosť zásad a pravidiel tvorí 

náuku a umenie duchovného vedenia. Sväté 

písmo hovorí: „Keď slepý vedie slepého, obaja 

padnú do jamy“ (Mt 15, 14; Lk 6, 39). Nároky 
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na vedomosť, ale i praktické uplatnenie 

vedomostí je značné. Kňaz je povolaný 

neustále dopĺňať a obnovovať poznatky. Nie je 

povinný vedieť všetko, ale je povinný sa 

neustále zdokonaľovať v oblastiach 

potrebných k spovedi. Apoštolská 

penitenciária nabáda kňazov k získavaniu 

a prehlbovaniu vedomostí z oblastí morálnej 

teológie, cirkevného práva, teológie 

duchovného života, psychológie a pedagogiky. 

Tieto vedomosti majú kňazi získavať 

v permanentnej formácii, ktorú majú 

zabezpečiť miestni hierarchovia - biskupi, 

ordinári alebo predstavitelia kláštorov 

a inštitútov zasväteného života. 

Svätý Otec v otázke prípravy kňazov na 

vysluhovanie sviatosti pokánia stanovuje: „Na 

službu sviatostného pokánia má byť každý 

kňaz pripravený už v seminári štúdiom 

dogmatickej, morálnej, špirituálnej a 

pastorálnej teológie (je to jedna a tá istá 

teológia) a zároveň i štúdiom všeobecných 

vied o človeku, metodológie dialógu a zvlášť 

pastorálneho rozhovoru“ (ReP 29). Sú to teda 

oblasti, z ktorých spovedník nadobúda 

dôkladnú, celistvú i harmonickú vedomosť 

a náuku v oblastiach  teológie, pedagogiky 

a psychológie, ktoré mu napomáhajú 

k skutočnému a opravdivému 

sprostredkovávaniu Božieho milosrdenstva 

v medziach neporušenej cirkevnej náuky 

a disciplíny, zároveň mu pomáhajú spoznať 

stav penitenta ako osobnosti, ktorá sa dopúšťa 

pádov a omylov a samozrejme, že neraz tieto 

poznatky odhalia aj skutočnú príčinu ľudského 

konania. Samozrejme, že musí byť 

začínajúcemu spovedníkovi napomáhané 

a sám musí sa nechať viesť v získavaní prvých 

skúseností od starších a skúsenejších 

spovedníkov.  

Avšak nie sú to len vedomosti, ktoré 

kňaz musí mať k osožnému vysluhovaniu 

zmierenia. K účinnému plneniu tejto služby je 

nevyhnutné „vlastniť“ ľudské vlastnosti, ako 

sú múdrosť, ohľaduplnosť, schopnosť 

rozoznávať, ako aj rozhodnosť miernenú 

láskavosťou a dobrotou. Tieto základné 

vlastnosti spovedníka, ktoré sú darmi Svätého 

Ducha, mu napomáju byť spravodlivým 

v otázke posúdenia lásky voči Bohu, blížnym, 

sebe a okoliu cez skutky svojej osobnosti 

a zároveň mu napomáhajú v sprostredkovaní 

milosrdenstva. Skutočnosť tejto služby reálne 

závisí od Božej pomoci, ale samotná služba 

zmierenia a pokánia je z ľudskej stránky 

povinná byť plnená v rámci možností čo 

najprecíznejšie. 

 

o. Martin Zlacký 
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Životopis svätcov: svätí mučeníci Timotej a Maura – 3. máj 

Timotej sa narodil okolo roka 265 v egyptskej dedinke Perapeon ako syn tamojšieho 

kňaza Pikolpa. Ľudia si Timoteja veľmi vážili, pokladali ho za svojho duchovného otca a 

často sa uňho stretávali, aby im čítal Sväté písmo. V tých časoch bolo totiž veľkou 

vzácnosťou, ak ho niekto v dedine vlastnil. Keď si mladého muža všimol tébsky biskup, 

ustanovil ho za čteca (prvé nižšie svätenie) a prepisovateľa bohoslužobných kníh.  

Maura pochádzala z tej istej obce a bola známa svojou zbožnosťou. Keď mala 

sedemnásť rokov, stala sa Timotejovou manželkou.  

