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Mária – tá, ktorá je nekonečne čistá 

 

V Grécku, na slávnom zámku Akropola v Aténach, stála kedysi drahocenná socha, celá 

zo zlata a slonoviny, socha bohyne Atény Parthenos, t. j. panna stála. V nej chceli starí 

pohanskí Gréci vyjadriť svoju túžbu po čistote. Stála vysoko a svojim chladným leskom 

svietila ďaleko a dlho udržiavala myšlienku jednu z najvyšších ideálov ľudstva: čistotu, 

nepoškvrnenosť. Hovorila o človeku, ktorý by bol absolútne čistý každej ľudskej 

žiadostivosti. 

Dnes už niet tejto sochy... Odvtedy, čo Feidas postavil svoje veľdielo na Akropole v 

Parthenóne, uplynulo mnoho storočí... Ale tam, na východe, pripravil Boh uskutočnenie 

toho, čo bolo pre neho iba krásnym snom. Stvoriteľ vytvoril Pannu víťaznú, ktorá nadchýna 

tisíce ľudí k láske a k praktizovaniu anjelskej čnosti. 

Panna Mária bola človekom, pre ktorého sa Boh stal všetkým, rozhodla sa patriť len 

jemu. Boh sa stal výlučným zmyslom a plnosťou jej života. Bolo to rozhodnutie mimoriadne, 

nevšedné, bolo dokonca v protiklade k bežnému životnému zameraniu izraelských žien.  

V knihe Pieseň o Bernadete od Franza Verfla sa spomína rozhovor Bernadety s jej 

farárom o zjavení neznámej pani. Bernadeta bolo jednoduché, málo vzdelané dievčatko, 

ktoré sa do svojej pani zamilovala a vôbec netušilo, kto to má byť. Pani sa jej predstavila ako 

nepoškvrnené počatie a malá Bernadeta tomu výrazu vôbec nerozumela. A keď sa jej to 

potom miestny farár i katechéta snažili učene, teologicky vysvetliť, odpovie im: „Kto by tomu 

mohol rozumieť?“ Obaja kňazi kapitulovali, lebo si uvedomili, že dievča má pravdu. A vravia: 

„Áno, kto by to porozumel! Kto by porozumel ten osobitný tvorčí Boží zásah. Rozum nikdy, 

iba viera.“ 

Ročník:  4.     Číslo:   9 
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„Ó, aké veľké a tajomné veci vykonal mocný Boh v tomto obdivuhodnom stvorení, keď 

aj ona sama napriek svojej hlbokej pokore sa cítila povinná o nich hovoriť: Veľké veci mi 

urobil ten, ktorý je Mocný (Lk 1, 49)“, hovorí sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. 

Marcus Tulius Cicero, právnik a rečník starého Ríma, povedal, že čnosť je taká pekná, že 

keby sme ju videli zosobnenú, opustili by sme všetko a šli by sme za ňou. Keď to povedal o 

obyčajnej čnosti, o čo viac to platí o nadprirodzenej, akou 

bola naplnená Panna Mária, ktorú anjel nazval plnou 

milosti (porov.: Lk 1, 28). Bernadeta Soubirousová, ktorá 

mala možnosť vidieť Pannu Máriu, povedala: „Každý by bol 

hotový zomrieť, aby ju mohol ešte raz uvidieť.“ 

Preto svätá Cirkev vo svojich modlitbách a piesňach o 

Panne Márii vyznáva, že je „jediná čistá a milosti plná“ 

(Moleben k Bohorodičke). A zbožný ľud o nej spieva: „Celá 

krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“ Preto 

„sláva tomu, ktorý ťa vyzdobil všetkými čnosťami a 

naplnil ťa presladkým bohatstvom milosti...“ (večiereň 

sviatku Nepoškvr. poč. P. Márie).  

