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Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI.  

k Svetovému dňu misií 2012 

 

Drahí bratia a sestry! 

Slávenie Svetového dňa misií nadobúda tohto roku osobitný význam. Súčasne sa 

totiž slávi 50. výročie koncilového dekrétu Ad gentes, začiatok Roku viery a otvorenie 

Biskupskej synody na tému novej evanjelizácie, čo posilňuje odhodlanie Cirkvi angažovať 

sa v misiách ad gentes s ešte väčšou odvahou a zápalom, aby evanjelium dosiahlo až samý 

kraj zeme. 

Druhý vatikánsky koncil s účasťou katolíckych biskupov zo všetkých kútov sveta, 

bol žiarivým znakom univerzálnosti Cirkvi, keďže po prvý raz sa na ňom zúčastnil taký 

veľký počet koncilových otcov z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Oceánie. Biskupi 

misionári i domorodí biskupi a duchovní pastieri spoločenstiev rozptýlených medzi 

nekresťanskými populáciami, sprostredkovali koncilovému zhromaždeniu obraz Cirkvi 

nachádzajúcej sa na všetkých kontinentoch a predstavili tu komplexnú realitu vtedy 

známeho tzv. „tretieho sveta“. S bohatými skúsenosťami, ako pastieri mladých cirkví, 

ktoré sa ešte len budujú, oduševňovaní nadšením za šírenie Božieho kráľovstva, 

významným spôsobom prispeli k zdôrazneniu potreby a naliehavosti evanjelizácie ad 

gentes, a tým aj k návratu misionárskej  povahy Cirkvi do centra ekleziológie. 

    Misijná ekleziológia 

Tento pohľad na Cirkev sa ani dnes nezmenil, ba dočkal sa plodnej teologickej a 

pastorálnej reflexie, pričom sa zároveň znovu potvrdzuje jeho nevyhnutnosť, pretože 

vzrástol počet tých, ktorí ešte nepoznajú Krista: „Počet ľudí, ktorí čakajú na Krista, je 

ešte stále nesmierne veľký,“ tvrdí blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris 
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missio o trvalej platnosti misijného poverenia a dodáva: „Nemôžeme si žiť spokojne, keď 

myslíme na milióny bratov a sestier, ktorí, hoci vykúpení krvou Kristovou, predsa žijú 

bez poznania Božej lásky” (86). Aj ja som pri vyhlásení Roku viery napísal, že Kristus 

„nás – tak ako kedysi – vysiela na cesty sveta, aby sme s jeho evanjeliom oboznámili 

všetky národy zeme” (Porta fidei, 7); toto ohlasovanie, ktoré, ako sa vyjadril Boží 

služobník Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi, „nie je ponechané na 

ľubovôľu Cirkvi, ale je jej poslaním a povinnosťou, ktorú jej uložil Pán Ježiš, aby ľudia 

mohli uveriť a byť spasení. A tak ohlasovanie evanjelia je potrebné, je jedinečné a nič 

iné ho nemôže nahradiť“ (5).  Potrebujeme preto znova nadobudnúť apoštolskú horlivosť 

prvých kresťanských spoločenstiev, ktoré, hoci boli malé a bezbranné, predsa dokázali 

hlásaním a svedectvom rozšíriť evanjelium do 

celého vtedy známeho sveta.  

Preto neprekvapuje, že Druhý vatikánsky 

koncil a nasledujúce magistérium Cirkvi 

zvlášť zdôrazňovali misionárske poslanie, 

ktoré Kristus zveril svojim učeníkom a ktoré musí 

byť úlohou celého Božieho ľudu, biskupov, kňazov, 

diakonov, rehoľníkov a rehoľníčok, ako aj 

laikov. Starostlivosť o hlásanie evanjelia v 

každom kúte sveta prináleží v prvom rade biskupom, 

ktorí sú ako členovia biskupského kolégia i 

ako pastieri partikulárnych cirkví priamo 

zodpovední za evanjelizáciu sveta. Pretože „biskupi 

dostali vysviacku nielen pre určitú diecézu, ale pre spásu celého sveta“ (Ján Pavol II., 

encyklika Redemptoris missio, 63), sú „hlásateľmi viery, ktorí privádzajú nových učeníkov 

ku Kristovi“ (Ad gentes, 20)  a „zviditeľňujú misijného ducha a misijné nadšenie Božieho 

ľudu, takže celá diecéza sa stáva misionárskou“ (tamže, 38). 

