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Východné cirkvi a úcta Božského Srdca 

Úcta Božského srdca v svojej dnešnej podobe býva považovaná predovšetkým za typický 

prejav istého druhu západnej duchovnosti, vychádzajúcej z duchovného hnutia, na začiatku 

ktorého stála v 17. storočí francúzska mystička sv. Mária Margita Alacoque. Dnes je úcta 

k Božskému Srdcu trvalou súčasťou liturgickej praxe a ľudovej zbožnosti aj v mnohých 

východných cirkvách, medzi nimi aj našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ako sa dospelo 

k tomuto dnešnému stavu?  

Čo sa týka byzantsko-slovanského obradu, história je nasledovná. V Ríme už v roku 1892 

bol schválený text akatistu, teda hymnickej pobožnosti, typickej pre byzantský obrad, venovaný 

úcte Božského Srdca. V roku 1903 boli schválené aj ostatné liturgické časti. Ordinariát 

susednej Ľvovskej metropolie schválil pobožnosť k Božskému Srdcu v roku 1903 a 1911. 

Ordinariát Peremyšľskej eparchie aproboval roku 1922 moleben k úcte Božského Srdca. 

Podobne tomu bolo aj u neslovanských východných katolíkov. Už od roku 1893 existuje akatist 

K Božskému Srdcu v gréčtine, ktorý bol neskôr preložený aj do arabčiny. Rumunská verzia 

vznikla roku 1933 a bola schválená gréckokatolíckym ordinariátom v Oradei. Takisto 

v Rumunsku bol roku 1931 vydaný eucharistický moleben v značne latinizovanej forme.  

Veľký ukrajinský metropolita Andrej Šeptyckyj publikoval v roku 1940 dekrét 

arcibiskupského konzistória na túto tému. Vyslovene v ňom uvádza: „Nasledujúc príkald 

latinskej cirkvi, aj my zavádzame, vychádzajúc z už existujúceho zvyku, sviatok Božského 

Srdca. Je pravda, že ani ordinariát, ani biskup, ani arcibiskupské konzistórium nemôžu 

zavádzať nové sviatky, ale majú právomoc neprekážať tým, ktoré boli zavedené zvykom. 

V tomto zmysle aj naše arcibiskupské konzistórium môže mlčky schváliť prax, ktorá je už 

zavedená v kláštoroch Rádu svätého Bazila a v mnohých farských chrámoch.“  

Roku 1944-45 bol v Ríme schválený nový formulár sviatku v staroslovienčine. Nepoužíva sa 

v ňom označenie „Božské Srdce“ a vynecháva sa aj zmienka o zjaveniach sv. Margite Márii 

Alacoque. Súčasne sa prikazuje svätiť tento sviatok v piatok po druhej nedeli po zoslaní 

Svätého Ducha.  

K histórii úcty Božského Srdca patrí aj skutočnosť, že pápež Pius XI. 22. februára 1936 

schválil nasledovný úmysel apoštolátu modlitby: „Aby sa úcta k Božskému Srdcu rozšírila aj 

v rozsiahlych oblastiach Ruska.“ Na druhej strane aj horliví vyznávači úcty Božského Srdca 

z radu východných katolíkov zoči-voči už zavedenému zvyku si  kládli otázku, či tento zvyk 

treba pokladať za výsledok latinizácie, protirečiaci pravej tradícii východnej cirkvi, alebo je 
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treba tento kult všemožne podporovať. Aj medzi skutočnými znalcami sa totiž na túto tému 

vyskytujú často veľmi protichodné mienky.  

Postoje nezjednotených kresťanov, zvlášť pravoslávnych, sú tiež nejednotné. Niektorí grécki 

autori vidia v úcte Božského Srdca nebezpečenstvo klaňania sa ľudskej prirodzenosti Krista, 

oddeľujúc ju od Božskej a vystavujúc sa tak bludu nestorianizmu. Iní zasa, ako napríklad na 

začiatku tohto storočia ruský teológ Lebedev, dochádzajú k uzáveru, že celá problematika sa 

nedotýka vieroučnej oblasti, ale je zakotvená v rozdielnej mentalite medzi Východom 

a Západom.  