O našej nebeskej Matke sú však slabé každé naše predstavy, ak ide o jej skutočnú 

duchovnú krásu a čistotu. Ide predsa o ženu, z ktorej Svätý Duch vytváral telo pre Božieho 

Syna. Svätý apoštol Pavol píše: „Keď však prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, 

narodeného zo ženy...“ (Gal 4, 4), A aby zodpovedala tejto úlohe, ktorú jej Boh zveril, musela 

byť nadovšetko plná milosti. V tom je teda základ jej svätosti a čistoty, aby zodpovedala 

vznešenej úlohe, ktorú jej Boh zveril. Plná milosti mohla byť len vtedy, ak bola zbavená od 

škvrny každého hriechu. 

Panna Mária je takto príkladom pre mnohých, ktorí svoj život zasvätili Bohu práve 

podľa jej príkladu. Práve z tejto príčiny mnohí „upierajú svoje oči k Márii, ktorá žiari celej jej  

vospolnosti vyvolených ako vzor čností...“, hovorí koncil (LG 65). Jej život je jednoducho 

vzorom! 

Z tejto príčiny aj my veriaci jej vzdávame úctu, ako jedinej čistej a nepoškvrnenej. Úcta 

k nej je hlboko zakorenená v ľudských srdciach. Nech aj naďalej v nás vládne, aby nás Božia 

Matka svojou ochranou a orodovaním  nikdy neopustila. Tá, ktorá je jediná čistá a plná 

milosti. 

prevzaté a upravené z internetu 
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Dôležitosť vzdelávania spovedníka 

 

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 

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, spirituálnej 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 
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Ducha, mu napomáhajú 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. 

Osobnosť kňaza je pri vysluhovaní 

spovede najviac preverovaná. Samotným 

spôsobom posudzovania kajúcnika a jeho 

hriechov, spovedník v mnohom vypovedá 

o sebe, o svojom životnom postoji, o svojom 

duchovnom a skrytom živote a celej svojej 

kňazskej službe. Skúsenosť potvrdzuje, že 

spovedník spovedá druhých spôsobom, akým 

sa sám spovedá. Ján Pavol II. hovorí o tom, že 

„my, kňazi, môžeme na základe svojich 

vlastných skúseností povedať, že tým lepšie 

vykonávame službu spovedníkov a tým 

užitočnejší sme kajúcnikom, čím svedomitejšie 

sami prijímame sviatosť pokánia a čím 

častejšie a čím lepšie pripravení k nej 

pristupujeme. A naopak, táto služba by veľa 

stratila na svojej účinnosti, keby sme sami 

nejakým spôsobom prestali byť dobrými 

kajúcnikmi... Ak chce [kňaz] druhých viesť po 

ceste kresťanskej dokonalosti, sám musí po tej 

ceste kráčať ako prvý“ (ReP 31, 29). Nie je to 

len stav Božieho milosrdenstva, ktorý pozýva 

kajúcnikov k zmiereniu, ale cirkevné 

spoločenstvo sa domáha aj pozitívnej svätosti 

spovedníka založenej na svedectve vlastného 

života, aby jeho pôsobenie bolo opravdivé.  

V ťažkých a bolestných situáciách, 

v ktorých sa nachádzajú niektorí kajúcnici, 

môže ich kňaz veľmi posilniť a duchovne 

povzniesť, ak ich uistí, že sa za nich modlí 

(modliť sa za svojich penitentov je jedná „z 

povinností“ kňaza). Avšak také uistenie sa 

nesmie stať lacnou útechou, má to byť 

svedectvo viery a bratskej lásky. Takáto služba 

kňaza sa stáva otcovským a bratským darom, 

spojeným s modlitbou a obetou za duše, ktoré 

Boh zveril do rúk svojich služobníkov. Služba 

udeľovania sviatosti zmierenia týmto 

spôsobom je nielen miestom duchovného rastu 

kajúcnika, ale tiež nástrojom posvätenia 

samotného spovedníka. Ján Pavol II. to 

zhodnocuje slovami: „Táto osobná skúsenosť 

sa potom stáva - a musí sa stať dnes - 

podnetom k usilovnému, pravidelnému, 

trpezlivému a horlivému vykonávaniu 

posvätnej služby pokánia. Zaväzuje nás k tomu 

prirodzenosť nášho kňazstva a nášho 

povolania, byť pastiermi a služobníkmi svojich 

bratov“ (ReP 31). 