Prvenstvo evanjelizácie 

Poslanie hlásať evanjelium sa však pre pastiera nevyčerpáva len venovaním 

pozornosti tej časti Božieho ľudu, ktorá mu bola zverená do pastoračnej starostlivosti, ani 

vyslaním nejakého kňaza, laika alebo laičky v rámci hnutia fidei donum. Musí zahŕňať celú 

činnosť partikulárnej cirkvi, všetky jej oblasti, skrátka, celé jej bytie a konanie. Jasne to 

naznačil Druhý vatikánsky koncil a magistérium to následne potvrdilo. To si vyžaduje 
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neustále prispôsobovanie životného štýlu, pastoračných plánov a organizácie diecézy 

tomuto základnému rozmeru bytia Cirkvi, zvlášť v našom neustále sa meniacom svete. A to 

platí tiež pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ako aj pre 

cirkevné hnutia: všetky časti veľkej mozaiky Cirkvi sa musia cítiť mocne oslovené Pánovým 

poverením hlásať evanjelium, aby bol Kristus všade ohlasovaný. My pastieri, rehoľníci, 

rehoľníčky a všetci veriaci v Krista sa musíme vydať po stopách apoštola Pavla, ktorý bol 

„väzňom za pohanov” (porov. Ef 3,1), pracoval, trpel a bojoval, aby priniesol pohanom 

evanjelium (porov. Kol 1, 24 – 29), a nešetril sily, čas ani prostriedky pri odovzdávaní 

Kristovho posolstva. Aj dnes musia byť misie ad gentes trvalým horizontom a paradigmou 

každej cirkevnej činnosti, lebo samotná identita Cirkvi spočíva vo viere v tajomstvo Boha, 

ktorý sa zjavil v Kristovi, aby nás doviedol k spáse, a tiež v poslaní svedčiť o Pánovi a 

ohlasovať ho vo svete, až kým znovu nepríde. Rovnako ako sv. Pavol musíme venovať 

pozornosť aj tým vzdialeným, ktorí ešte Krista nepoznajú a ktorí neokúsili Božiu otcovskú 

lásku, vo vedomí, že „[misijná] spolupráca sa dnes rozširuje o nové formy, ktoré zahrnujú 

nielen hospodársku podporu, ale i priamu účasť [na evanjelizácii]“ (Ján Pavol II., 

encyklika Redemptoris missio, 82). Slávenie Roku viery a zhromaždenie Biskupskej synody 

o novej evanjelizácii budú vhodnými príležitosťami na obnovenie misijnej spolupráce, 

predovšetkým v spomínanom druhom rozmere. 

pokračovanie v budúcom čísle 

 

Na každé negatívum – Boh odpovedá pozitívne 

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď. 

Hovoríš: Je to pre mňa nemožné.  

 

Boh hovorí: Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu. (pozri Lk 18,27) 

Hovoríš: Som príliš unavený. 

 

Boh hovorí: Pri mne nájdeš odpočinok. (pozri Mt 11,28-30) 

Hovoríš: Nikto ma skutočne nemiluje.  

 

Boh hovorí: Milujem ťa. (pozri Jn 3,16 a Jn 13,34) 
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Hovoríš: Nevládzem ďalej.  

 

Boh hovorí. Moja milosť stačí aby sa prejavila tvoja sila. (pozri 2 kor 12,9 a Ž 91,15) 

Hovoríš: Nedokážem vyriešiť toľko vecí.  

 

Boh hovorí: Budem viesť tvoje kroky. (pozri Prís 3,5-6) 

Hovoríš: Nezvládnem to.  

 

Boh hovorí: Dokážeš všetko, keď ťa posilňujem. (pozri Flp 4,13) 

Hovoríš: Som neschopný.  

 

Boh hovorí: Ja mám moc ťa uschopniť. (pozri 2 Kor 9,8) 

Hovoríš: Nemá to cenu.  

 

Boh hovorí: Ak ma miluješ, všetko ti slúži na dobré. (pozri Rim 8,28) 

Hovoríš: Nedokážem si odpustiť.  

 

Boh hovorí: Odpúšťam ti. (pozri 1 Jn 1,9 a Rim 8,1 ) 

Hovoríš: Neviem si poradiť.  

 

Boh hovorí: Uspokojím všetky tvoje potreby. (pozri Flp 4,19) 

Hovoríš: Bojím sa.  