Aj u nás dobre známy jezuita, páter Tomáš Špidlík, špičkový odborník na tému východnej 

duchovnosti, venoval tejto otázke rozsiahlu štúdiu s názvom „Srdce, symbol jednoty“. 

Približuje v nej biblický pojem a použitie slova srdce. V Svätom písme sa pri použití slova srdce 

totiž myslí fyzický orgán asi desaťkrát, zatiaľ čo viac ako tisíckrát sa pod slovom srdce má na 

mysli nástroj a miesto rozličných psychologických funkcii a pochodov. Gréčtina sprvoti 

používala na označenie tejto ľudskej schopnosti označenie nús, teda myseľ, rozum, ale už od 5. 

storočia badáme návrat k biblickejšiemu pojmu kardia, srdce. V ruskej duchovnosti, ktorá sa 

prejavila aj prekladom klasickej zbierky východnej spirituality, Filokalie, sa termíny rozum 

a srdce používajú takmer ako totožné a vzájomne vymeniteľné, aj keď v bežnej hovorovej reči 

sa pod slovom „rozum, um“ má viac na mysli schopnosť uvažovať a posudzovať, zatiaľ čo 

„srdce“ je pre človeka tým, čo mu bezprostredne umožňuje poznávať a preciťovať životné 

hodnoty.  

Teofam Zatvornik, jeden z najväčších ruských a východných teológov vôbec, sa v svojich 

početných spisoch často venuje otázke „srdca“, prisudzujúc srdcu základnú dôležitosť pre život. 

Tak ako je srdce v materiálnom zmysle považované za centrum fyzického života, takisto je 

centrom duchovného života. „Srdcom“ človek preciťuje všetko to, čo sa dotýka osoby, srdce 

zachováva v sebe energiu všetkej sily duše i tela. Človek je taký, aké je jeho „srdce“. Celistvosť 

osoby Krista vyžaduje, aby boli zdôraznené nielen rozum a vôľa, ale aj jeho city, neoddeliteľne 

späté s celou jeho osobou. V tomto svetle aj Teofan Zatvornik sa približuje k teologicko-

duchovn ým uzáverom, ktoré spontánne otvárajú cestu k úcte Božského Srdca, ako k prejavu, 

prameňu a dôsledku nekonečnej Božej lásky vtelenej v Bohočlovekovi Ježišovi Kristovi.  

Čo sa týka praktického, pastoračno-liturgického realizovania týchto teologických uzáverov 

vo vzťahu k rozličným typom kultúry a obradovo-terminolo gického prejavu uzatvára páter 

Špidlík svoju štúdiu nasledovne: Nemožno poprieť, že v minulosti sa napáchalo dosť omylov 

voči východným kresťanom, nútiac ich, aby si „adaptovali“ pre ich obrad mnohé formy 

latinských pobožností. Mnohé z týchto „adaptácií“ sa čoskoro ukázali príliš násilné 

a nezlúčiteľné s ich liturgickou a duchovnou formáciou. Čo sa týka kultu Božského Srdca, ak sa 

samotní východní kresťania cítia priťahovaní touto formou zbožnosti, záleží na nich, aby 

uvážili vhodnosť jej šírenia. Treba mať na pamäti, že nie je možné považovať za všeobecne 

platný prototyp akýkoľvek latinský výrazový prostriedok. Nesmieme zabúdať, že východná 

tradícia vo vzťahu k otázke „srdca“ je oveľa bohatšia ako západná. Študujúc ju, otvárajú sa nové 

horizonty a nové možnosti pre tzv. „teológiu srdca“, ktorej potreba sa dnes začína nástojčivo 

cítiť tak na Východe ako aj na Západe.  

Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup 
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Putovanie relikvií sv. Cyrila v protopresbyteriáte Humenné 14.-19.6.2012 
 

Farnosť Humenné – Dubník: 

 

Štvrtok 14.06.2012: 

17:00  Prenesenie relikvií z Topoľovky do 

Hudcoviec 

 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi 

17:30 Sv. liturgia 

19:00 Čítanie životopisu z knihy p. Lacka SJ 

Svätí Cyril a Metod, súkromná úcta 

relikvií 

20:00 Prenesenie relikvií do farského chrámu 

v Humennom – Dubníku 

 

Piatok 15.06.2012: 

16:00 Moleben k sv. CaM, čítanie z knihy p. 

Lacka SJ Svätí Cyril a Metod 

17:00 Úcta relikvií, modlitba sv. ruženca 

18:00 Sv. liturgia, súkromná modlitba, 

rozjímanie 

 

Sobota 16.06.2012: 

7:30 Sv. liturgia, prenesenie relikvií do 

farnosti Humenné – Mesto 

 

 

Farnosť Humenné – Mesto: 

 

Sobota 16.06.2012: 

7:30 Sv. liturgia 

8:45 Prevzatie relikvií, Moleben k sv. CaM, 

katechéza, 

 súkromná modlitba, úcta relikvií 

 

16:00 Akatist k sv. CaM, program mladých 

17:00 Veľká večiereň 

18:00 Sv. liturgia 

19:00 Čítanie z knihy p. Lacka SJ Svätí Cyril 

a Metod, úcta relikvií 

 

Nedeľa 17.06.2012: 

6:30 Modlitba ruženca, Ježišova modlitba 

7:30 Sv. liturgia 

9:00 Sv. liturgia 

11:00 Sv. liturgia do 12:30 

 

16:00 Akatist k sv. CaM 

16:45 Čítanie Sv. písma 

17:15 Večiereň 

18:00 Sv. liturgia 

19:00 Adorácia, modlitby, úcta relikvií 

 

Pondelok 18.06.2012: 

5:30 Modlitba ruženca, Ježišova modlitba 

6:30 Sv. liturgia 

7:30 Prenesenie relikvií do farnosti 

Humenné – Pod Sokolejom 

 

 

 

Farnosť Humenné – Pod Sokolejom: 

 

Pondelok 18.06.2012: 

7:45 Prevzatie relikvií 

8:00 Sv. liturgia 

9:00 Moleben k sv. CaM 

9:30 Adorácia, súkromná úcta relikvií do 

10:00 

 

16:30 Akatist k sv. CaM 

17:15 Životopis, čítanie Sv. písma 

 Súkromná úcta relikvií, adorácia, 

Ježišova modlitba  - do 19:00 

 

Utorok 19.06.2012: 

16:00 Čítanie z knihy p. Lacka SJ Svätí Cyril 

a Metod, úcta relikvií 

17:00 Moleben k sv. CaM, katechéza 

18:00 Sv. liturgia, úcta relikvií 

 

 

Streda 20.06.2012: 

7:00 Prenesenie relikvií do farnosti Snina 
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Životopis svätca: sv. prorok Elizeus – 14. jún 

Syn Safatov, z Ruvinovho pokolenia mesta Avelmaula. Elizeus oral na svojom poli s dvanástimi 

pármi volov. Prišiel k nemu prorok Eliáš - Tesviťanin a hodil na neho svoj plášť. Elizeus nechal voly, 

išiel za Eliášom prosiac ho, aby sa mu dovolil rozlúčiť s otcom a matkou (20. júla - pamiatka proroka 

Eliáša). Prorok mu to dovolil. Elizeus išiel domov, zarezal dva voly, urobil rozlúčkový obed a odišiel za 

Eliášom a slúžil mu. (1Kr 19, 21) Tak bol povolaný za Božieho proroka. Keď Pán Boh mal zobrať 

