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Mária – tá, ktorá je nekonečne vznešená 

 

Na večierni sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky o Matke nášho Pána spievame: 

„Veľkolepá je tvoja sláva. Boh ťa zahrnul úžasnými divmi...“ Je to postavenie, ktoré jej 

pripravil Boh a ktoré nikto nezmení. Preto svätý Sofron, biskup, napísal o nej: „Ktože môže 

spievať tvoju slávu, ó, najsvätejšia Panna, kto sa opováži opísať tvoju veľkosť, kto tvoje 

veličenstvo? Ty si ozdobou človečenstva, ty si prevýšila anjelské zbory. Ty si zatemnila 

svetlo archanjelov, ty si nad tróny vyššia. Ty si čnosťou zvíťazila nad čnosťami...“ 

Táto vysoká dôstojnosť Panny Márie žiada od nás kresťanov aj vysokú úctu. Veď ona je 

požehnaná medzi ženami (Lk 1, 42), v ktorej Boh urobil veľké veci (Lk 1, 49). Michel 

Schmaus preto píše: „Márii patrí zvýšená pozornosť, a zbožná úcta veriacich, a to pre jej 

dôverný vzťah ku Kristovi, pre jej špecifické začlenenie do Cirkvi.“ Práve preto sa k nej 

modlíme: „Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená matka 

nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez 

porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.“ 

Panna Mária je po Bohu najväčšia a preto jej patrí najväčšia úcta, viac ako ostatným 

svätým a anjelom. Úcta k Panne Márii má byť v našom kresťanskom živote čímsi nepomerne 

hlbším než úcta k niektorému svätcovi. Veriaci to oddávna cítili a Cirkev to umožnila 

vyjadriť, keď dovolila nazývať Pannu Máriu najvyššími titulmi – ako Kráľovná apoštolov, 

mučeníkov, vyznávačov, panien a ako Kráľovnú všetkých svätých. Úcta k Panne Márii je 

úctou, ktorá prevyšuje úctu k ostatným svätým. V Cirkvi nemáme pravdy a články viery, 

ktoré by sa týkali niektorého svätca. O Panne Márii takéto pravdy a tajomstvá viery v Cirkvi 

máme – Nepoškvrnené počatie (r. 1854), Panenstvo (r. 381 a 451), Božie materstvo (r. 431), 
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Nanebovzatie (r. 1950). Táto skutočnosť dáva mariánskej úcte hĺbku a šírku, akých niet v 

nijakej úcte k jednotlivým svätým. 

Michel Schmaus vo svojom diele Život milosti a milostiplná zdôvodňuje že táto úcta jej 

patrí „pre jej dôverný vzťah ku Kristovi, pre jej miesto v dejinách spásy, pre jej dokonalé 

vykúpenie a pre jej špecifické začlenenie do Cirkvi“. 

Ak toto všetko patrí k nášmu životu viery, ako by sme si nemali uctiť víťazstvo a ovocie 

Kristovej milosti, ktoré sa prejavilo ojedinelým a vrcholným spôsobom u Panny Márie vo 

chvíli Zvestovania, v jej pokore v Betleheme, v trpezlivosti za vyhnanstva v Egypte, v jej 

vernom živote lásky v Nazarete, v jej skromnosti za 

verejného pôsobenia Ježiša a v znášaní neslýchaného utrpenia 

pod krížom? 

V Elsasku žila kedysi vo vyhnanstve rodina poľského 

kráľa Leszinského, ktorý bol zosadený z trónu. Žili v ústraní a 

zármutku. Stalo sa však, že Mária Leszinská, dcéra tohto 

kráľa, bola vyvolená za manželku mladého francúzskeho 

kráľa Ľudovíta. Byť francúzskou kráľovnou to bolo 

vtedy veľké vyznamenanie. Keď túto správu dostal otec, 

zavolal si svoju manželku a dcéru a povedal im: „Padnite na 

kolená a ďakujte Bohu, lebo mám pre vás radostné posolstvo.“ – „Aké, otče? Snáď budeš 

opäť poľským kráľom?“ – „Nie – odpovedal otec – ale ty budeš francúzskou kráľovnou.“Pre 

túto princeznú to bola iste radostná správa a povýšenie... Čo však je to proti tej zvesti, ktorú 

priniesol archanjel Gabriel Panne Márii v Nazarete: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 

Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš...“ (Lk 1, 30). Aké veľké povýšenie, aké vznešené 

postavenie: Požehnaná medzi ženami! Matka toho, ktorý sa bude 

volať „Synom Najvyššieho“ (Lk 1, 32). Preto slová, ktoré Panna Mária predniesla u sv. Alžbety: 

„Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48), sa na nej naozaj 

splnili.  