Nezriedka sa stane, že sa spovedník 

ocitne v situácii, v ktorej nevie ako 

postupovať. V takomto prípade sú možné dve 

riešenia. V prvom prípade je možné po 

dôkladnom zvážení stupňa naliehavosti, 

psychického stavu kajúcnika a ďalších 

konkrétnych okolností s pokorou odporučiť 

iného spovedníka. Alebo v druhom prípade sa 
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môže spovedník s penitentom dohodnúť na 

ďalšom stretnutí, aby sa spovedník mohol 

lepšie pripraviť. Táto príprava spočíva v tom, 

že kňaz sa môže poradiť so skúsenejším 

kňazom, pri zachovaní spovedného tajomstva, 

alebo získa vedomosti o danom probléme zo 

štúdia materiálov na danú tému.  

Spovedník musí ku kajúcnikovi 

pristupovať s veľkou úctou a jemnocitom. 

Následnou reakciou 

na vyznanie hriechov 

je veľmi ľahké zraniť 

človeka. Človek, 

ktorý prežil takéto 

nepatričné 

„pokorenie“, sa môže 

sviatosti zmierenia 

začať vyhýbať, hoci 

pravidelne sa zúčastňuje slávenia Eucharistie, 

ba aj aktívne sa zapája do života spoločenstva. 

Môže to trvať aj niekoľko dlhých rokov. Ak 

takýto človek, hoci aj po veľmi dlhom čase 

pristúpi, aby vyznal svoje hriechy, je namieste 

veľká uvážlivosť a jemnosť, ba až mimoriadny 

priateľský prístup. Je to Božie milosrdenstvo, 

čo ho pohlo k obráteniu. Bol to Boh, ktorý 

vstúpil do jeho domu – duše. 

Veľmi dôležitou podmienkou dobrého 

spovedania je nepochybne zodpovedajúce 

množstvo času, ktorý venujeme penitentovi. 

Náhlivosť, s ktorou sa kajúcnik pripravuje na 

sviatosť zmierenia, i s ktorou sa spovedá, 

rovnako náhlivosť spovedníka spôsobuje, že 

táto sviatosť je prežívaná na oboch stranách 

povrchne. Kňaz nemá ľutovať čas venovaný 

udeľovaniu tejto sviatosti. Zvláštnu pozornosť 

má venovať spovedaniu detí. Svätý Otec 

vyzýva, aby spovedníci boli uprostred nich 

a dokázali im byť blízki ako priatelia 

a otcovia, zároveň však ako dôverníci 

a spovedníci. Náhlivosť a formálnosť 

v spovedaní najmladších farníkov prispieva 

v nemalej miere 

k formalizmu, 

s ktorým potom 

pristupujú k sviatosti 

zmierenia mladí 

i dospelí. Taktiež je 

potrebné pri 

spovedaní mladých 

vyvarovať sa aj 

všetkých netaktných úvah, hrubostí, ostrých 

gest, pohľadov a predčasných uzáverov. 

Riadna forma sviatosti zmierenia – 

individuálna spoveď  s individuálnym 

rozhrešením – vyjadruje pravdu o Božom 

milosrdenstve a zároveň osvetľuje aj samotnú 

pravdu o človeku, týkajúcu sa jednej z jeho 

základných vlastností – originálnosti. Toto 

vysvetľuje hlbokú odozvu, ktorá vzniká v duši 

človeka, keď počuje, že ho Niekto volá po 

mene. Keď vieme, že sme poznaní a prijatí 

takí, akí sme, cítime, že sme skutočne živí. 

Samotná pastorácia v oblasti sviatosti 

zmierenia musí brať do úvahy túto stránku, 

aby sa rozumne vyvážili okamihy, v ktorých 
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sa zdôrazňuje cirkevné spoločenstvo a tie, 

ktoré venujú pozornosť potrebám jednotlivých 

osôb. Ľudia vo všeobecnosti očakávajú 

uznanie a prejav záujmu, a práve 

prostredníctvom takej blízkosti „cítia oveľa 

silnejšie Božiu lásku“.  