 

Boh hovorí: Nedal som ti ducha strachu. (pozri 2 Tim 1,7 ) 

Hovoríš: Stále som znepokojený, znechutený a sklamaný.  

 

Boh hovorí: Zlož na mňa všetky tvoje starosti. (pozri 1 Pt 5,7) 

Hovoríš: Mám slabú vieru.  

 

Boh hovorí: Každému som dal vieru, toľko, koľko potrebuje. (Rim 12,3) 

Hovoríš: Nie som dosť múdry.  

 

Boh hovorí: Dávam ti múdrosť. ( 1 Kor 1,30) 

Hovoríš: Cítim sa sám.  

 

Boh hovorí: Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím. (Hebr 13,5) 

Hovor o tom ďalej, nikdy nevieš, kto to môže pre svoj život potrebovať práve dnes. 
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Životopis svätých: sv. mučeníci Kéryk a jeho matka Julita 

Julita žila koncom 3. a začiatkom 4. storočia v 

Ikóniu, hlavnom meste maloázijskej oblasti Lykaónia. 

Ide o mesto, ktoré kedysi navštívil svätý apoštol Pavol 

(Sk 14, 1 – 5; 2 Tim 3, 11). Pochádzala z významného 

rodu a vyznávala vieru v Ježiša Krista. Žiaľ, po krátkom 

období manželského života a pôrode svojho synčeka 

Kéryka ovdovela.  

Keď v roku 304 rozpútal rímsky cisár Dioklecián 

(284 – 305) celoštátne a vôbec najlepšie zorganizované 

prenasledovanie kresťanov, bol za správcu lykaónijskej 

oblasti vymenovaný istý Domicián, mimoriadne krutý a 

krvilačný človek. Julita sa obávala, že bude prezradená a nedokáže zniesť mučenia, preto 

sa rozhodla odísť z mesta. Zanechala všetok svoj majetok, ktorého nebolo málo, svoj 

dom, príbuzných, otrokov i pohodlie, zobrala svojho trojročného syna i dve najvernejšie 

otrokyne a ušla do sýrskeho mesta Seleucia na pobreží Stredozemného mora, z ktorého 

sa svojho času odplavil svätý apoštol Pavol na Cyprus (Sk 13, 4). Iste mala na mysli slová 

Pána Ježiša: „Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého“ (Mt 10, 

23a). Čoskoro však zistila, že prenasledovanie kresťanov v Seleucii nie je o nič slabšie 

ako v Ikóniu, pretože tamojší správca Alexander nemá ku kresťanom o nič lepší vzťah 

ako mal Domicián v jej vlasti, a tak sa rozhodla odísť do maloázijského mesta Tarzus, 

rodiska svätého apoštola Pavla (Sk 22, 3), kde potom živorila medzi najväčšími 

úbožiakmi. Avšak po istom čase prišiel Alexander aj do Tarzu a Julitu dal zatknúť, keďže 

ju ktosi prezradil.  

Správca oblasti si sadol na súdny stolec a prikázal Julitu predviesť. Ona prišla so 

svojím synčekom Kérykom v náručí a otvorene vyznala, že verí v Ježiša, Božieho Syna. 

Okrem iného povedala: „Mojím menom, pôvodom a vlasťou je nebeské kráľovstvo 

môjho Krista.“ Správca oblasti sa rozhneval, prikázal jej vziať syna, zobliecť ju a biť 

hrubými palicami. Keď to videlo dieťa, začalo plakať, chcelo sa vytrhnúť z rúk cudzích 

ľudí a bežať k mame. Správca oblasti si všimol, že chlapček je veľmi pekný a prikázal, 

aby mu ho priniesli. Zobral ho na kolená, utešoval, hladkal po hlave, bozkával a 
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prihováral sa mu, no dieťa sa neprestajne vzpieralo, plakalo a kričalo: „Aj ja som kresťan 

– pusť ma k mame!“ Ako sa tak mykalo, nechtami poškrabalo správcu oblasti na tvári. 

Vtedy sa rozzúril, hodil dieťa na podlahu a nohou ho kopol tak, aby spadlo z vysokého 

pódia. Dieťa sa kotúľalo po kamenných schodoch, udieralo si hlavu o ostré uhly, všetko 

kropilo krvou a odovzdalo svoju dušu Bohu.  