Po celom svete sa k nej ľudia modlia a utiekajú pod jej ochranu. Úcta k nej nás všetkých 

spája do jednej rodiny a spoločne k nej voláme: „Nikdy neprestaneme my nehodní ospevovať 

tvoju moc, Bohorodička. Lebo, keby si ty neprosila a nezastávala sa nás, ktože by nás zbavil 

toľkých bied? Kto by nám doteraz zaistil slobodu? Neopustíme ťa, Vládkyňa, lebo ty, jediná 

požehnaná, chrániš svojich služobníkov pred každým nešťastím“ (Moleben k Panne Márii). 

prevzaté a upravené z internetu 
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Postup pri spovedi 

 

Siedma kapitola Trebníka (Trebník – 

bohoslužobná kniha k vysluhovaniu sviatostí 

a svätenín) sa nazýva Postup pri spovedaní. 

Hovoriť o spovedaní bezprostredne po krste je 

veľmi logické, lebo základným prostriedkom na 

dosiahnutie odpustenia je práve krst. To je 

dôvod, prečo v symbole viery deklarujeme, že 

vyznávame jeden krst „na odpustenie hriechov“. 

Ak sa človek dopustí vážnejšieho priestupku aj 

po jeho prijatí, má k dispozícii spoveď, ktorá je 

akoby náhradným krstom, záchrannou sieťou. 

Spovedná prax prešla v priebehu dejín 

nemalými zmenami, takže jej súčasný stav je 

výsledkom dlhého a komplikovaného vývoja. 

V cirkvách grécko-slovanského obradu, 

medzi ktoré patríme, existujú prinajmenšom dva 

základné spôsoby spovedania. 

Prvý spôsob obsahuje okrem častí, o 

ktorých ešte budeme hovoriť, aj päťdesiaty 

žalm, viaceré kňazské modlitby, vyznanie viery, 

rôzne výzvy a poučenia. Keďže dosiaľ nebol 

preložený do slovenského jazyka, je reálne 

dostupný len v cirkevnoslovanskej verzii. 

Vzhľadom na svoju časovú náročnosť je takmer 

nemožné používať ho v bežnej spovednej praxi. 

To však neznamená, že nejestvujú situácie, v 

ktorých by nebol užitočný. Vynikajúco môže 

poslúžiť napríklad pri spovediach ľudí, ktorí 

vyznávajú svoje hriechy po viacerých 

desaťročiach alebo si robia celoživotnú spoveď. 

Dúfajme preto, že v dohľadnej dobe sa dostane 

na naše farnosti aj v slovenskom preklade. 

Druhý spôsob spovedania, ktorý sa 

nachádza v spomenutej siedmej kapitole 

slovenského Trebníka, je omnoho kratší. Navyše 

existuje v dvoch verziách – základnej a 

skrátenej. 

Základná verzia obsahuje kňazské 

zvolanie „Požehnaný Boh náš...“ a zvyčajný 

začiatok od Trojsvätej piesne po Otče náš. Sú to 

modlitby, ktoré by mal každý gréckokatolík 

vedieť naspamäť a môže ich nájsť v modlitebnej 

knižke Hore srdcia na stranách 4 – 5. Druhou 

časťou sú kajúce tropáre. Ide o texty, ktoré sme 

už spomenuli v katechéze o Modlitbe nad ženou, 

keď potratí dieťatko. Spievame ich napríklad v 

rámci veľkého povečeria alebo počas svätej 

liturgie, keď sa slávi „v každej potrebe“, takže 

ich nájdeme aj v knižke Hore srdcia na stranách 

163 – 164. Do formulára svätej spovede sa hodia 

azda viac než kdekoľvek inde, lebo v tomto 

svätom tajomstve ide v prvom rade o 

skrúšenosť. Treťou časťou je rozhovor medzi 

kňazom a spovedajúcim sa človekom, v rámci 

ktorého by mal kajúcnik otvorene vyznať 

prinajmenšom všetky vážnejšie hriechy, vrátane 

ich počtu a okolností. Na záver by mal dostať to, 

čo Trebník odborne nazýva kánonom alebo 
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epitímiou, teda skutok kajúcnosti. Štvrtou 