V tejto perspektíve sa sviatosť 

zmierenia javí ako jedna z privilegovaných 

ciest pedagogiky osobnosti. Dobrý pastier sa 

tu prostredníctvom tváre a hlasu kňaza 

približuje každému človeku, aby s ním začal 

dialóg cez počúvanie, radu, povzbudenie 

a odpustenie. Božia láska je taká, že sa vie 

sústrediť na jednotlivého človeka bez toho, 

aby ochudobnila ostatných. Kto prijíma 

sviatostné rozhrešenie, musí mať možnosť 

pocítiť „teplo“ tejto osobnej starostlivosti. 

Kajúcnik musí okúsiť vrúcnosť otcovského 

objatia, ktoré sa mu dostáva ako 

márnotratnému synovi a musí mať možnosť 

začuť ten priateľský hlas, aký začul mýtnik 

Zachej a ktorý ho volal po mene k novému 

životu. 

Na záver týchto úvah o kvalitách kňaza 

k vysluhovaniu sviatosti pokánia a zmierenia 

je potrebné zdôrazniť, všetky tieto myšlienky 

a podnety vedú okrem sudcovského postoja, 

ktorým kňaz musí zadosťučiniť pravde a 

spravodlivosti, aj k postoju lekára, ktorému 

bolo zverené v mene Božského Spasiteľa 

vyliečiť a uzdraviť kajúcnika z jeho zranení. 

Táto služba skrze slová útechy, uznania, 

pochvaly, ale tiež spravodlivého napomenutia, 

a podľa potreby aj pokarhania, musí byť 

preniknutá modlitbou, príkladným životom 

a neustálou prosbou o lásku ako dar Svätého 

Ducha, ktorá mu umožní konať podľa Božej 

vôle, ktorej sa stal nástrojom.  

o. Martin Zlacký 

                  

 

 

Zástupca satelitnej televízie Skylink Jozef Šepeľa (Tv Expres),Vám s radosťou 

oznamuje, že od 03.05.2012 zahájila vysielanie náboženská televízia LUX. 

V programovej ponuke GRATIS na satelite ASTRA 23,5´. 

Neplatený náboženský program LUX, Vám Jozef Šepeľa naprogramuje zadarmo a to 

buď v predajni Elektro a TV- SAT servis Expres (obchodný komplex Lipová 1, 066 01 

Humenné) alebo na Mierovej 7/517 v Kamenici nad Cirochou.  

Informácie na: 0905 270 137  mail: obchod@tvexpres.sk 
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Životopis svätca:  náš prepodobný otec Pachómios Veľký – 15. máj 

 

Pachomios sa narodil v egyptských Tébach pravdepodobne v roku 292 a rodičia mu 

zabezpečili vynikajúce vzdelanie. Keďže však obidvaja boli pohania, neodovzdali mu to 

najdôležitejšie - vieru vo vteleného Božieho Syna.  

Po dovŕšení dvadsiateho roka svojho života vstúpil Pachomios do armády, kde sa 

prvýkrát stretol s kresťanmi. Svojou starostlivosťou o odvedených vojakov urobili naňho 

taký hlboký dojem, že sa rozhodol prijať svätý krst. A naozaj, ihneď po návrate z víťaznej 

bitky, podľa všetkého z bitky svätého cisára Konštantína (pamiatka 21. mája) proti 

Maxenciovi v roku 312, sa stal kresťanom a odišiel na opustené miesto Šenesit, aby tam 

viedol prísny asketický život. Keďže však cítil potrebu 

duchovného otca, obrátil sa na známeho pustovníka 

Palamona a pod jeho vedením prežil na púšti desať 

rokov. Pretrpel mnoho pokušení, ale všetky prekonal 

pomocou modlitby a prísneho pôstu.  

Po desiatich rokoch započul pri rozvalinách obce 

Tabennisi hlas, ktorý mu prikázal, aby tam vybudoval 

obydlie. Po porade s Palamonom dospel k záveru, že 

hlas pochádza od Boha a začal stavať. Keď Palamon 

odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi, Pachomiovi sa zjavil 

Boží anjel a odovzdal mu pravidlá spoločného 

mníšskeho života - vôbec prvé takéhoto druhu, lebo 

dovtedy žili mnísi osamote, nie v monastieroch. Neskôr 

sa nimi inšpirovali aj patriarchovia mníšskeho života: 

svätý Bazil Veľký na Východe (pamiatka 1. januára) a svätý Benedikt na Západe (pamiatka 

14. marca).  

