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Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI.  

k Svetovému dňu misií 2012 

 

Viera a ohlasovanie 

Túžba ohlasovať Krista nás vedie i k tomu, aby sme sa zaoberali dejinami a v nich 

spoznávali problémy, túžby a nádeje ľudí, ktoré má Kristus ozdraviť, očistiť a naplniť svojou 

prítomnosťou. Jeho posolstvo je totiž stále aktuálne, pôsobí v samotnom srdci dejín a je 

schopné odpovedať na najhlbšie otázky každého človeka. Preto si musí byť Cirkev vo 

všetkých svojich zložkách vedomá, že „nesmierne horizonty cirkevného poslania a 

komplexnosť súčasnej situácie si dnes vyžadujú nové spôsoby účinnej komunikácie Božieho 

slova” (Benedikt XVI., posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini, 97). To si 

vyžaduje predovšetkým nové, osobné i spoločné primknutie sa s vierou k evanjeliu Ježiša 

Krista „predovšetkým v situácii hlbokých zmien, aké práve ľudstvo prežíva“ (apoštolský list 

Porta fidei, 8).  

Jednou z prekážok evanjelizačnej horlivosti je kríza viery, nielen v západnom svete, 

ale vo veľkej časti ľudstva, ktoré však má zároveň hlad a smäd po Bohu. Treba ho pozvať a 

priviesť k chlebu života a k živej vode, podobne ako Samaritánku, ktorá prišla k Jakubovej 

studni a rozprávala sa s Kristom. Ako hovorí evanjelista Ján, skúsenosť tejto ženy je veľmi 

dôležitá (porov. Jn 4, 1 – 30): stretne Ježiša, ktorý si od nej pýta vodu, ale potom jej hovorí 

o novej vode, schopnej uhasiť smäd navždy. Žena na začiatku nechápe a ostáva len na 

materiálnej úrovni, no Pán ju pomaly privedie k pochopeniu cesty viery, ktorá jej umožní 

spoznať v ňom Mesiáša. Svätý Augustín o tom hovorí: „Čo iné mohla [táto žena] urobiť, 

keď prijala do srdca Krista Pána, ako zanechať svoj džbán a bežať ohlasovať dobrú 

zvesť?“ (Homília 15, 30). Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, 
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nemôže neviesť k túžbe podeliť sa s druhými o radosť z jeho prítomnosti a zoznámiť ich s 

ním, aby túto radosť mohli všetci zakúsiť. Je potrebné obnoviť nadšenie za odovzdávanie 

viery, aby sa podporila nová evanjelizácia spoločností a krajín dávnej kresťanskej tradície, 

ktoré strácajú vzťah k Bohu, aby tak mohli znovu objaviť radosť z viery. Starostlivosť o 

evanjelizáciu nikdy nesmie byť len okrajovou aktivitou Cirkvi a osobného života kresťana, 

ale táto ňou má byť silne poznačená, vo vedomí, že sme zároveň adresátmi i misionármi 

evanjelia. Ústredný bod ohlasovania je stále ten istý: kerygma Krista, ktorý zomrel a vstal z 

mŕtvych pre spásu sveta, kerygma absolútnej a totálnej lásky Boha ku každému človeku, 

ktorá vyvrcholila v poslaní večného a jednorodeného Syna, 

Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba 

úbohosť našej ľudskej prirodzenosti, ale miloval ju a 

obetovaním seba samého na kríži ju vykúpil z hriechu a smrti. 

Viera v Boha, v tento Kristom uskutočnený plán lásky, je 

predovšetkým darom a tajomstvom, ktoré treba prijať 

do srdca a do života a za ktoré treba neustále ďakovať Pánovi. 

No viera je aj dar, ktorý sme dostali, aby sme sa oň podelili; 

je to talent, ktorý sme prijali, aby priniesol ovocie; je to svetlo, 

ktoré nesmie ostať skryté, ale musí osvetľovať celý dom. Je to najdôležitejší dar, ktorý sme v 

živote dostali, a  nemôžeme si ho nechať pre seba.  