časťou je kňazská výzva „Skloň sa“ a modlitba, 

v ktorej kňaz prosí Boha, aby daroval 

spovedajúcemu sa človekovi postoj pokánia, 

odpustenie, vyslobodenie z hriechov, zmierenie 

a zjednotenie s Cirkvou. Poukazuje sa pritom na 

skutočnosť, že Pán je milosrdný, plný 

zľutovania a veľmi trpezlivý. Piatou časťou je 

rozviazanie kajúcnika z pút hriechov, ktorému 

sa niekedy hovorí „rozhrešenie“. Napokon kňaz 

hovorí modlitbu „Dôstojné je velebiť teba, 

Bohorodička...“, ktorú poznáme aj vďaka 

svätým liturgiám, a robí prepustenie. K 

presnému významu viacerých slov a gest tohto 

formulára sa ešte budeme musieť vrátiť. Opísaná 

základná verzia druhého spovedného formulára 

sa môže používať najmä vtedy, keď na svätú 

spoveď neprichádza väčší počet veriacich, ale 

iba jeden či dvaja, prípadne traja. Prípustnou by 

zaiste bola aj spoločná modlitba úvodných častí 

v chráme, následné individuálne spovede s 

rozhrešením a napokon spoločná modlitba 

záverečných častí v chráme. 

Skrátená verzia, ktorú zaiste všetci 

dobre poznáme, obsahuje iba zvolanie 

„Požehnaný Boh náš...“, rozhovor kňaza s 

kajúcnikom na tému jeho previnení s udelením 

epitímie a modlitbu rozviazania z pút hriechov. 

Predmetná skrátená verzia sa používa najmä 

vtedy, keď je väčší počet kajúcnikov, napríklad 

pred Paschou alebo pred Narodením Krista. 

V nebezpečenstve smrti sa hovorí len 

modlitba rozviazania z pút hriechov. 

Keď sme vyššie v texte spomenuli, že 

„spovedná prax prešla v priebehu dejín 

nemalými zmenami“, mali sme na mysli 

predovšetkým tri veci. 

Po prvé: V staroveku, na rozdiel od 

súčasnosti, sa kresťania spovedali veľmi 

zriedka, raz alebo dvakrát za život. To však 

neznamená, že neprijímali Eucharistiu alebo že 

ju prijímali nehodne. Ide o to, že bolo takmer 

nemysliteľné, aby sa človek ešte aj po krste 

dopustil ťažkého hriechu viac ako dvakrát. 

Pokrstený človek žil neprestajne, až do telesnej 

smrti, v zbožstvujúcej prítomnosti Svätého 

Ducha a spoveď prakticky nepotreboval. Vidíme 

teda, ako výrazne sa oproti prvým storočiam vo 

všeobecnosti znížila kvalita kresťanského 

života. 

Po druhé: V staroveku sa kajúcnikom 

ukladali prísne zadosťučinenia, najmä za 

takzvané kardinálne hriechy. Ak sa niekto 

dopustil zapretia viery, vraždy alebo 

cudzoložstva, musel sa kajať dvadsaťjeden 

rokov, až potom mohol prijať rozhrešenie. 

Pritom prvých sedem rokov nesmel vstúpiť do 

chrámu, ale počas celej bohoslužby musel 

kľačať v predsieni a prosiť vstupujúcich 

o modlitby. 

Po tretie: Je vysoko pravdepodobné, 

hoci nie celkom isté, že spovedať mohli aj ľudia, 

ktorí boli považovaní za veľkých duchovných 

otcov, predovšetkým mnísi, aj keď nemali 

kňazské svätenie. 
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Pokiaľ ide o súčasný formulár spovede, 

oproti doterajšej praxi vidíme tri základné 

rozdiely. 