Eliáša živého do neba, tak Elizeus prosil svätého proroka, aby jeho duch dvakrát vstúpil do neho. To 

znamená, aby obdržal dar proroctva a lásku Boha tvoriť zázraky. Elizeus videl, ako na ohnivom voze 

prorok Eliáš vstúpil do neba. Zo žiaľu, že už viac neuvidí svojho učiteľa, roztrhal na sebe svoje 

oblečenie, zdvihol zo zeme plášť, udrel ním po vlnách Jordánu a vlny sa rozostavili a on po suchom dne 

prešiel cez rieku. Začal hlásať slovo Božie a bol prorokom 57 rokov (896 - 839 pred Kr.). V Jerichu 

chválil Božie meno. Bolo to veľmi krásne mesto, bohaté, ale voda v ňom bola zlá, nevhodná na pitie a 

taktiež tam bola neúrodná pôda. Sv. Elizeus prosil, aby mu podali novú konvičku, nabral do nej soľ a 

vysypal do žriedla. A vody sa uzdravili na  Elizeove slová (2Kr 2, 22). Voda bola zdravá a zem úrodná. 

Potom odišiel prorok do mesta Vefil. Tu židovské 

deti, čo boli pohania,  za ním volali: „Ide lisý!“ Boh 

ich potrestal, lebo z lesa vyskočili dve medvedice 

a roztrhali 42 detí. Cez horu Karmel odišiel do 

Samárie. V Izraeli vtedy vládol Joram, sny 

bezbožného kráľa Achaba, sám bezbožník. Kedže 

Mosa, kráľ Moabčanov nechcel platiť Joramovi 

ročné dane, spojil sa s judejským kráľom Jozafátom 

a s kráľom edomským začali vojnu proti 

Moabčanov. Uprostred edomskej pustatiny nemali 

vodu, celé vojsko bolo veľmi oslabené, a ak by boli 

napadnutí - celé vojsko by bolo stratené. S týmto 

vojskom išiel aj prorok Elizeus. Všetci traja králi začali prosiť Elizea, aby vyprosil u Boha dážď. Svätý 

prorok smelo povedal bezbožnému Joramovi, aby išiel k pohanským prorokom svojho otca a matky a on 

vypočuje len kráľa Jozafáta, lebo ináč by ani nehovoril s Joramom pre jeho bezbožnosť a pre jeho 

odstúpenie od pravého Boha. Až potom im ohlásil Božiu vôľu, aby vykopali dve jamy. Jamy sa sami od 

seba naplnili vodou, vojsko sa osviežilo a vybojovalo nad moabčanmi jedno z najskvelejších víťazstiev. 

Ďalší zázrak svätého proroka - milosrdné dielo nad vdovou, ktorej zbožný muž zomrel a zanechal dlh, za 

ktorý veritelia chceli predať jej dvoch synov do otroctva. Nešťastná vdova prosila o pomoc Elizea. Ten 

jej povedal, aby si požičala trocha oleja u susedov a naliala po troške do všetkého riadu, čo má v dome. 

Urobila, ako jej povedal. Všetky hrnce sa naplnili olejom. „Choď, predaj a zaplatíš dlžníkom a ty a tvoji 

synovia budete žiť z tohto oleja, čo zostal“ (2Kr 4, 7). Potom vzkriesil sv. Elizeus syna jednej zbožnej 

ženy, ktorá spolu so svojim manželom vidiac biedny a svätý život proroka, urobila mu vo svojom dome 

izbičku v Somane, aby sa mal kde modliť k Bohu a žiť tam, keď sa bude vracať zo svojich ciest.  

V mestečku Galgali, počas veľkého hladu, prorockí synovia uvarili vo vode lesné plody, lebo 

nevedeli, že sú jedovaté ale keď začali jesť pochopili, že sa otrávili. Svätý prorok prikázal do stravy 

nasypať trochu múky, všetci jedli ďalej a nič sa im nestalo. Potom zase divným spôsobom znásobil 
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zeleninu. Všetci jedli a ešte aj zostalo ako predpovedal Elizeus. A tak sa šírila sláva zázrakov svätého 

proroka aj do cudzích krajov. V Sýrii žil veľmi chrabrý muž, slávny vojvodca Náman, ale jeho telo 

ničilo malomocenstvo. Od svojej slúžky židovky sa dozvedel o svätom Elizeovi. Vybral sa za ním, berúc 

so sebou desať talentov striebra (1 talent vtedy na koruny 5300) a 6000 zlatých mincí a desať nových 

šiat. Ale pokiaľ išiel ku Elizeovi, ten mu poslal naproti svojho sluhu a prikázal mu ísť k Jordánu. 