Ohlasovanie sa stáva láskou 

„Beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ píše apoštol Pavol (1 Kor 9, 16). Tieto slová 

nech mocne zaznievajú pre každého kresťana a pre každé kresťanské spoločenstvo na 

všetkých kontinentoch. Aj pre cirkvi na misijných územiach, tie najmladšie cirkvi, ktoré 

boli založené len prednedávnom, nech sa misijné poslanie stane prirodzeným, hoci i ony 

ešte potrebujú misionárov. Mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľníčky zo všetkých kútov sveta, 

mnohí laici, ba i celé rodiny zanechali svoje domovy, svoje miestne spoločenstvá a odišli do 

iných miestnych cirkví, aby svedčili a ohlasovali Kristovo meno, v ktorom ľudstvo nájde 

spásu. Je to prejav toho najhlbšieho spoločenstva, „zdieľania“ a lásky medzi miestnymi 

cirkvami, aby mohol každý človek počuť po prvýkrát alebo opätovne hlásanie, ktoré 

uzdravuje, a aby mohol prijať sviatosti, ktoré sú zdrojom života.  

S blahoslaveným Johnom Henrym Newmanom sa chcem modliť: „Sprevádzaj, Pane, 

svojich misionárov do krajín, kde treba ohlasovať evanjelium, vlož im do úst správne 

slová a daj, nech ich námaha prinesie ovocie“.                                      BENEDIKT XVI. 
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BOLESŤ A UTRPENIE 

Človek bol stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom, v ktorom nachádza svoje 

šťastie. Nie sme určení pre bolesť a trápenie. Boh nás stvoril pre seba a On je Blaženosť. 

Ježiš sa predstavuje ako Vzkriesenie a Život. Celý náš svet leží v nekonečnom Oceáne 

Všemohúceho Života. Ale aby sa aj pre nás tento oceán stal zdrojom posvätenia a 

uzdravenia, musíme svoju vôľu, myslenie, chcenie a konanie zharmonizovať s Božím 

Slovom. Sv. Augustín sa takto modlí: „Keď sa celkom primknem k tebe (Bože), nikdy 

nepocítim bolesť ani trápenie; môj život oživne, lebo bude naplnený tebou" (Sv. Augustín, 

Confessiones 10,28,39). 

Človek, pri svojom stvorení dostal Boží zákon ako návod pre večný život, ale tým, že 

ho odmietol a v každom hriechu znovu odmieta, likviduje sám seba. Boh nepotrebuje 

ľudské utrpenie ale poslušnosť. Ak by potreboval ľudské utrpenie, tak by celá lekárska 

veda bola hriechom. Ale Božie Slovo sa takto vyjadruje o lekárovi: „Maj vo vážnosti 

lekára, lebo ho potrebuješ, veď ho stvoril Najvyšší (na pomoc iným). Lebo uzdravenie 

pochádza od Boha.. Najvyšší vytvoril zo zeme liečivé byliny a múdry muž ich nebude 

odmietať.. Nimi mierni lekár bolesti.. a (Boh dal) tiež iné masti na liečenie, aby jeho 

diela nezahynuli. Lebo uzdravenie na zemskom povrchu je od Boha. Synu, pri chorobe 

sa nezanedbávaj, ale modli sa k Pánovi a uzdraví ťa. Odvráť sa od hriechu a nech sú 

tvoje ruky priame; a očisti si srdce od každej neprávosti! Obetuj na ľúbeznú vôňu obetu 

z čistej múky! Ale aj lekárovi daj možnosť, (aby zasiahol), lebo nato ho stvoril Pán.. Kto 

sa však dopustí hriechu pred svojím Stvoriteľom, upadne do rúk lekára“ (zrov. Sir 38,1-

15). 

Choroba a utrpenie vždy patrili k najťažším problémom, ktoré človek skusuje v 

tomto živote. V chorobe človek spoznáva svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju 

konečnosť. Už proroci tušia, že utrpenie môže mať vykupiteľský význam aj za hriechy 

iných. Bl. Duns Scotus tvrdí, že prijatie utrpenia môže byť jedným z výrazov lásky voči 

Bohu. Utrpenie je šancou dokázať Bohu, že ho milujeme viac ako seba samého. 