Po prvé: Doposiaľ bolo zvykom, že po 

prežehnaní sa sprevádzanom slovami „V mene 

Otca i Syna i Svätého Ducha, amen“ kajúcnik 

začal nejakou vstupnou vetou, spravidla 

„Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný 

otče...“. Podľa nového Trebníka prvé odpadá 

čiastočne a druhé úplne. Kňaz má začať slovami 

„Požehnaný Boh náš...“, pričom kajúcnik sa len 

prežehná. Spovedaný už nehovorí nijakú 

vstupnú frázu, ale nasleduje zvyčajný začiatok a 

kajúce tropáre alebo sa prechádza priamo k 

jadru veci. Naopak, bolo by vhodné, aby 

kajúcnik spomenul na začiatku svoje krstné 

meno, lebo kňaz by ho mal povedať v 

rozhrešení. 

Po druhé: Doposiaľ bolo zvykom, že po 

vyznaní hriechov, poučení a uložení skutku 

pokánia kňaz vyzval spovedaného, aby 

„ľutoval“ alebo „prejavil svoju ľútosť“, na čo 

kajúcnik reagoval nejakou naučenou formulkou, 

napríklad „Žáluju serdéčno...“ (po 

cirkevnoslovansky) alebo „Bože môj, celým 

srdcom ťa milujem...“ (po slovensky). Nový 

Trebník predpokladá, že namiesto toho kňaz 

vyzve spovedaného, aby sa sklonil. Ak sa daný 

človek naozaj skloní, znamená to, že ľutuje. 

Ľútosť sa teda neprejavuje slovami, ale gestom. 

Nie je to nič zvláštne, veď gesto môže mať v 

určitých situáciách väčšiu výpovednú hodnotu 

ako slová (reč tela). 

Po tretie: Podľa dokumentu Inštrukcia na 

aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu 

kánonov východných cirkví (čl. 89) by sa toto 

sväté tajomstvo nemalo sláviť v spovedniciach, 

keďže sú záležitosťou typickou pre latinskú 

tradíciu, ale v chráme, respektíve pred ikonou 

Krista. Predmetný dokument má na mysli ikonu 

Krista, ktorá sa nachádza v ikonostase, ale zaiste 

to môže byť aj ikona Krista, ktorá sa nachádza 

inde, napríklad v miestnosti určenej na 

spovedanie. Vzhľadom na ustanovenie Poriadku 

bohoslužieb (čl. 7) by sa celkom určite nemalo 

spovedať vo svätyni, najvznešenejšom mieste 

celého chrámu. Tento zlozvyk, na Slovensku 

dosť rozšírený, treba čím skôr zanechať. 

Napokon si všimnime modlitbu 

rozhrešenia. Vo svätých evanjeliách existujú dve 

základné miesta, ktoré svedčia o tom, že Pán 

Ježiš dal apoštolom moc spovedať: „Čo zviažete 

na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete 

na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18, 18) a 

„Prijmite Svätého Ducha. Komu odpustíte 

hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, 

budú zadržané“ (Jn 20, 23). Kľúčovými slovami 

sú „odpustiť“ a „rozviazať“. Práve tieto dve 

slovesá sa nachádzajú v závere rozhrešenia: „A 

ja, nehodný kňaz, jeho mocou,“ totiž Kristovou 

mocou, „ktorú mi dal, odpúšťam ti a rozväzujem 

ťa z pút všetkých tvojich hriechov...“ 

ThLic. Marcel Gajdoš                  
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Životopis svätca:  Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci – 1. jún 

Justín sa narodil okolo roka 105 vo Flavia Neapolis, teda v meste postavenom 

neďaleko niekdajšieho Sichemu, hlavného mesta Samaritánov (dnešný Nablus v Izraeli). 

Jeho rodičia, podobne ako prevažná väčšina ostatných obyvateľov Flavia Neapolis, boli 

pohania gréckeho pôvodu.  

Justín sa vyznačoval bystrým rozumom, láskou k vede a horlivou túžbou po poznaní 

pravdy. Vďaka vynikajúcim školám, usilovnosti a talentu sa stal jedným z najpoprednejších 

filozofov. Takmer dokonale sa vyznal vo všetkých významných filozofických smeroch svojej 

doby, predovšetkým v náukách stoikov, peripatetikov, pytagorejcov a platonikov. Dospel 

však k záveru, že ani jedna z nich nedáva človekovi spoznať pravdu, preto sa jeho srdce 

nenapĺňalo pokojom a usilovne hľadal ďalej.  