V tom čase sa pripojil k Pachomiovi jeho starší brat Ján, ktorý tiež spoznal jediného 

pravého Boha. Keď sa ho pýtal, načo majú stavať toľko obydlí, veď sú iba dvaja, Pachomios 

mu jednoducho odpovedal, že nasleduje Boží príkaz. Po Jánovej smrti sa k Pachomiovi 

pridalo veľké množstvo mužov. Všetkých ohromovala pracovitosť ich duchovného otca, 

ktorý stačil plniť nielen úlohu predstaveného, ale aj všetky bežné mníšske práce: obrábať 

záhradu, viesť rozhovory s prichádzajúcimi a slúžiť chorým.  



                                  Sme  tu  pre  vás   9/2012 

 

 

Pachomios zaviedol jednotný spôsob života. Všetci mnísi museli nosiť rovnaký odev a 

rovnako sa stravovať. Boli povinní vykonávať stanovené práce pre dobro spoločenstva ako 

celku, okrem iného prepisovať knihy. Nesmeli vlastniť nijaké peniaze ani čokoľvek prijímať 

od svojich príbuzných. Museli sa prísne postiť a veľa modliť, ale nadovšetko presne 

zachovávať mníšske pravidlá. Ich porušovateľov Pachomios rázne trestal až po vylúčenie z 

monastiera. Veľmi zdôrazňoval nebezpečenstvo posudzovania druhých a za najväčšie zlo 

považoval pýchu. Neprestajne sa modlil za seba i za svojich bratov, aby im Boh daroval 

ducha pokory.  

Keď ho jeden z mníchov prosil, aby mu vyprosil mučenícku smrť, Pachomios mu 

zdôrazňoval potrebu krotiť svoju pýchu. Mních však neposlúchol a ušiel z kláštora, aby 

vyhľadal mučeníctvo. Keď však naozaj padol do rúk zločincov, pod hrozbou smrti zaprel 

svoju vieru a priniesol obetu pohanským bohom. Vtedy sa plný zúfalstva vrátil do kláštora a 

Pachomios ho prijal, ale prikázal mu prísne pokánie: horlivo sa modliť dňom i nocou, 

zachovávať prísny pôst a žiť v úplnom mlčaní. Mních to plnil až do svojej smrti. Raz 

Pachomios povedal svojim učeníkom: “Beda človekovi, ktorý sa nechá uniesť pýchou a 

zabúda, že je len zemou a popolom." On sám z pokory nikdy neprijal kňazské svätenie.  

Inokedy sa stalo, že kuchár svojvoľne neuvaril mníchom jedlo, ale namiesto toho 

uplietol niekoľko rohoží. Pachomios mu prikázal všetky upletené rohože spáliť a päť 

mesiacov sa postiť o chlebe a vode.  

Keď prišla za Pachomiom jeho sestra Mária a chcela ho vidieť, odkázal jej, aby 

nastúpila cestu mníšskeho života. Mária ho poslúchla a čoskoro sa okolo nej zhromaždili 

viaceré ženy, takže založila monastier s prísnymi Pachomiovými stanovami pod jeho 

vedením.  

Počas svojho života založil Pachomios spolu jedenásť monastierov (deväť mužských a 

dva ženské), v ktorých žilo okolo sedemtisíc ľudí. Do konca svojho života však zostal hlboko 

pokorným mníchom, vždy pripraveným podriadiť sa a prijať napomenutie od svojich 

bratov. Boh ho obdaroval milosťou uzdravovať chorých. Zomrel v dôsledku šíriacej sa 

morovej epidémie pravdepodobne v roku 346. 

o. ThLic. Marcel Gajdoš 
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SUDOKU 
 

 
 

Vtipy: 
 