Odkiaľ sa vzalo utrpenie, keď sme neboli pre neho stvorení? Prišlo ako dôsledok 

nášho odchodu od Boha. Sv. Ján evanjelista píše vo svojom prvom liste: „A Boží Syn sa 

zjavil preto, aby zmaril diablove skutky..“ (1 Jn 3,8) Čo sú to diablove skutky? Jedným z 

prvých diablových skutkov je zvedenie človeka a jeho nešťastné dôsledky. V podobenstve 

o kúkoli na poli sa hovorí o diabolskej sejbe na poli tohto sveta. V podobenstve o 

rozsievačovi sa zasa hovorí, že diabol kradne a dusí Božie Slovo v nepozornej ľudskej 
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duši. Každý hriech je diablovým skutkom. Judášova zrada je tiež označovaná za diabolské 

dielo. Tiež smrť, ktorá je súhrnom všetkého zla na svete, prišla závisťou diabla. Je 

dôsledkom opačnej cesty ako je cesta k Životu, ktorým je Boh. Boh nás zjednocuje a spája, 

upevňuje a oživuje. Hriech nás ničí. Smrť je odvrat od života, ničota, ku ktorej speje 

každý, kto odmieta Boha, Život.  

Božie Slovo hovorí: „Nehorlite za smrť na bludisku svojho života, nepriťahujte si 

skazu činmi svojich rúk, pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich. Veď on 

stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú tu pre spásu a nieto v nich nijakého jedu záhuby, 

podsvetie tiež nepanuje na zemi. Lebo spravodlivosť neokúsi smrť..“ (Mudr 1, 12-15) Z 

povedaného môžeme pochopiť, že nie všetky skutočnosti, na ktoré po Adamovom páde 

narážame v tomto svete sú Božím dielom, i keď v konečnom dôsledku aj tieto diablove 

skutky slúžia Božiemu zámeru Spásy a Boh o nich vie a s nimi počíta. Človek sa rôznym 

spôsobom dostal do područia diabla. Ježiš prichádza ako Vykupiteľ, ktorý nás vykupuje z 

otroctva. Prichádza aj ako Spasiteľ, ktorý lieči rany spôsobené hriechom. Izaiáš ohlasuje: 

„Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni 

z celej zeme, lebo Pán hovoril.“ Smrť a jej prejavy sú niečím do čoho sa človek zamotal 

pádom do hriechu. 

V evanjeliu nachádzame Ježišov postoj voči niektorým konkrétnym chorobám. Pri 

uzdravení Šimonovej svokry rozkazuje horúčke, akoby to bol nejaký démon. „Postavil sa 

nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.“ Pri uzdravení 

zhrbenej ženy povie: „A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov 

spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?" Jej chorobu označil za 

spútanie satanom, z ktorého ju treba oslobodiť, dokonca ihneď aj za cenu narušenia 

sobotného pokoja. Podobne sa chová voči každej forme posadlosti. Vyháňa zlého ducha z 

človeka. Človek je Božím vlastníctvom a diabol nemá právo obsadzovať Boží chrám. 

Zvláštne vyjadrenie Pána Ježiša o zmysle vrodenej telesnej vady nachádzame v 9 hl. 

Jánovho evanjelia, kde sa jedná o uzdravenie slepého od narodenia. Na otázku apoštolov: 

„Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia, - že sa narodil slepý?" dáva odpoveď: 

„Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky!" (Jn 9, 3). 

Božia Láska, ktorá zahladzuje ľudský hriech, dáva iný zmysel tejto biede. Vieme, že 

minulosť ovplyvňuje budúcnosť. Ale už nemôžeme vidieť, že určité veci sa ozrejmia až v 

budúcnosti. Ich zmysel leží v budúcnosti, nie v tom, čo bolo a je teraz, ale v tom, čo bude. 

Budúcnosť mnoho vecí vysvetlí a ospravedlní. Naše uvažovanie sa dá vyjadriť jednoducho 
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vetou: je to tak „preto, lebo“. Božie myslenie by sme mohli vyjadriť takto: je to tak „preto, 

aby“. 