Keď sa raz prechádzal pri pobreží ďaleko za 

mestom a rozmýšľal, ako nájsť cestu k poznaniu 

pravdy, stretol tajomného starca a vstúpil s ním do 

rozhovoru. Po dlhej diskusii mu starec predstavil 

kresťanské učenie a poradil mu hľadať pravdu v 

knihách svätých prorokov, nie v ľudských dielach. „Ale 

predovšetkým," povedal starec, „horlivo sa modli k 

Bohu, aby ti otvoril dvere k Svetlu. Nikto nemôže 

pochopiť pravdu, ak mu nedá chápavosť sám Boh, 

ktorý ju odhaľuje každému, kto ho hľadá s modlitbou 

a láskou."  

V tridsiatom roku svojho života prijal Justín 

svätý krst a odvtedy všetky svoje schopnosti a bohaté 

vedomosti zasvätil ohlasovaniu Kristovho evanjelia. 

Bol totiž presvedčený, že „kto môže ohlasovať Pravdu, 

a neohlasuje, bude Bohom odsúdený." Samozrejme, 

Justín sa sústredil najmä na vzdelancov. Presťahoval sa do Ríma a tam otvoril školu, v 

ktorej vyučoval „jedinú spoľahlivú a upotrebiteľnú filozofiu" - kresťanstvo. K viere vo 

vteleného Božieho Syna priviedol mnohých pohanov a nemálo prispel aj k boju proti 

bludným formám kresťanstva. Samozrejme, získal si aj mnohých nepriateľov, napríklad 

Krescenta, ktorého pri verejných diskusiách zakaždým usvedčil zo zastávania chybných 

názorov a zahanbil. Ako totiž sám píše: „Tak som zvyknutý, že pri svojich diskusiách 
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hovorím vždy pravdu bez strachu a ohľadov, hoci by ma mali rozsekať v tej istej chvíli na 

malé kúsky."  

Okolo roku 155, keď cisár Antonius Pius (138 - 161) začal prenasledovanie kresťanov, 

Justín osobne mu odovzdal svoj spis Apológia napísaný na obranu „nespravodlivo 

nenávidených a prenasledovaných kresťanov". Apológia urobila na cisára taký hlboký 

dojem, že pod jej vplyvom prenasledovania ukončil.  

V Efeze diskutoval Justín aj s istým židom Tryfónom. Pravdepodobne ide o Tarfona, 

najslávnejšieho rabína svojej doby, ktorý sa často spomína v Talmude. Na základe 

starozákonných prorockých spisov mu Justín dokazoval pravdivosť kresťanskej náuky. 

Literárne spracovanie tohto dialógu, veľmi rozsiahle, je obsahom ďalšieho zachovaného 

Justínovho spisu Dialóg so židom Tryfónom.  

V roku 161, keď na cisársky trón zasadol Markus Aurélius (161 - 180), napísal Justín 

ďalšiu Apológiu, ktorú adresoval rímskemu senátu. Okrem iného v nej uvádza: „Očakávam, 

že aj ja budem prenasledovaný a ukrižovaný niektorými z tých, ktorých som menoval, alebo 

Krescentom - priateľom hluku a vystatovania." A naozaj, keď sa Justín vrátil do Ríma, 

Krescent - cisárov radca - predostrel proti nemu mnoho falošných obvinení pred rímskym 

súdom, takže ho uväznili, podrobili ťažkým mukám a okolo roka 166 sťali. Justínove sväté 

pozostatky odpočívajú v Ríme.  

Spolu s Justínom zomreli rovnakou mučeníckou smrťou aj ďalší ôsmi kresťania, 

pretože odmietli priniesť obetu pohanským bohom. Dodnes sa zachovali úradné spisy o ich 

vypočúvaní a smrti.  

Okrem spomínaných diel napísal Justín počas svojho života mnoho ďalších, 

napríklad Úvahy o duši, Žalmista, Usvedčenie všetkých heréz, Proti Markionovi, 

Rozprava proti Grékom. Žiaľ, uvedené spisy sa nám nezachovali. Dobre však poznáme 

Justínovo dielo O vzkriesení, pretože často ho cituje vo svojich knihách náš prepodobný 

otec Ján Damaský (liturgická pamiatka 4. decembra).  

Prosme milosrdného Boha, aby daroval svätej Cirkvi čo najviac takých vzdelaných 

mužov a žien, akými boli svätý mučeník Justín Filozof a jeho spoločníci. 

www.zoe.sk 
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Milí mladí priatelia! 
Všetkých vás srdečne pozývame na 21. ročník Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2012. 

* Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od svojho lekára 

(nie staršie ako jeden mesiac, musí mať každý účastník tábora) a zároveň od rodičov 

potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako tri dni). Potvrdenie o bezinfekčnosti 

musia mať všetci, ktorí nemajú viac ako 18 rokov. Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: 

zdravotný preukaz poistenca, modlitebnú knižku, podľa možností Sv. Písmo, písacie 

potreby, vhodné oblečenie, pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a 

osobné potreby. Pozor! Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinfekčnosti je na 

jednom papieri – A4, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.  

* Nástup na turnusy je vždy v nedeľu, pričom sa končia v piatok!!!  

* Pre kategóriu 9 – 11 ročných nebude zabezpečená autobusová doprava (jedná sa o I., 

III. a V. turnus). Pre všetky ostatné turnusy bude autobusová doprava zabezpečená a to 

nasledovne: -  v deň začiatku turnusov (nedeľa) pôjde zo stanice z Vranova nad Topľou jeden 

autobus o 14:00 hod. V prípade, ak bude počet záujemcov o prepravu väčší, autobus sa vráti 

pre ostatných účastníkov do Vranova ešte raz. V posledný deň turnusov (piatok) bude 

zabezpečený odvoz na stanicu do Vranova nad Topľou. 

* Každý účastník po príchode do Juskovej Voli sa musí najprv zaregistrovať. Registrácia 

bude pred vchodom do areálu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Večera bude o 18:00 hod. 

* Opustiť areál bez súhlasu vedúceho turnusu je prísne zakázané!!! 

* Strava je zabezpečená od večere v prvý deň až po raňajky v posledný deň.  

* Návštevy len v čase od 13:00 do 15:00 hod.  

* Vek na I., III. a V. turnus je od 9 rokov a zároveň po prvom sv. prijímaní. Chlapci, ktorí 

prídu na tieto turnusy si môžu doniesť miništrantské košele.  

* Odchod účastníkov sa predpokladá vždy v posledný deň okolo 10:00 hod.  

* Deti a mládež prihlasujú kňazi prostredníctvom emailu na adrese: 

skolacentrum@centrum.sk. To znamená, že priamo do emailu napíšete: meno a priezvisko 

účastníka, turnus, na ktorý ho prihlasujete, dátum narodenia, farnosť a či je členom CVČ 

Juskova Voľa, alebo nie.  

* Pozor! Úplnou tohtoročnou novinkou je to, že za tábor sa bude PLATIŤ AŽ PRI 

NÁSTUPE NA TÁBOR!!! NIE VOPRED!  

Termín nahlasovania je do 30.06. 2012.  

Po tomto termíne je účastnícky poplatok v plnej sume 51,- €.  

Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte: 

o. Slavomír Zahorjan  057 / 44 90 290, 057 44 90 761, 0905 790 077 email: 

skolacentrum@centrum.sk 

Všetky potrebné informácie o tohoročnom letnom stretnutí vrátane sú na webovej 

stránke – www.gmcbarka.sk. 

Termíny turnusov Juskova Voľa 2012: 
1. turnus: 01.07. – 06.07. 12  (09 – 11 r.)                                                   

2. turnus: 08.07. – 13.07. 12  (15 – 17 r.)                                                               

3. turnus: 15.07. – 20.07. 12  (09 – 11 r.)  

4. turnus: 22.07. – 27.07. 12  (12 – 14 r.)  

5. turnus: 29.07. – 03.08. 12  (09 – 11 r.) 

6. turnus: 05.08. – 10.08. 12  (12 – 14 r.)  

7. turnus: 12.08. – 17.08. 12  (15 – 17 r.)  

8. turnus: 19.08. -  24.08. 12  (12 – 14 r.)                                                                                                                      

9. turnus: 26.08. -  31.08. 12  (18 a viac)  

10. miništrantský turnus: 26.08. -  31.08.    

 

Cena pre všetkých prihlásených, ktorí nie sú členmi CVČ J. Voľa je 35,- € 

Cena pre všetkých prihlásených, ktorí sú členmi CVČ J. Voľa je 30,- € 

 

„ Ustavične sa radujte v Pánovi“ (Flp 4,4) 

 

mailto:skolacentrum@centrum.sk
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SUDOKU 
 

 
 

Vtipy: 
 

V škole sa učiteľka pýta žiakov kde pracujú ich otcovia.  