Dvaja parašutisti vo voľnom páde, držia sa za ruky. Jeden si dáva jablko, núka aj druhému. Keď 

dojedli, vytiahne ďalšie a zase ponúka. Stále vo voľnom páde. Pri treťom jablku ten druhý už 

nevydrží:  

- „A kde berieš toľko jabĺk?“ 

- „Od teba. Máš ich na chrbte plný vak.“  
 

V polčase futbalového zápasu vojde do kabíny 
rozhlasového reportéra tréner domáceho mužstva.  
- „Počúvajte,“ - prihovára sa reportérovi.  
- „Nemohli by ste komentovať trochu pomalšie?  
   Moji chlapci už nevládzu tak rýchlo behať!“  
 

- „Synček môj, ja by som chcel od teba na Vianoce to, 
aby si ma poslúchal.“  
- „Prepáč ocko, ale ja som ti už kúpil ponožky.“  
 

- „Študent! Prečo mi tu na prednáške spíte?“ 
- „Ja nespím, iba tak pomaly žmurkám.“  
 

- „Móricko, kde máš žiacku knižku?“  
- „Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodičov.“ 

                                                                                                                                           Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
o Slepom 

Pondelok 
14.5. 

Svätý mučeník Izidor  

6:30 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ladislav s rod. 

Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj, Mária, Ján 

Utorok 
15.5. 

Prepodobný otec Pachómios 
Veľký 

6:30 
 

 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ladislav s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Pavel, Gustáv, Emil (panychída) 

Moleben k MPθY 

Streda 
16.5. 

Zakončenie Paschy 
 

Prepodobný otec Teodor 
Posvätený 

6:30 
 
 
 
 

17:00 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

+ František – 40 dňová 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj, Mária 

* Bernard 
Moleben k MPθY 

Štvrtok 
17.5. 

Nanebovstúpenie nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista 
 

Prikázaný sviatok 
myrovanie 

6:30 

7:30 

 

16:30 

18:00 

 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Terézia, Eduard, Jozef 
Sv. liturgia slovenská 

Za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Gabriela, Monika, Ladislav 
Moleben k MPθY 

Piatok 
18.5. 

Svätý mučeník Teodot z Ankyry 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 

17:00 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Michal 

Večeradlo 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Michal 

Sobota 
19.5. 

Svätý hieromučeník Patrik, 
pruský biskup a spoločníci 

6:30 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal (panychída) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj, Mária 

Nedeľa 
20.5. 

SIEDMA NEDEĽA PO 
PASCHE –  

Svätých otcov prvého 
ekumenického 

nicejského snemu 
 

Svätý mučeník Tallelaios 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (50 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Dušan, Patrik 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Tomáš 
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Liturgický program na týždeň po 
Siedmej nedeli po Pasche 

Pondelok 
21.5. 

 
Svätí veľkí králi 

a apoštolom rovní 
Konštantín a Helena 

6:30  
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján 

Utorok 
22.5. 

Svätý mučeník Bazilisk 

6:30 
 
 
 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Martin, Pavlína, Michal, Ľudmila, 

Tadeáš, Terézia 
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 
Moleben k MPθY 

Streda 
23.5. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Michal, syndský biskup 

Prepodobná Eufrozína Polocká 

6:30 
 
 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Filoména (panychída) 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská  

+ Marián 

Štvrtok 
24.5. 

Prepodobný otec Simeon 
Prepodobný Nikita Stĺpnik 

6:30 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef, Mária, Matej 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská  
+ Rozália, Mikuláš 

Piatok 
25.5. 

Zakončenie sviatku Pánovho 
nanebovstúpenia 

Tretie nájdenie hlavy 
svätého proroka, 

predchodcu a krstiteľa 
Jána 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivan, Mária, Andrej 

Večeradlo 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ladislav 

+ Mária, Michal 

Sobota 
26.5. 

Piata zádušná sobota 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Hramoty 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Hramoty 

Nedeľa 
27.5. 

NEDEĽA SVÄTEJ 
PÄŤDESIATNICE 

 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária, Ján, Lenka, Ján, Lenka 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Sidónia, Daniel, Viktória, Adriana  
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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 

 


