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Už je to tu: LETO, čas ..... 

Leto – čas prázdnin a dovoleniek. Deti a mladí potrebujú nahradiť obdobie školských 

povinností hrami a dobrodružstvom, dospelí sa na chvíľu vzdialiť z kolotoča pracovných 

povinností a rodinných starostí. Je to čas na rodinné dovolenky, mládežnícke výlety, spoznávanie 

nových krajín, obdivovanie prírodných krás. 

Striedať prácu a odpočinok je základná požiadavka ľudskej prirodzenosti. Takú ju stvoril 

Boh. Rešpektovať jej zákonitosti teda zároveň znamená plniť Božiu vôľu a posväcovať sa. 

Pripomína nám to aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Ako Boh «v siedmy deň odpočíval od 

všetkých diel» (Gn 2, 2), aj ľudský život má svoj rytmus práce a odpočinku. Ustanovenie 

Pánovho dňa (nedele) prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, ktorý 

by im umožnil pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život“ (KKC 2184). 

Boh stvoril čas a stvoril ho naozaj veľa. Ujde sa z neho všetkým a na všetko, čo treba. Je 

dôležité vedieť s ním správne nakladať. Veľký vychovávateľ sv. Ján Bosco (1815-1888) 

hovorieval, že chlapci, ktorí sa cez prestávku netúžia vykričať a vyskákať, sú buď chorí, alebo sú 

takí leniví, že si už počas práce dostatočne oddýchli. Problematiku oddychovania možno rozdeliť 

na dve časti.  

Prvú tvorí priebežné oddychovanie počas celého roka a druhú celoročný oddych – dovolenka. 

Nestačí celý rok drieť a potom výčitky okolia i svedomia uhasiť dvoma týždňami dovolenky. 

Kto sa nenaučí oddychovať priebežne a deliť svoj čas nielen medzi prácu a prácu, prípadne prácu 

a spánok, tomu dvojtýždňová dovolenka veľa nedá. Aj dovolenka môže byť stresom. Možno to 

znie paradoxne, ale najvýkonnejší ľudia nebývajú tí, ktorí pracujú ustavične a nemajú čas na 

koníčky, zábavu. Najviac toho urobia práve tí, ktorí si vedia dať prestávku v práci, vedia ísť včas 

spať. Ak sa totiž z rozvrhu dňa vynechajú všetky príjemné činnosti a čas na oddych, postupne sa 

každá, aj pôvodne zaujímavá práca, mení na nepríjemnú povinnosť, ktorá človeka zaťažuje 
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fyzicky i psychicky. A keď ostanú iba povinnosti, človek postupne stráca dobrú náladu, elán, 

energiu a všetko mu ide čoraz pomalšie a nešikovnejšie. Lepšie na tom nie sú ani ľudia, ktorí sa 

šetria a oddychujú až príliš. Aj tí často bývajú unavení. Nadmerný odpočinok vyvoláva slabosť, 

stratu sily a únavu. Tá vedie k ďalšiemu oddychovaniu, čím vyvoláva ešte väčšiu únavu. Keď 

človek nerobí nič, nerobí ani nič príjemné. 

Vedieť správne striedať prácu a odpočinok je jednou zo základných podmienok správneho 

využitia času. Z duchovného pohľadu je to aj otázka napĺňania Božej vôle. Po práci všetci túžime po 

zmene a odpočinku. Nie je to rozmar ani lenivosť. Podporuje to telesný a duchovný rozvoj. Pre 

mladých je to čas rastu, poznávania, prežívania priateľstiev, telesného citového, duchovného 

rozvoja. Spoločné zážitky napomáhajú vytváraniu vzájomných priateľstiev. 

Súčasný životný štýl vedie k jednostrannosti. Často chýba fyzický pohyb a technická kultúra 

nás oberá nielen o príležitosti, ale aj o schopnosť obdivovať prírodné krásy. Pre dospelého človeka 

je preto čas dovolenky možnosťou aspoň na chvíľu vedome dopĺňať to, načo bežne nezostáva čas. 

Odpočinok môže byť aktívny, keď je naplnený poznávaním a pohybom. Pre rodiny s deťmi 

by to mal byť čas tých najkrajších spoločných zážitkov. Nemalo by chýbať ani stíšenie v samote a 

zamyslenie sa nad smerovaním svojho života. Pre prácu nemáme čas na seba a pre seba čas na 

iných. Duša živorí, sú narušené medziľudské vzťahy. V návale každodenných povinností človek 

často nie je schopný podobných úvah. Rekreácia znamená pokúsiť sa vniesť do života pôvodnú 

harmóniu. Znamená stať sa opäť človekom. 

Postupne ubúdanie síl si vyžaduje viac odpočinku. Vedieť prijímať i toto obdobie, vedieť 

vyslovene „nič nerobiť“, vyjsť si na pokojnú prechádzku, obdivovať aj malé veci a ďakovať za ne, 

patrí k veľkosti a kráse staroby.  