- „Jožko, kde pracuje tvoj otec?“ 

- „Môj otec je stomatológom v agrárnej spoločnosti.“  

- „Hovor zrozumiteľnejšie.“  

- „Opravuje zuby na hrabliach.“ 
 

Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom:  
- „Dnes budeme počítať s kalkulačkami.“  
Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí:  

- „Koľko je 590 kalkulačiek a 790 kalkulačiek?“ 
 

- „Gusto, čo si nakreslil?“  
- „Kravu, ktorá je trávu a ďatelinu.“  
- „A kde je ta tráva a ďatelina?“ - pýta sa pani učiteľka.  
- „Krava ju zjedla.“  
- „A kde je tá krava?“  
- „Odišla, lebo už všetko zjedla.“ 
 
Sedia dve blchy na plešine a jedna sa pýta tej druhej:  
- „Pamätáš sa? Kedysi sme sa tu hrávali na schovávačku.“ 
 

                                                                                                                               Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
28.5. 

Pondelok Svätého Ducha – 
Najsvätejšia Trojica  

 
myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 

18:00 
19:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Miroslav s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Juraj, Ján, Martina, Veronika s 
rodinami 

Obchod okolo chrámu 

Utorok 
29.5. 

Svätá prepodobná mučenica 
Teodózia 

6:30 
 

 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Peter, Mária 

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

Moleben k MPθY 

Streda 
30.5. 

Prepodobný otec Izák, igumen 
Dalmatovho kláštora 

6:30 
 
 
 
 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Simon 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Michal 

Moleben k MPθY 

Štvrtok 
31.5. 

Svätý apoštol Hermas 
Svätý mučeník Hermeias 

6:30 

 

18:00 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Osvald 

Sv. liturgia slovenská 
+ Terézia, Peter 

Moleben k MPθY 

Piatok 
1.6. 

Svätý mučeník Justín Filozof a 
spoločníci 

Prvý piatok 
Voľnica 

NOC KOSTOLOV 

6:30 

17:00 

17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia spolku sv. ruženca 

Večeradlo 
Euch. adorácia 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján (panychída) 

Sobota 
2.6. 

Zakončenie sviatku 
Päťdesiatnice 

Svätý Nikefor Vyznávač, 
konštantínopolský patriarcha 

6:30 

9:00 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Spoveď prvoprijímajúcich 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Ján, Mária 

Nedeľa 
3.6. 

PRVÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI –  

Nedeľa všetkých 
svätých 

 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

7:30 
 

 

9:30 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Peter (30 r.) s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
za veriacich, * Ladislav, Zuzana 

 
Malá večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Lucia, Štefan, Lýdia, Ondrej, 

Dominik, Emka 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
Všetkých Svätých 

Pondelok 
4.6. 

 
Svätý Metrofanés, 

konštantínopolský patriarcha 

6:30  
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Renáta 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 
* Eva, Lenka, Veronika 

Utorok 
5.6. 

Svätý hieromučeník Dorotej, 
týrsky biskup 

6:30 
 
 

 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Štefan, Štefan 

Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Konštantín, Františka, Jolana 

+ Michal, Pavlína 

Streda 
6.6. 

Prepodobný otec Bessarión 
Divotvorca 

Prepodobný vyznávač Hilárion 
Nový 

6:30 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Zuzana, Ján, Anna, Ján 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská  
+ Anna, Mária, Jolana, Jozef, Ján 

Štvrtok 
7.6. 

Sviatok Najsvätejšej 
Eucharistie 

40 výročie kňazstva o. Emila 
Sičáka 

myrovanie 

9:00 

 

 

15:30 

 

Archijerejská sv. liturgia s o. 
arcibiskupom Jánom Babjakom 

* Terézia 
 

Sv. liturgia na námestí 
 

Piatok 
8.6. 

Prenesenie pozostatkov 
Teodora Tyróna 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
17:00 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Štefan, Mária 

Večeradlo 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská  
+ Verona, Štefan 

Sobota 
9.6. 

Svätý Cyril, alexandrijský 
arcibiskup 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Emil (panychída) 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej, Anna, Michal, Anna, Michal 

Nedeľa 
10.6. 

DRUHÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Matúš (6 r.), Zuzana (3 r.) 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Ján, Anna 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Katarína 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 

 