Pán Ježiš vyslovene hovorí, že zmysel existencie tohto postihnutého človeka je v 

tom, že sa majú na ňom prejaviť Božie skutky. Čo sú to Božie skutky? Božie skutky sú 

všetky tie skutky, ktorými človek presahuje a prekračuje ľudskú obmedzenosť. Boží 

skutok je každý čin, kde človek presahuje sám seba, či už ide o zázrak moci alebo o prejav 

nezištnej Lásky. Božie skutky sú tie činy, v ktorých sa zjavuje Boh. Sú to skutky, ktoré 

riešia po ľudsky neriešiteľné problémy. Vždy sa jedná o zázrak, lebo Boží skutok 

nevychádza z ľudského ega, ale z Boha – z Lásky, skrze ruky človeka. 

    Môžeme Ježišovi položiť otázku: „Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie?" Ježiš 

nám odpovedá: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého On poslal.“ To, čo Boh od nás žiada 

je veriť vo Vtelené Božie Slovo. Tu na tomto mieste znovu pripomeniem, že veriť znamená 

s istotou prijať určitú pravdu pre autoritu Boha. Základným božím skutkom je viera v 

Bohočloveka. Viera v Boha, ktorý sa zjavil skrze Ježiša. V osobe Ježiša Krista sa nám 

zjavuje charakter Boha. Veriť v Ježiša, znamená, veriť, že Boh je presne taký a nie iný. Je 

to veľmi dôležité, lebo predstava a poznanie Boha tvarujú našu dušu. Aký je môj Boh, 

taká bude aj moja duša. Boh príjme len tu dušu, ktorá sa ponáša na neho. Preto je veľmi 

dôležité veriť a milovať pravého Boha. Ježiš je dôkazom toho, že Boh a človek môžu spolu 

existovať vo vzájomnej jednote. Jedine Boh nám dáva pravú ľudskú veľkosť a dokonalosť 

a dokonca rozvije ľudskú osobnosť' do nadľudských prejavov. Počiatok hriechu je 

Adamova nevera. Počiatok ospravedlnenia je viera: „Abrahám uveril Bohu a bolo mu to 

pripočítané za spravodlivosť!“ Skrze vieru vstupuje do našich životov Božie slovo, ktoré 

je živé a účinné. 

Prevzaté z internetu, pokračovanie nabudúce. 

 

Ponuka Centra pre rodinu Sigord: 
 

Prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi 

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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Životopis svätých: Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, 

Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 16. august 

O pôvode Rukou neutvoreného obrazu (po grécky 

Acheiropoiétos eikón, po cirkevnoslovansky 

Nerukotvorénnyj óbraz) hovorí cirkevný historik Eusebios 

(†340), pričom sa opiera o písomné dokumenty, ktoré 

našiel v edesských archívoch. Kresťania odpradávna 

považovali jeho rozprávanie za historickú udalosť, čoho 

dôkazom sú bohoslužobné texty na posvätenie ikon 

používané cirkvami konštantínopolskej tradície, medzi 

ktoré patrí aj naša cirkev. 

Kráľ sýrskej Edessy Abgar V. (9 – 46) upadol do 

malomocenstva. Keď sa dopočul o Ježišovi, vyslal do 

Palestíny maliara Ananiáša, aby Ježiša pozval na návštevu a zároveň zhotovil jeho 

podobizeň. Jeho list znel takto: „Edesský knieža Abgar posiela Ježišovi, dobrému 

Spasiteľovi..., pozdrav. Počul som o tebe a o tvojich slávnych divoch, že bez liečiv a 

byliniek uzdravuješ choroby... Preto ti píšem túto pokornú prosbu: aby si sa pousiloval 

prísť ku mne a uzdraviť moje nevyliečiteľné choroby... Tiež počúvam, že ťa Židia 

nenávidia a chcú ti ublížiť. Ja mám mesto, hoci nie veľmi veľké, ale pekné a oplývajúce 

každým dobrom. Príď teda ku mne a prebývaj so mnou v mojom meste...“  

Keď Ananiáš prišiel do Jeruzalema a našiel Ježiša, ako učí zástupy, usiloval sa 

nakresliť jeho podobizeň, ale nedarilo sa mu. Po dlhšom čase Ježiš poslal apoštola Tomáša, 

aby ho priviedol k nemu. Prv, ako Ananiáš otvoril ústa, Ježiš ho nazval menom a spýtal sa: 