Odpovedať na čisto prirodzené potreby života, medzi ktorými majú významné miesto 

rozmanité formy trávenia voľného času, znamená pre veriaceho človeka zároveň plniť  Božiu vôľu. 

Aj šport, turistika, odpočinok sú formou posväcovania sa. Sú to potreby našej ľudskej prirodzenosti, 

ktorá nám v jednotlivých životných etapách ukazuje vôľu svojho Stvoriteľa. 

Prázdniny a dovolenky sú teda časom rekreácie. Je to čas viery a posväcovania – aj 

odpočinkom, športom, výletmi, posilňovaním zdravia, vzájomných vzťahov. U kresťana má všetko 

toto ešte o dôvod viac – nie je to len prirodzená, ale aj nadprirodzená potreba. 

 

PaedDr. František Dancák 
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Gréckokatolícka cirkev, 

Farnosť Humenné  

 

Vás pozýva  

na oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda  

na námestí v Humennom dňa   5. júla 2012 

 

 

 

Program: 

8:45 – sprievod z chrámu 

9:00 – Akatist k sv. Cyrilovi 

a Metodovi 

10:00 – sv. liturgia 

s myrovaním 

 

hl. celebrant : JCLic. Peter Paľovčík  

sudca cirkevného súdu Košickej eparchie 

 
 
 
 
 
 

 
Týmto sviatkom začínajú oslavy  

Jubilejného roku 1150. výročia príchodu  sv. Cyrila a Metoda   

na naše územie 
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Životopis svätca: sv. Cyril a Metod – 5. júl 

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v 

dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších 

kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Ich otec, menom 

Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. 

Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815. Metod 

bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. 

Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. 

Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho 

Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. 

Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po 

čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do 

kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako 

„Filozof“, v Konštantínopole. No tiež odišiel za svojím bratom 

Metodom do toho istého kláštora. V r. 860 sa Konštantín a Metod 

vydali na misie na územie dnešnej Ukrajiny ku Chazarom. Tam našli pozostatky pápeža sv. 

Klementa, ktorý tam bol vo vyhnanstve (zomrel okolo r. 100). Domov sa vrátili roku 862. Keď sa 

byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby 

mu na jeho územie poslal misionárov, prirodzene boli Metod a Konštantín tou najlepšou voľbou; 

poznali totiž jazyk, boli schopní po organizačnej stránke a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre 

misijné poslanie. Za touto požiadavkou sa však skrývalo omnoho viac, než len žiadosť o 

pokresťančenie. Rastislav, tak ako ostatné slovanské kniežatá, bojoval o nezávislosť spod 

germánskeho vplyvu a invázií. Kresťanskí misionári z Východu mohli pomôcť Rastislavovi upevniť 

moc v krajine, a to najmä ak hovorili slovanskou rečou.  

Roku 863 teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi (Kliment, Sava, Angelár, 

Naum, Vavrinec a ďalší) opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu 

kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i 

kultúrou miestnemu obyvateľstvu (tzv. inkulturácia). Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju 

misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za 

predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých 

Slovanov preložili dokonca aj celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bola to veľká 

revolúcia v tom čase, keďže pri bohoslužbách sa používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a 

latinčina. Keď zistili, že na našom území sa slávi liturgia v západnom (latinskom, rímskom) obrade, 

prispôsobili sa tomu, hoci predtým slúžievali v byzantskom obrade. V roku 867 sa vydali na cestu do 

Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu v reči ľudu. So sebou niesli aj pozostatky sv. 

Klementa. Pápež Hadrián II. ich roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým požiadavkám. 

Ostatky sv. Klementa slávnostne preniesli do baziliky sv. Klementa. 

Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do 

kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára roku 869 zomrel. Pápež Hadrián II. dal 

Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám: 

Ustanovenie školy na čele s Metodom, vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné stupne 
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kňazstva a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v 

histórii Slovenska. Metod sa však na Veľkú Moravu nedostal. Medzi Rastislavom a Nemcami sa 

totiž rozpútala vojna. Metod zostal v Blatnohrade u kniežaťa Koceľa. Ten vyslal k pápežovi 

posolstvo so žiadosťou, aby ustanovil Metoda za biskupa v Panónii. Pápež vyhovel, Metod sa stal v 

roku 869 biskupom. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre 

slovanské národy. Franským biskupom sa to nepáčilo, a tak sa stala neslýchaná vec: Metoda roku 

870 uväznili vo Švábsku v kláštore, ktorý bol mimo ciest, a tak tam bol Metod akoby skrytý. Metod 

protestoval so slovami: „Keby to územie bolo vaše, hneď by som vám ho zanechal, ale je sv. Petra.“ 