Všeobecná obľúbenosť mladého manželského páru vyvolala u niekoľkých obyvateľov 

obce žiarlivosť, a tak sa vybrali za správcom tébskej oblasti Areiom, aby Timoteja udali, že je 

kresťan. Areios okamžite vydal rozkaz, aby obvineného 

predviedli pred súd a prikázal mu, aby odovzdal posvätné 

knihy. On však vedel, že Areios ich chce zničiť, preto mu 

povedal: “Nauč sa, vladár Areios, že kresťanské knihy sú 

mi ako vlastné deti, lebo nimi pomáham svojim bratom. 

A ako pravdepodobne vieš, nijaký otec nevydá svoje deti, 

aby boli hodené do ohňa. Preto ani ja nemôžem vydať 

svoje duchovné deti do tvojich nečistých rúk. Tieto sväté 

knihy pomáhajú mne i kresťanom mojej dediny a vďaka 

nim nás strážia Pánovi anjeli, ktorí sú vždy pri nás." Na 

Areiovu otázku, či nevidí nástroje pripravené na mučenie, 

odpovedal: “Čo ma strašíš ako dieťa - nevidíš Božích 

anjelov, ktorí ma obstupujú?" Areios preto nariadil, aby rozžeravili kovové tyče a vbodli ich 

obvinenému do uší. V dôsledku toho Timotejovi vytiekli oči a oslepol, ale napriek tomu 

zostal neoblomný. Hoci teda prišiel o svoje telesné oči, zrak jeho srdca zostal jasný. Po 

mnohorakých mukách ho zavesili dolu hlavou, do úst mu vložili kúsok dreva a na krk mu 

priviazali ťažký kameň. Niektoré mučenia síce nemali naňho nijaký vplyv, takže zostal nimi 

nedotknutý, ale predsa boli také veľké, že sami ich vykonávatelia začali prosiť správcu 

oblasti, aby ich zmiernil. Nič však nedonútilo Timoteja vzdať sa kresťanskej viery.  

Keď Areios pochopil, že mučením nič nedosiahne, prišiel na myšlienku zavolať k 

Timotejovi jeho manželku. Dúfal, že pekná mladá žena presvedčí svojho manžela, aby sa 

vzdal kresťanskej viery a zachránil si aspoň holý život. Maura ochotne súhlasila, že pôjde za 

svojím manželom a porozpráva sa s ním. Jej zámerom však nebolo naviesť ho, aby zaprel 
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kresťanskú vieru, ale práve naopak, podporiť ho v nej. Navyše chcela aj ona sama získať 

povzbudenie - vedela totiž, že tiež bude musieť trpieť za vieru v Krista, ak Areia 

neposlúchne.  

Po návšteve u Timoteja sa Maura odvážne priznala správcovi oblasti, že aj ona je 

kresťanka. Tieto jej slová rozzúrili Areia do nepríčetnosti, lebo úplne zmarili jeho plán. 

Sľúbil, že jej nájde za manžela vysokého dôstojníka, len nech prinesie obetu bohom. Keď to 

odmietla, rozhnevaný jej dal vytrhávať vlasy a odtínať prsty na rukách. Ona sa však modlila 

k Bohu, aby odpustil jej trýzniteľovi. Potom prikázal, aby ju vhodili do vriaceho kotla, ale 

Maura necítila nijakú bolesť a zostala nedotknutá. Areios začal podozrievať sluhov, že zo 

súcitu nenaplnili kotol horúcou, ale studenou vodou. Podišiel preto k Maure a prikázal jej, 

aby mu trocha vody vyšplechla na ruku. Keď to urobila, Areios skríkol od bolesti a prudko 

ju odtiahol. Vtedy pod vplyvom zázraku vyznal Boha, v ktorého verí Maura. Žiaľ, moc diabla 

nad ním bola ešte príliš veľká, takže o chvíľu ju začal znova nahovárať, aby priniesla obetu 

bohom. Areios pokračoval v mučeniach a ľud začal proti tomu reptať, ale Maura im 

povedala: “Nech sa ma nikto nezastáva. Ja mám iba jediného Zástancu - Boha, v ktorého 

dúfam."  