Julitu ešte dlho a kruto mučili, no ona všetko znášala a nehovorila nič okrem vety: 

„Som kresťanka a neprinesiem obetu démonom!“ Keď ju prestali biť a zdvihli ju zo 

zeme, zbadala svoje zakrvavené a mŕtve dieťa. Nezačala však nariekať, no modlila sa: 

„Ďakujem ti, Pane, že si môjho syna uznal za hodného takej milosti ešte predo mnou 

zomrieť mučeníckou smrťou za tvoje sväté meno a prijať nevädnúci veniec v tvojej 

sláve!“  

Potom správca oblasti prikázal, aby jej železnými nástrojmi trhali telo a rany 

polievali horúcou smolou. Počas týchto tortúr ohlasovateľ neprestajne volal: „Ušetri 

samu seba, Julita, ušetri svoju mladosť a pokloň sa bohom, aby si bola vyslobodená z 

utrpení a nezahynula krutou smrťou ako tvoj syn!“ Mučenica však hovorila: 

„Nepokloním sa démonom a ich hluchým a nemým modlám. Pokloním sa môjmu 

Pánovi Ježišovi Kristovi, jednorodenému Božiemu Synovi, skrze ktorého nebeský Otec 

všetko stvoril, a usilujem sa prísť k svojmu synovi, aby som bola spolu s ním uznaná za 

hodnú nebeského kráľovstva.“  

Keď správca oblasti videl Julitinu neoblomnosť, vydal rozkaz vyviesť ju za mesto a 

tam sťať. Jej telo nechali na mieste popravy, aby ho zožrali zvieratá, a hodili k nemu aj 

syna Kéryka. V noci však prišli spomínané Julitine otrokyne, vzali obidve telá, odniesli 

ich a pochovali. Jedna z nich sa dožila slobody, ktorú dostali kresťania od svätého cisára 

Konštantína Veľkého (324 – 337) a ukázala miesto ich posledného odpočinku. Keď ich 

vybrali zo zeme, boli neporušené, vydávali nádherne voňajúce myro a uzdravovali 

chorých. 

 

ThLic. Marcel Gajdoš 

 

 

 

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

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 €. 

 Kurz Rut 

28. – 30. 9. a 26. – 28. 10. 2012 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, 

oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre 

kresťanské manželstvo. 
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       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. 

Voľné termíny turnusov Juskova Voľa 2012: 
2. turnus: 08.07. – 13.07. 12  (15 – 17 r.)                                                               

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

 
Tretí, štvrtý a šiesty turnus sú už obsadené! 

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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Ochota zmeniť sa  

Bola raz jedna mláka. Mala veselú 

povahu a bála sa iba slnka. Trocha sme sa 

priatelili, i keď sme sa 

odlišovali.  

„ Pozdrav Pán Boh,“ 

pozdravila ma. Nemohol som 

inak, než to pokladať za čosi 

nezvyčajné. Bol som rozhodnutý 

ísť ďalej svojou cestou, ak by si 

chcela robiť zo mňa blázna, 

preto som sa jej spýtal, ako prišla práve na 

takýto pozdrav. Namiesto odpovede zozbierala 

mláčka všetky svoje sily a odzrkadlila mi celu 

širokú oblohu. Dlho sme sa rozprávali o jej 

otcovi, daždi, aj o tom, že sa bojí slnka. 

Hádam sa mi podarilo zahnať od nej tento 

strach. Vážne sa zamyslela, keď som jej 

rozprával o šírom mori, ako sa v ňom hrajú 

ryby a ako sa vo zvlnených vráskach jeho 

starej tváre trbliece radosť. Povedal som jej 

tiež, že more je vlasťou a bezpečnou skrýšou 

všetkých mlák na svete.  

Keď som o pár dní znova prechádzal 

popri mieste, kde sa nachádzala moja mokrá 

priateľka, mohol som si už len prečítať jej 

odkaz v tancujúcom slnečnom vzduchu.:„ 

Prebudil si vo mne túžbu. Keď ma objalo slnko 

so všetkou novoobjavenou nežnosťou, nemohla 

som mu už odolať a odtancovala som s ním na 

cesty divých husí, ktoré mi ukážu cestu k moru. 