Napriek všetkým prekážkam sa istému mníchovi podarilo poslať do Ríma posolstvo, ako sa veci 

majú. Pápež Hadrián II. dvakrát rázne zakročil, no nič nepomáhalo. Až jeho nástupca Ján VIII. Roku 

873 zakázal dvom biskupom vykonávať biskupský úrad a jedného si povolal do Ríma, aby sa 

zodpovedal. Všetci to oľutovali, Metod bol prepustený a v sprievode pápežského legáta prišiel na 

Veľkú Moravu. Legát ho uviedol do úradu arcibiskupa. Kde však presne sídlil, nevieme, 

pravdepodobné sa zdá miesto Hradište pri Mikulčiciach na Morave. Na Morave vtedy už vládol 

Svätopluk, ktorý bol dosť ovplyvnený nemeckým kňazom Vichingom. Toho navrhol za biskupa do 

Nitry. Metoda v Ríme obvinili, že neoprávnene používa slovanský jazyk  pri bohoslužbách a v 

niektorej náuke nie je pravoverný. Metod musel do Ríma. Pápež sa presvedčil, že má pred sebou 

veľkého a svätého apoštola. Svätoplukovi napísal list – bulu Industriae Tuae (jún 880). V nej píše 

veľmi priaznivo voči Slovanom a Metodovi. Uznáva a potvrdzuje ho za nielen panónskeho, ale aj 

moravského arcibiskupa. No zároveň aj vysvätil Vichinga za biskupa do Nitry. Aj keď mu prikázal 

poslušnosť Metodovi, Viching stále kul intrigy, dokonca falšoval pápežské listy. Metod 

komunikoval s Rímom, pápež mu stále dôveroval a priaznivo sa vyjadroval voči nemu. Metod 

Vichinga nakoniec poslal k Vislanom na misie (krakovské kniežatstvo). Potom sa naďalej snažil a 

vyvíjal veľké úsilie, aby prehĺbil kresťanskú vieru medzi Slovanmi. Mal vplyv aj na Čechov, 

Maďarov a Vislanov. Zachovala sa tradícia, ktorá hovorí o tom, že pokrstil české knieža Bořivoja a 

jeho manželku sv. Ľudmilu. Mohlo sa to stať v rokoch 874-878. Žitie Metodovo spomína, že Metod 

pokrstil aj knieža Vislanov v Poľsku. 

V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s 

veľkou radosťou a poctou. Metod však cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte dokončiť preklad Sv. písma 

do staroslovienčiny. Vybral si k tomu dvoch zo svojich žiakov a v priebehu ôsmich mesiacov toto 

veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 6. apríla 885. Tesne pred smrťou určil za 

svojho nástupcu Gorazda, jedného zo svojich učeníkov slovanského pôvodu. Miesto jeho smrti a 

hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Moravy, avšak nevieme určiť jeho polohu. 

Sviatok sv. Cyrila pripadol na 14. februára a sv. Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, Čechy, 

Morava a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla. 31. 

decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov 

Európy. Ich sviatok u nás sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a 

náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť 

dodnes. 

 

www.zivotopisysvatych.sk 

 

 

http://www.zivotopisysvatych.sk/
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Ponuka Centra pre rodinu Sigord: 

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!“  

Prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi 

I. termín: 16. – 22. júla,     II. termín: 6. – 12. augusta 

Pozývame Vás prežiť čas letných prázdnin v Centre pre rodinu na Sigorde, v  spoločenstve ďalších rodín. 

Čaká Vás program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami nie len pre deti. Taktiež je 

pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové večery. 

Príspevok na rodinu je 280 €. 



                                  Sme  tu  pre  vás   12/2012 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

       Gréckokatolícka charita Sociálne centrum v Humennom oznamuje širokej verejnosti, 

že v júli začína fungovať Sociálne denné centrum, ktoré bude otvorené v pracovných dňoch 

od 08.00 hod.- do 12.00 hod. na Mierovej 4 v Humennom / budova bývalej vojenskej správy, vchod od 

kostola/. 

Sociálne denné centrum je určené: 

- zdravotne postihnutým ľuďom 

- mentálne postihnutým ľuďom 

- a ľuďom s kombinovaným postihnutím, 

- najmä však pre postihnutých mladých a mladých dospelých dospelých, ktorí končia školu. 

V centre budeme bezplatne poskytovať tieto služby: 

Terapiu: pracovnú,  terapiu hudbou, biblioterapiu a pohybovú terapiu 

Besedy: pre zdravotne postihnutých ,besedy pre rodičov / prednášajúci: lekári, psychológovia, 

duchovní, sociálni pracovníci / terapeutické individuálne ako aj skupinové sedenie pre rodičov zdravotne 

postihnutých. 

Poradenstvo: sociálne, rodinné, párové určené hlavne rodičom a rodinným príslušníkom 

postihnutých mladých ľudí. 