Napokon vydal Areios rozkaz, aby obidvoch mladých ľudí ukrižovali tvárou v tvár na 

drevo. Bohom zázračne udržiavaní viseli Timotej a Maura na krížoch deväť dní, pričom 

ďakovali Bohu, vzájomne sa potešovali a povzbudzovali. Na desiaty deň odovzdali svoje 

duše Pánovi a odišli do večnej blaženosti. Bolo to v roku 286 za vlády cisára Diokleciána 

(284 - 305).  

Prosme Pána, aby nám na príhovor svätých mučeníkov Timoteja a Maury udelil 

vrúcnu lásku k Svätému písmu, oddanosť Pánovi a manželskú svornosť. 

 

o. ThLic. Marcel Gajdoš 

 

POZVÁNKA 

Všetkých vás milé deti, mladí, ale aj rodiny našej farnosti 

srdečne pozývame na Turistický deň, ktorý sa 

uskutoční dňa 5.5.2012 v Centre pre rodinu na 

Sigorde. Podrobné informácie nájdete na plagátoch.  

Nahlásiť a zapísať sa môžete v sakristii chrámu  

(cena 5,- €/osoba). 
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Radostná zvesť... 

Ježiš nám jasne povedal, 

že ho Otec poslal a Svätý Duch 

pomazal, aby ohlasoval 

radostnú zvesť. / Lk 4,18/. A 

taktiež nám hovorí, že „ako 

mňa poslal Otec, aj ja 

posielam vás.“                   

Matka Teraza na otázku 

evanjelizácie hovorí, že „Evanjelizovať 

znamená, že vo svojom srdci máme 

Ježiša, a potom ho prinášame do sŕdc 

iných ľudí.“    

 Väčšina veriacich ľudí ostane 

prekvapená, keď počuje myšlienku 

o tom, že Ježiš nám zveril zodpovednosť 

za ohlasovanie. Nie je to úlohou iba 

kňazov, či rehoľných sestier alebo 

misionárov. Evanjelizácia je poslaním 

všetkých kresťanov. Byť kresťanom 

znamená žiť život a žiť ho naplno.  

V meste sa konala evanjelizácia 

kde sa zišlo dvadsaťpäťtisíc ľudí. 

Uprostred námestia postavili pódium, 

nad ktorým rozprestreli veľký 

transparent s nápisom: „Nestačí, že vy 

poznáte Ježiša. Musíte ho dať spoznať aj 

iným.“ 

 Cirkev je tu pre hlásanie evanjelia. 

Radostná zvesť je jednoducho pridobrá 

na to, aby sa ponechala ako posolstvo a 

poslanie tým niekoľkým 

kresťanom, ktorí sú kňazmi 

a rehoľníkmi. Ježiš je tým 

najlepším darom , s ktorým sa 

musí deliť každý z nás. Je 

určite veľmi milé vziať 

niekoho na chutný obed do 

dobrej reštaurácie, avšak Písmo nehlása 

„Blahoslavení ktorí sa dobre najedia.“ 

Ale čítame: „Blahoslavení tí, ktorí 

počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ 

/Lk 11,28/.  

Tí, ktorí hodujú vo vynikajúcich 

reštauráciách, opäť rýchlo vyhladnú. 

Tým, ktorí spoznajú Ježiša Krista a budú 

ho milovať a nasledovať, sa ponúka 

večné oslobodenie od hladu a smädu. 

Matka Tereza zasvätila svoj život pre 

túto úlohu evanjelizácie. Všetkých nás 

pozýva, aby sme ohlasovali radostnú 

zvesť, že Kristus je Kráľ, naša spása, je 

uprostred nás. Na jednej audiencii 

povedala: „Milujte Ježiša, verte v Ježiša, 

počúvajte Ježiša, modlite sa k Ježišovi, 

nasledujte Ježiša.“    

Toto poslanie deliť sa každý deň s 

Kristom je úlohou aj pre nás, byť s ním 

a nosiť ho všade.  