„Kde je list tvojho kniežaťa Abgara, ktorý si mi priniesol z Edessy?“ Užasnutý Ananiáš mu 

ho podal a Ježiš napísal nasledujúcu odpoveď: „Blažený si, Abgar, lebo si ma nevidel, a 

predsa si vo mňa uveril... Píšeš mi, aby som k tebe prišiel, ale ja musím uskutočniť to, kvôli 

čomu som poslaný... Potom...k tebe pošlem jedného zo svojich učeníkov, ktorý ťa úplne 

uzdraví z tvojej choroby a daruje tebe i tým, ktorí sú s tebou, večný život.“ Nato Ježiš 

prikázal, aby mu priniesli vodu, umyl si tvár a pritlačil na ňu podanú štvorcovú bielu 

utierku. Na plátne zostala jeho tvár, akoby namaľovaná farbami, ktorú odovzdal Ananiášovi 

so slovami: „Odnes ju a odovzdaj tomu, ktorý ťa poslal!“ Ide o obraz, ktorý nazývame Nie 

rukou utvorený, lebo nevznikol ľudskou rukou. 
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Po návrate domov Ananiáš odovzdal kráľovi sväté plátno s Ježišovou podobizňou. Keď ho 

zobral do rúk a bozkával, takmer úplne uzdravel, iba na tvári zostali nejaké škvrny. Po 

Kristovom nanebovstúpení prišiel do Edessy svätý apoštol Tadeáš (liturgická pamiatka 21. 

augusta), ktorý kráľa poučil o viere a pokrstil jeho i celé mesto. Nato Abgar úplne uzdravel a 

rozkázal zničiť modlu, ktorá sa nachádzala nad mestskou bránou. Na jej miesto dal upevniť 

Rukou neutvorený obraz Ježiša Krista pripevnený na dosku a dobre chránený pred 

nepriazňou počasia. Vyzdobil ho zlatom i drahými kameňmi a prikázal, aby mu každý, kto 

vstupuje do mesta alebo z neho odchádza, prejavil úctu. 

Uvedené nariadenie sa dodržiavalo za panovania Abgara, jeho syna i jeho vnuka. 

Potom však začalo ožívať pôvodné pohanské náboženstvo a jeden z Abgarových pravnukov 

dokonca uvažoval odstrániť sväté plátno sponad brány. Vtedy na základe Božieho zjavenia 

prišiel v noci edesský biskup so svojím klérom, postavil pred obraz lampadu, opatrne ho 

zakryl keramickou doskou a zamuroval. Kráľovi viac neprekážal, ale postupne upadal do 

zabudnutia. 

Za cisára Justiniána I. (527 – 565) vtrhol perzský kráľ Chozroes I. na územie Rímskej 

ríše a obliehal aj Edessu. Vtedy mal tamojší biskup Eulabios zjavenie, na základe ktorého 

našiel Rukou neutvorený obraz a urobil s ním slávnostný sprievod po celom meste. Takto 

bolo sväté plátno znova objavené a perzské vojsko znenazdania zutekalo. Keď sa Edessa 

dostala pod nadvládu Arabov, cisár Roman I. (920 – 944) predmetný obraz odkúpil a 16. 

augusta 944 slávnostne preniesol do Konštantínopola, kde spočíval do roku 1204. Pri tejto 

udalosti sa udialo veľa zázračných uzdravení.  

Ďalšie osudy svätého plátna sú nejasné. Pravdepodobne sa ho zmocnili križiaci, ktorí 

ho chceli previezť do Benátok, ale ich loď stroskotala a spolu s relikviou sa potopila. 

Našťastie sa dodnes zachovali jej verné kópie. 

ThLic. Marcel Gajdoš 
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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, 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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SUDOKU 
 

 
 

Vtipy: 
 

Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil z maturity, ako bolo.  