Príď zase! A nezabúdaj....Pozdrav 

Pán Boh!“ 

Tak ako mláčka v tomto 

príbehu aj my sa často nachádzame 

v situácii, keď strach nám bráni niečo 

zmeniť. Strach nám hovorí, že na to 

určite nemáme síl. V každom z nás je 

ukrytá túžba po zmene. Skúsme sa 

úprimne pozrieť na svoju vieru. Nestačí byť 

len pasívne v Cirkvi a nechať, nech roky 

plynú. Aby sme boli schopní žiť naplno ako 

kresťania, potrebujeme obrátenie, a to nie len 

raz v živote. Potrebujeme častejšie počúvať, 

čo nám Boh hovorí (vnuknutia v tichu pri 

rozjímaní alebo v prírode alebo pri čítaní 

Písma), odhaľovať, čo je v nás zlé, prosiť 

o prepáčenie. Boh sa o nás stará a vždy je 

ochotný nás vypočuť. Túži vstúpiť tam kde mu 

dovolíme, on chce nás oslobodiť od všetkého 

zla a naplniť naše srdce dobrotou a láskou. On 

nech nás vedie za ruku, a nech Jeho Svätý 

Duch, v nás pretvorí nové srdce. Túto zmenu 

potrebujeme, aby sme sa tak mohli stať 

svätým ľudom, volaným a poslaným do sveta, 

aby sme v ňom boli zdrojom života. 

Spracovala sr. Simeona
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SUDOKU 
 

 
 

Vtipy: 
 

- „Chcel by som ti dať darček na meniny, ocko.“ 

- „Ďakujem synček, ale najmilším darom by pre mňa boli tvoje 

dobré známky v škole.“ 

- „Už je neskoro! Kúpil som ti kravatu.“ 
 

- „Mamí, horí nám lampa.“  
- „Nehovorí sa horí, ale svieti.“  
- „Mamí, svietia aj záclony!“  
 

Janko píše list z tábora domov:  
Mám sa skvele. Mám tu veľa kamarátov a kamarátiek a 
varia tu dobre. Nemusíte sa o mňa báť. S pozdravom, váš 
Janko.  
PS: A čo je to epidémia?  
 

Náčelník indiánov sa pýta:  

- „Koľko máme člnov?“ 

Jeden z nich sa ozve:  

- „Ani jeden.“  

- „A koľkokrát si to spočítal?“  

- „Asi dvakrát.“                                                                                                   Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 7. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
9.7. 

Svätý hieromučeník Pankrác, 
tauromenský biskup  

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Eva 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj, Vasiľ, Helena (panychída) 

+ Jolana (panychída) 

Utorok 
10.7. 

Štyridsiati piati svätí mučeníci 
z arménskeho Nikopola 

Prepodobný otec Anton 
Pečersko - Kyjevský 

6:30 
 

 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Zuzana, Juraj 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan, Anna, Mária, Michal, 

Jaroslav 

Streda 
11.7. 

Svätá mučenica Eufémia 
Odchod do večnosti blaženej 

Oľgy, kyjevskej kňažnej 

6:30 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ivan, Július, Júlia, Anna, Mária, 

Mária, Vasiľ, Milan 

Štvrtok 
12.7. 

Svätí mučeníci Proklos 
a Hilarios 

Prepodobný otec Michal 
Maleinský 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Vasiľ, Annamária, Andrej, 

Anna, Anna, Mária 
Sv. liturgia slovenská 
+ Margita, František 

Piatok 
13.7. 

Zhromaždenie k svätému 
archanjelovi Gabrielovi 
Prepodobný otec Štefan 

Svätosávsky 
Svätý Julián, kenomanijský 

biskup 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 

17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej (panychída) 

Večeradlo 

Sv. liturgia slovenská 
* Viera, Štefan, Viktor, Stanislav, 

Vladimír, Gregor, Martinko, Silvia 

Sobota 
14.7. 

Svätý apoštol Akvila 

6:30 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján  

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Michal, Anna (50 r. manželstva) 

Nedeľa 
15.7. 

SIEDMA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 
Pamiatka svätých otcov 
šiestich ekumenických 

snemov 
Svätý apoštolom rovný 
a veľký knieža Vladimír 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Alžbeta (100 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská  
* Ladislav, Helena (50 r. manželstva) 

s rod. 
 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Helena 
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Liturgický program na 8. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
16.7. 

 
Svätý hieromučeník Aténogénes 

a jeho desiati učeníci 

6:30  
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj, Helena, Jozef, Štefan 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Andrej 

Utorok 
17.7. 