Spracovala sr. Simeona 
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SUDOKU 
 

 
 

 

Vtipy: 
 

Prichádza trpaslík do lekárne:  

- „Prosím si aspirín!“  

- „Zabaliť?“  

- „Nie, budem si ho kotúľať.“ 

 
- „Nedávno som prečítal jednu z vašich básni.“  
- „Poslednú?“  
- „Dúfam.“  
 

Policajt vyzve slečnu do tanca.  
Na jej prekvapený výraz v tvári sa pýta:  
- „Aj vy si myslíte, že policajti sú hlúpi?“  
- „To by som si nedovolila, ale na hymnu som ešte netancovala!“ 
 
- „Jožko, kde si si tak zašpinil ruky?“ 
- „Hral som sa na pieskovisku.“  
- „A prečo máš dva prsty čisté?“  
- „Lebo som potom pískal na psa.“ 
 

- „Dežko, koľko vážiš?“  
- „23 kg aj s okuliarmi.“  
- „A prečo aj s okuliarmi?“  
- „Lebo bez okuliarov na váhu nevidím!“                                                    Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
o Porazenom 

Pondelok 
30.4. 

Svätý apoštol Jakub, brat 
svätého Jána Teológa  

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavol, Anastázia 

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

Mária (panychída) 

Utorok 
1.5. 

Svätý prorok Jeremiáš 

6:30 
 

 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Viktória, Lýdia, Stanislav, 

Jozef, Marta 
Sv. liturgia slovenská 

+ Zuzana, Šimonko 
Moleben k MPθY 

Streda 
2.5. 

Polovica Päťdesiatnice 
 

Svätý Atanáz Veľký 

6:30 
 
 
 
 

 
 

18:00 
19:00 

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

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Anna, Eva, Štefan (panychída) 

Moleben k MPθY 

Štvrtok 
3.5. 

Odchod do večnosti 
prepodobného otca 

Teodóza 
Svätí mučeníci Timotej a Maura 

6:30 

 

18:00 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Zuzana (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Viera 

Moleben k MPθY 

Piatok 
4.5. 

Svätá mučenica Pelágia 
 

Prvý piatok 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 

17:00 

17:45 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Členovia spolku sv. ruženca 

Večeradlo 
Euch. adorácia s požehnaním 

Sv. liturgia slovenská 
* Alžbeta, Viktor, Iveta, Alexandra, 

Juraj 

Sobota 
5.5. 

Svätá mučenica Irena 

6:30 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marián 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Fedor, Zuzana, Irena, Michal 

Nedeľa 
6.5. 

PIATA NEDEĽA PO 
PASCHE –  

O SAMARITÁNKE  
 

Svätý, spravodlivý a veľmi 
trpezlivý Jób 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Gabriela 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Darina, Ľubo, Peter, Inga, Paťo, 

Peter, Marko 
Malá večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Naďa 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
o Samaritánke  

Pondelok 
7.5. 

 
Spomienka na znamenie 

úctyhodného kríža v Jeruzaleme 
Svätý mučeník Akakios 

6:30  
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Mária, Mikuláš, Andrej 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef, Milan, Erik, Ján 

Utorok 
8.5. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Ján Teológ 

6:30 
 
 
 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ondrej 

Sv. liturgia slovenská 
+ Verona  

Moleben k MPθY 

Streda 
9.5. 

Zakončenie Polovice 
Päťdesiatnice 

Prenesenie pozostatkov 
svätého Mikuláša 

Divotvorcu z Myry do Bari 

6:30 
 
 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ľudovít 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská  

+ Jozef (panychída) 

Štvrtok 
10.5. 

Svätý apoštol Šimon 
Horlivec 

6:30 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Magdaléna 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská  
+ Pavlína, Ľudovít 

Piatok 
11.5. 

Blažený hieromučeník 
Vasiľ, prešovský svätiaci 

biskup 
Voľnica 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena, Ján 

Moleben k bl. Vasiľovi 
Sv. liturgia slovenská  

+ Anton, Anton, Tekla (panychída) 

Sobota 
12.5. 

Naši otcovia, svätý Epifanios, 
cyperský biskup a Germanos, 
konštantínopolský patriarcha 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivan 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ivan, Andrej, Peter, Anna 

Nedeľa 
13.5. 

ŠIESTA NEDEĽA PO 
PASCHE –  
O SLEPOM 

 
Svätá mučenica Glykéria 

 7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Zuzana, Sofia 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján (60 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  

 
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 

 