- „Vieš, oci, celá maturita prebiehala pobožne.“  

- „A to akože ako?“  

- „To vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja som bol v čiernom. On položil otázku, 

ja som sa prežehnal. Ja som odpovedal, on sa prežehnal.“  
 

- „Pán doktor, čo mám robiť? Na určitých miestach stále priberám.“ 
- „Tak na tie miesta nechoďte!“  
 

 

- „Mamí, koľko pasty je v zubnej paste?“  
- „A čo ja viem.“  
- „Ja to viem. Od gauča po televízor.“ 
 

Na obrovskej zaoceánskej lodi si kapitán zvolá všetkých na palubu a hovorí:  
- „Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť 
najskôr?“  

- „Tu dobrú!“  
- „Dostaneme jedenásť oskarov.“ 
 

- Aká je mužská predstava romantiky?  
- Futbalový štadión osvetlený sviečkami. 
 

 

                                                                                                   Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 11. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
6.8. 

Premenenie nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista 
 

Odporúčaný sviatok 
Myrovanie 

6:30 
7:30 

     
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav, Helena, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján (panychída) 

Utorok 
7.8. 

Svätý prepodobný mučeník 
Domécius  

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Juraj, Peter, Martin s rodičmi 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mikuláš, Rozália 

Streda 
8.8. 

Svätý Emilián Vyznávač, 
kyzický biskup 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Sv. liturgia slovenská  
+ Helena, František, Júlia 

Štvrtok 
9.8. 

Svätý apoštol Matej 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Andrej 

Sv. liturgia slovenská 
+ Lumír, Viktória, Roman 

Piatok 
10.8. 

Svätý mučeník a archidiakon 
Vavrinec 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ Viera 

Sobota 
11.8. 

Svätý mučeník Euplos 
 

Odpust v Klokočove 

6:30 
 

15:30 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Zita s rod. 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Ivan, Teodor, Vasiľ 

Nedeľa 
12.8. 

JEDENÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 
Prepodobný otec Mojžiš 

Etiópsky 
Svätí mučeníci Fótios a Anikét 

 
Odpust v Klokočove 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marián, Ján, Gabriela 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Ján (80 r.), Mária 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Štefan, Mária (50 r. manž.) s rod. 
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Liturgický program na 12. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
13.8. 

Zakončenie sviatku Premenenia Pána 

Prepodobný otec Maxim 
Vyznávač 

 

Obraz Božieho milosrdenstva - Dedačov 

6:30  
 

18:00 

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

Utorok 
14.8. 

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky 

Svätý prorok Micheáš 
Prenesenie pozostatkov 
prepodobného Teodóza, 

pečerského igumena 
 

Obraz Božieho milosrdenstva - Lackovce 

6:30 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna, Róbert, Dávid 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Mária, Viera, Štefan, Mária 

Streda 
15.8. 

Zosnutie Presvätej 
Bohorodičky 

 

Prikázaný sviatok 
Svätenie bylín 

Myrovanie 
 

Obraz Božieho milosrdenstva - Humenné 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

Helena (75 r.) 
Sv. liturgia slovenská  

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

+ Andrej, Anna 

Štvrtok 
16.8. 

Prenesenie Rukou 
neutvoreného obrazu Ježiša 

Krista z Edessy do 
Konštantínopola 

Svätý mučeník Diomédes 
 

Obraz Božieho milosrdenstva - Sopkovce 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Irena (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej (panychída) 

Piatok 
17.8. 

Svätý mučeník Myrón 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Michal, Anna 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ Ján 

Sobota 
18.8. 

Svätí mučeníci Flórus a Laurus 
 

Odpust v Ľutine 

6:30 
 

15:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sobáš s liturgiou 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Mária, Andrej, Anna 
(panychída) 

Nedeľa 
19.8. 

DVANÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý mučeník Andrej 

Stratopedarcha a spoločníci 
 

Odpust v Ľutine 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Slavomír (35 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jakub, Zuzana, Helena, Jana, Samuel 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 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, o. Miroslav Sentivan 

 