Prikázal mu sedemkrát sa umyť vodou. Náman sa cítil byť ponížený, lebo si myslel, že prorok mu vyjde 

v ústrety, že zvolá meno svojho Boha, že položí na boliace miesto svoju ruku a tak očistí jeho 

malomocenstvo (2Kr 5, 11). Ale na príhovor svojich sluhov poslúchol. Umyl sa sedemkrát v Jordáne a 

jeho telo bolo čisté ako u malého dieťaťa. Vtedy prišiel k svätému prorokovi a nahlas povedal: „Nieto 

Boha na celej zemi, len v Izraeli“ (2Kr 5,15). A dal sľub, že odo dneška neprinesie obetu žiadnemu 

bohu, len jedinému Pánovi. Prorok neprijal ani zlato, ani striebro, ani oblečenie. Ale na toto všetko sa 

ulakomil jeho sluha Giezi, dohnal Námana, čo sa vracal domov a povedal: „Dvaja junáci z Jefremovej 

hory prišli k môjmu pánovi a on prosí, aby si im dal talent striebra a dva obleky.“ Náman s veľkou 

radosťou dal dvakrát toľko. V ten istý večer si svätý prorok zavolal sluhu Giézu a povedal mu: „Moje 

srdce išlo s tebou a videlo ako, sa tento muž obrátil ku tebe. Potom si zobral striebro a obleky, aby si za 

to kúpil zem, olivové sady, vinicu, ovce, voly, otrokov a otrokyne. Nech sa na teba prilepí Námanove 

malomocenstvo a na tvoje potomstvo naveky, a bude od neho malomocné ako sneh“ (2Kr 5, 27). Boh 

strašne trestá lož a nepravdu. Zázrakmi Elizeus ukazoval silu Boha, ktorému slúžil. Odhalil tajný zámer 

sýrskeho kráľa, ktorý chcel napadnúť Izrael. Aby sa pomstil, poslal sýrsky kráľ celé vojsko, aby 

obkľúčilo mesto Dotaim, kde sa nachádzal svätý prorok a aby ho zajali, alebo zabili. Ale Boh ochránil 

sv. Elizea celým plukom svojho nebeského vojska a na vrahov uvalil slepotu. Sám Elizeus ich odviedol 

do rúk izraelského kráľa, no prikázal nezabíjať ich, ale prepustiť na slobodu. Potom sýrsky kráľ znova 

obkľúčil Samáriu a tak nastal pre Židov taký hlad, že jedli svoje deti a kričali na svojho kráľa Jorama, 

aby im dal jedlo. Ten všetku vinu zvalil na sv. Elizea, pretože kvôli nemu sa toto všetko stalo, a že chcú 

iba jeho, aby ho zabili. No ten povedal, že zajtrajším dňom sa bude predávať pri bráne miera pšeničnej 

múky za šekel, lebo očami duše videl budúcnosť. V noci na vrahov padol veľký strach, pretože sa im 

zdalo, že Izraelitom ide na pomoc veľké chetejské vojsko a tak sa sýrske vojsko dalo na útek, 

zanechávajúc po sebe celý tábor a dostatok jedla. Tak sa naplnilo Elizeovo proroctvo: „Miera pšenice na 

druhý deň stála jeden šekel.“ 

Žene, ktorej vzkriesil syna povedal, aby odišla do cudziny, lebo nastane neslýchaný sedemročný 

hlad. A tak sa i stalo. Keď bezbožný Joram začal dvanásty rok panovania, poslal sv. Elizeus jedného z 

prorockých synov do mesta Ramotu v Galláde, aby tam pomazal na kráľa Izraela Jehua, syna 