Zároveň ponúkame vytvorenie svojpomocných a podporných skupín pre rodičov. 

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. : 057/ 775 69 93, email: sc.humenne@gkcharita-po.sk, alebo 

osobne na adrese Sociálne centrum, Mierová 4, Humenné 

 

Drahí veriaci, 

obraciame sa na Vás s prosbou, ak máte zachovalý jedálensky stôl, ktorý nepoužívate a neviete čo s ním, 

darujte ho nášmu Sociálnemu centru, ktorý ho využije vo svojej práci s postihnutými ľuďmi. Ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sc.humenne@gkcharita-po.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  obsadený  

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: 

Opitý muž riadi auto. Zastaví ho opitý policajt a hovorí mu:  

- „Ako to, že riadite auto dvaja?“  

Opilec mu odvetí:  

- „A to ste ma museli kvôli takej hlúposti obklúčiť?“  

Hovorí šéf zamestnancovi:  
- „Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu chuť do práce!“  
- „Mám, ale človek sa musí vedieť ovládať.“  
 

Pýta sa vnúčik dedka:  
- „Dedko, prečo zakrývaš studňu na noc plachtou?“ 
- „Aby sa nevyliala voda, keď sa bude krútiť Zem!“ 
 

Do švajčiarskej banky príde nový zákazník a chce rozprávať len s riaditeľom.  
- „Koľko chcete uložiť?“ - pýta sa ho riaditeľ.  
Muž si dá ruku na ústa a potichúčky hovorí:  
- „Sedem miliónov!“ 
Bankár ho potľapká po pleci a povie:  
- „Nemusíte šepkať. U nás nie je chudoba nijakou hanbou!“ 
 

                                                                                                                               Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 5. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
25.6. 

Svätá prepodobná mučenica 
Febrónia  

6:30 
 
 

17:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Mária – Júlia, Štefan, Anna 

Moleben k Božskému Srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Imrich, Barbora 
+ Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ivan, 

Mária, Ján 

Utorok 
26.6. 

Prepodobný otec Dávid zo 
Solúna 

6:30 
 

 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária, Tomáš, Valér, Igor, Marika, 

Števo 
Moleben k Božskému Srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján 

Streda 
27.6. 

Prepodobný otec Samson 
Pohostinný 

6:30 
 
 

17:30 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavol – ročná (panychída) 

Moleben k Božskému Srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Pavel, Mária 

Štvrtok 
28.6. 

Prenesenie pozostatkov svätých 
nezištníkov Kýra a Jána 

6:30 
 

17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Štefan (panychída) 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská – o. Pariľák 

Modlitby za uzdravenie 
+ Jozef, Gabriel, Alexander 

Piatok 
29.6. 

SVÄTÍ APOŠTOLI PETER A 
PAVOL 

 
Prikázaný sviatok 

Voľnica 
myrovanie 

6:30 

7:30 

 

16:30 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Marián s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária, Ružena 

Sobota 
30.6. 

Zbor svätých dvanástich 
apoštolov 

6:30 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj, Oľga (panychída) 

Nedeľa 
1.7. 

PIATA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 
Svätí nezištníci a divotvorcovia 

Kozma a Damián 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľudmila (35 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská  
* Emília (50 r.) 

 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Peter 
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Liturgický program na 6. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
2.7. 

 
Uloženie rúcha Presvätej 

Bohorodičky v Blachernách 

6:30  
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Anna 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Štefan, Anna, Ján s rodinami 

Utorok 
3.7. 

Svätý mučeník Hyacint 

6:30 
 
 

 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef 

Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Mária (panychída) 

Streda 
4.7. 

Svätý Andrej Jeruzalemčan, 
krétsky arcibiskup 

Prepodobná Marta, matka 
svätého Simeona 

6:30 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Teodor, Anna 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

+ Karel (panychída) 

Štvrtok 
5.7. 

Prepodobný otec Atanáz Atoský 
 

Svätí apoštolom rovní Cyril 
a Metod, učitelia Slovanov 

 
Odporúčaný sviatok 

myrovanie 

10:00 

 

 

18:00 

Sv. liturgia na námestí 
 
 

Sv. liturgia slovenská  
+ Andrej, Mária (panychída) 

Piatok 
6.7. 

Prepodobný otec Sisoés Veľký 
 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
17:00 
17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia spolku sv. ruženca 

Večeradlo 
Euch. adorácia 

Sv. liturgia slovenská  
+ Alojz, Jozef (panychída) 

Sobota 
7.7. 

Prepodobní otcovia Tomáš 
z Maley a Akakios 

6:30 
 

15:00 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna  (panychída) 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Maroš 

Nedeľa 
8.7. 

ŠIESTA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý veľkomučeník Prokop 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Tomáš (5 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Božena 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Nikoleta  
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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 

 