Blažený hieromučeník 
Pavel, prešovský biskup 

Svätá veľkomučenica Marína 

6:30 
 
 

 
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Gabriela 

Moleben k blaž. P. P. Gojdičovi 
Sv. liturgia slovenská 

+ Vladimír - ročná 

Streda 
18.7. 

Svätý mučeník Emilián 
Svätý mučeník Hyacint 

z Amastridy 
Prepodobní otcovia Andrej – 

Svorad a Beňadik 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Emka, Dominik (2 roky) 

 
Sv. liturgia slovenská  

+ Anna, Juraj 

Štvrtok 
19.7. 

 
Prepodobná matka Makrína, 

sestra Bazila Veľkého 
Prepodobný otec Dios 

6:30 
 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Helena, Štefan 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

+ Štefan, Mária (panychída) 

Piatok 
20.7. 

Svätý a slávny prorok Eliáš 
 

Odporúčaný sviatok 
Voľnica 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 
* Danielko – za uzdravenie 

Sv. liturgia slovenská  
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská  
* Anna, Gabriela – poďakovanie 

a požehnanie,  Vincent s rod. 

Sobota 
21.7. 

Prepodobní otcovia Simeon, 
blázon pre Krista a Ján, jeho 

spoluaskéta 
Svätý prorok Ezechiel 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj, Júlia 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej 

Nedeľa 
22.7. 

ÔSMA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätá myronosička Mária 

Magdaléna 
Návrat pozostatkov svätého 

hieromučeníka Fóka 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Zuzana, Veronika, Adamko, Martina 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 
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Liturgický program na 9. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
23.7. 

 
Svätí mučeníci Trofim, Teofil a 

spoločníci 

6:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anton (40 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Maroš (panychída) 

Utorok 
24.7. 

Svätí mučeníci Boris a Gleb 

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Andrej, Mária 

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan (panychída) 

Streda 
25.7. 

Zosnutie svätej Anny, 
matky Presvätej 

Bohorodičky 
Pamiatka svätých žien 
Olympiády a Eupraxie 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Šimon, Štefan (panychída) 

* Vasiľ 
Sv. liturgia slovenská  
+ Milan, Michal, Anna 

Štvrtok 
26.7. 

 
Svätý hieromučeník Hermolaos 

a spoločníci 
Svätá prepodobná mučenica 

Paraskéva 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Olex, Anna, Vasiľ (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Ján, Helena 

Piatok 
27.7. 

Svätý veľkomučeník 
a uzdravovateľ 

Panteleimón 
Naši prepodobní otcovia 

sedmopočetníci Cyril, Metod, 
Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a 

Angelár 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Štefan 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ František, Jozef, Pavol, František, 
Mária (panychída) 

* Božena s rod. 

Sobota 
28.7. 

Svätí apoštoli a diakoni 
Prochor, Nikanor, Timón a 

Parmenas 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Miroslav - poďakovanie 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Emil (panychída) 

Nedeľa 
29.7. 

DEVIATA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý mučeník Kallinik 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Zuzana, Iveta 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Kristína, Jozef, Marta, Jakub, 

Timotej 
 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Helena, Juraj s rodinami 
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Liturgický program na 10. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
30.7. 

 
Svätí apoštoli Silas, Silván a 

spoločníci 

6:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Štefan (panychída) 

Utorok 
31.7. 

Predprazdenstvo Vynesenia 
úctyhodného a životodarného 

Pánovho kríža 
Svätý a spravodlivý Eudokim 

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Zoltán 
* Eva (86 r.) 

Streda 
1.8. 

Vynesenie úctyhodného 
a životodarného Kríža 

Siedmi svätí makabejskí 
mučeníci, ich matka Solomona 

a starec Eleazar 

6:30 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mária, Štefan (panychída) 

Štvrtok 
2.8. 

 
Prenesenie pozostakov svätého 

prvomučeníka Štefana 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Zita s rod. 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Štefan, Helena 

Piatok 
3.8. 

Prepodobní otcovia Izák, 
Dalmat a Faust 

 
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  
+ Mária 

Sobota 
4.8. 

Siedmi svätí mladíci z Efezu 
Svätá prepodobná mučenica 

Eudokia 
 

Fatimská sobota v Ľutine 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

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

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj (panychída) 

Nedeľa 
5.8. 

DESIATA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Predprazdenstvo Premenenia 

nášho Pána Ježiša Krista 
Svätý mučeník Eusignios 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Deniska s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária – za uzdravenie 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 
* Margita, Anna, Dana  
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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 

 