Jozafátovho. Potom Jehu pobil Joramove vojsko a zahynul aj bezbožný Joram i jeho bezbožná matka 

Jezabel, ktorú vyhodili z okna a psy lízali ich krv tak, ako predpovedal prorok Eliáš. Po Jehuovi vládol 

jeho syn Joachaz a potom jeho syn Joas. Za jeho panovania sv. Elizeus ochorel. Kráľ prišiel k nemu a 

plakal, pretože bol kráľom veľmi zbožným a naplneným Božou bázňou. Elizeus mu predpovedal, že 

trikrát zvíťazí nad Sýrčanmi. „Potom Elizeus zomrel a pochovali ho“ (2Kr 13, 20). Po smrti Pán 

preslávil pozostatky svätého proroka.  

Keď raz Židia pochovávali jedného zo svojich, zbadali Moabčanov, ktorí napadli ich zem a 

narýchlo hodili telo mŕtveho do Elizeovho hrobu, lebo práve okolo neho prechádzali. Hneď ako sa telo 

mŕtveho dotklo pozostatkov svätého proroka, nebožtík ožil „...a postavil sa na nohy“ (2Kr 13, 21). 

www.zoe.sk 
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Ponuka Centra pre rodinu Sigord: 

Kurz prípravy na manželstvo 

21. – 24. 6. 2012 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú 

hlavu predsvadobných príprav alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu 

spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium 

– kvalitnú prípravu. 

Prihlasovanie na Kurz prípravy na manželstvo na: http://www.domanzelstva.sk/ 

Kurz Biblia a peniaze 

29. 6. – 1. 7. 2012 – Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré 

môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu napomôže. 

„Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!“  

http://www.domanzelstva.sk/
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Čosi visí vo vzduchu... 
 
Hojdavo modlím sa 
uprostred nebotyčnej jahodovej 
mrákavy. 
Tichú velebu odriekam si v duchu na 
terase leta. 
Velebu odriekam si na pomedzí sviatku 
Najsvätejšej Trojice. 
Pijem z Teba Pane. 
Čosi visí vo vzduchu... 
 
Príde Tvoj dážď, Pane. 
Spŕchne. 
Očistí i vyčistí...obriadi a zmyje. 
Zmyje z nás i v nás. 
Poumýva. VŠETKO. 
Zbaví nás nerozumných pochabostí. 
Odoberie nezmysel ruchu, tempa, zhonu. 
Pozbaví honby za ziskom. 
Zbaví nás náhlivých unáhlení. 
Zbaví nás ...nepotrebných vecí. 
 
Spŕchne Tvoj dážď, Pane. 
Zastaví. Zadrží. Podrží. 
Naprší celú mláku. 
Naprší celú studňu. 
Vďaka Ti zaň, Pane. 
Vďaka, za studňu nad našimi hlavami. 
Vďaka Ti za Tvoju studňu, Pane. 
Ďakujeme za kalich i čašu, z ktorých 

máme príležitosť napiť sa 
vždy a všade i kedy sa nám zachce 
a aj za každých okolností. 
Ďakujem Ti Pane za paprsky Tvojej 
LÁSKY. 
Ďakujem za dážď Medardový. 
 
Hojdám sa v Tvojom lone, Kriste. 
Práve na nedeľu. 
Hojdám sa v Tvojom srdci, Kriste. 
Práve na nedeľu. 
Chystám sa Ťa vzývať. 
Chystám sa Ti spievať. 
Chystám sa  Ti tlieskať. 
Chystám sa na rannú liturgiu. 
Čosi visí vo vzduchu... 
 
Hej, závan Tvojho rána, 
závan Tvojho dňa, 
závan Tvojej Lásky, 
závan Tvojho žriedla. 
Závan TEBA Pane. 
Teším sa ako malé dieťa. 
Tešíš ma ako malé dieťa. 
U t e š u j e š  m a. 
Tešíme sa ako malé deti. 
O b a j a. 
Čosi visí vo vzduchu... 
RADOSŤ z okamihu. 
                                   daw 
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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: 
 

Čašník zbadá, ako si hosť čistí príbor obrusom a napomína ho:  

- „Prepáčte, ale to nerobte. Po prvé, príbor je čistý. A po 

druhé, pozrite sa, ako ste zašpinili obrus!“  
 

Letuška v letiacom lietadle sa pýta:  
- „Nie je medzi cestujúcimi nejaký lekár?“ 
Jeden z cestujúcich vstane a ide do pilotnej kabíny. Za 
chvíľu vyjde von a pýta sa:  
- „Nie je medzi cestujúcimi nejaký pilot?“ 
 

Príde Janko domov a mamička sa ho pýta:  
- „Janko, od čoho máš tu modrinu na čele?“  
- „Od premýšľania.“  
- „Ako to?“  
- „Myslel som, že Karol ma tým kameňom netrafí.“  
 
Policajti letia v helikoptére a jeden sa pýta druhého:  
- „Čo je to nad nami, čo sa točí?“  
- „To je ventilátor.“  
- „Áno? A ako si na to prišiel?“ 
- „Lebo keď sa prestal točiť, pilot sa začal potiť.“  
                                                                                                                               Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na tretí týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
11.6. 

Svätí apoštoli Bartolomej a 
Barnabáš  

6:30 
 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ondrej 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan 

Utorok 
12.6. 

Prepodobný otec Onufrios 
Veľký 

Prepodobný otec Peter Athoský 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ondrej 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

* Tatiana s rod. 
* Bernard, Olina, Radoslav, Oľga, 

Bibiana s rod. 

Streda 
13.6. 

Svätá mučenica Akvilína 
Svätý Trifylios, biskup cyperskej 

Leukosie 

6:30 
 
 
 

17:30 

 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária s rod. 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj (panychída) 

Štvrtok 
14.6. 

Svätý prorok Elizeus 
Svätý Metod, konštantínopolský 

patriarcha 
Zakončenie sviatku 

Najsvätejšej Eucharistie 

6:30 

 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Štefan 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef, Anna 

Piatok 
15.6. 

Sviatok Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho 

 
Voľnica 

 

6:30 

7:30 

 

16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Andrej (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna (75 r.) s rod. 

Sobota 
16.6. 

Náš otec svätý Tychón 
Divotvorca, amatuntský biskup 

 
Relikvie sv. Cyrila 

7:30 
 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna (75 r.) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ladislav, Zuzana 

Nedeľa 
17.6. 

TRETIA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 
Svätí mučeníci Manuel, Sabel 

a Izmael 
 

Relikvie sv. Cyrila 
 

Farská zbierka 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ondrej 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Božena (60 r.) 

 
Malá večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Liana Lea 
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Liturgický program na štvrtý týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
18.6. 

Svätý mučeník Leontios 

6:30  
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Juraj, Helena, Mária, Ján, 

Michal, Ján 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozefína, Rudolf 

+ Slavomír, Anna, Michal 

Utorok 
19.6. 

Svätý apoštol Júda, podľa tela 
Pánov brat 

6:30 
 
 

 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Lýdia (45 r.) 

Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
+ Verona 

Streda 
20.6. 

Svätý hieromučeník Metod, 
patarský biskup 

6:30 
 
 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef 

Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská  
+ Anna, Michal 

Štvrtok 
21.6. 

Svätý mučeník Julián Tarzský 

6:30 

 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (18 r.) 

Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská o. Maretta 
+ Anna, Ján, Margita, Ján 

Piatok 
22.6. 

Svätý hieromučeník Eusebios, 
samosatský biskup 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

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

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Mária 

Večeradlo 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján (panychída) 

Sobota 
23.6. 

Svätá mučenica Agripína 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Anna 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef (panychída) 

Nedeľa 
24.6. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Narodenie proroka, 

predchodcu a krstiteľa 
Jána 

 (patrón archieparchie) 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj, Peter, Martin 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jana, Anton, Vít, Tobiáš 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Alena, Štefan, Anastázia, Ľudmila 
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 

 


