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Drahí spolubratia v kňazskej službe, milí rehoľníci, ctihodné rehoľné sestry, 

milí bratia bohoslovci, drahí naši veriaci. 

 

11. októbra 2011 vydal pápež Benedikt XVI. apoštolský list s názvom Brána viery, ktorým 

vyhlásil Rok viery, ktorý sa začne 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia Druhého 

vatikánskeho koncilu. 

Tiež sa blíži významné jubileum, rok 2013, kedy budeme oslavovať 1150. výročie príchodu 

svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.  

Láska k Bohu, blížnemu a sebe je znakom skutočného obrátenia – znakom živej viery. 

Cestou k nášmu obráteniu – k živej viere je počúvať a prijať radostnú zvesť evanjelia. Preto je tu 

ponuka Roku viery a Cyrilo-metodského jubilea. 

Svätý Otec o Roku viery okrem iného povedal: „Obnova Cirkvi prichádza skrze svedectvo 

života veriacich. Skrze svoju vlastnú existenciu vo svete sú kresťania v skutočnosti povolaní, 

aby nechali zažiariť Slovo pravdy, ktoré nám zanechal Ježiš Kristus. Rok viery je pozvaním k 

autentickému a pôvodnému obráteniu sa k Pánovi, jedinému Spasiteľovi sveta. V tajomstve 

jeho smrti a zmŕtvychvstania Boh zjavil plnosť Lásky, ktorá zachraňuje a volá ľudí k 

obráteniu skrze odpustenie hriechov“ (porov. Sk 5, 31). 

Sv. Cyril a sv. Metod otvorili cestu poznania Boha našim predkom, lebo im priniesli Božie 

slovo a svätú liturgiu v reči zrozumiteľnej, v cirkevnej slovančine. Tak mohli skutočne, naplno a 

s úžitkom spoznávať Boha i oslavovať ho a modliť sa k Nemu. Mohli počúvať v chrámoch 

najradostnejšiu zvesť – Božie slovo vo svojej reči, čo bolo vo vtedajšej dobe veľmi výnimočné. 

Pre našich predkov boli sv. solúnski bratia nezabudnuteľným darom z neba. Prijali od nich 

vieru cez svätý krst a katolícku náuku, ktorá im ukázala zmysel ľudského života na zemi a 

večný život v definitívnom cieli v nebi. Po celé stáročia odovzdávala naša cirkev túto vieru 

mnohým generáciám z pokolenia na pokolenie. Tak sme ju dostali aj my, dnešní gréckokatolíci 

na Slovensku, ktorí sme autentickými nasledovníkmi našich svätých vierozvestcov vo viere i v 

obrade. 

Odporúčam kňazom, aby povzbudzovali veriacich ku každodennému čítaniu Svätého 

písma, aspoň pol hodiny, a k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod., 

alebo aj v inom čase. Verím, že touto duchovnou aktivitou sa všetci duchovne pripravíme na 

dôstojné slávenie Roku viery a 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov na Veľkú Moravu. 
 

Z pastierskeho listu Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu. 

Ročník:  4.     Číslo:   15 
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BOLESŤ A UTRPENIE 

Hovorili sme už, že Ježiš prišiel, aby zmaril diablove skutky. Ale On prišiel aj preto a 

prednostne preto, aby sa zjavili Božie skutky. Na otázku Jána Krstiteľa ohľadom jeho mesiášskeho 

poslania odpovedá tým, že poukazuje na zázraky, ktoré sa dejú skrze neho. „Choďte a oznámte 

Jánovi, čo ste videli a počuli: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi 

vstávajú, chudobným a ohlasuje radostná zvesť.“ Takto vyzerá príchod Boha na svet. Môžeme 

povedať, že Ježiš dokonale prevracia zabehnuté poriadky tohto sveta poznačeného hriechom. V 

jeho zázrakoch sa zjavuje Božia moc, a možno ešte viac Božia dobrota, Boží úmysel s človekom. 

Ježiš žiadnemu chromému nehovorí: „Chcem aby si zostal chromý!“ Alebo. „Páči sa mi, že si slepý!“ 

Dokonca mení pre nás tak bežnú skutočnosť ako smrť. Veď konštatujeme: „Každý človek umrieť 

musí!“ A tu zrazu mŕtvi vstávajú! Toto sú Božie skutky.  

 V duchu tejto logiky uvažuje aj Nikodém: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo 

nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh." Teda toto všetko je znakom toho, 

že s Ježišom je Boh. A je to Boh, ktorý sa nám predstavuje ako Vzkriesenie a Život. Teda nielen 

Dokonalý Život ale aj moc obnovy toho, čo je choré a dokonca i to, čo už zomrelo. Vedci sa 

dohadujú o pôvode a podstate života: „Čo je život?“ Božie zjavenie tvrdí: „Život nieje čo, ale kto. Ježiš 

je Život. My všetci žijeme, ale len On je Život.“ Boh stojí na strane života a do smrti zostúpil tiež len 

preto, aby ju víťazne premohol.  

Možno nás zaujíma, prečo Boh často neuzdravuje, hoci Ho prosíme a niekedy aj veľmi 

úpenlivo a s veľkou dôverou? Veľmi často býva naša choroba viazaná na nejaký pomýlený životný 

postoj napr.: neodpustenie, nenávisť, malovernosť, nevera, nevšímanie si Božieho Slova, 

zanedbaný život modlitby, zlé medziľudské vzťahy. Niekedy sa dokonca určitá choroba môže 

viazať aj na kliatbu. To všetko treba najprv v Duchu Svätom rozpoznať a premodliť a potom sa 

často deje zázrak. Často sa stretávame so skutočnosťou, že ak kresťan nepristupuje ku 

sviatostiam, hlavne ku sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu, tak sa jeho bytosť stáva ľahkou 

korisťou a cieľom rôznych démonov, ktorí spôsobujú choroby.  

Božie Slovo hovorí: „Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, 

aby bol zdravý? Pre človeka sebe podobného nemá milosrdenstva, a pritom oroduje za svoje hriechy? 

Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba človekom, a pritom prosí o zľutovanie u Boha? Veď kto iný 

môže jeho hriechy uzmieriť? Mysli na koniec (všetkého) a zanechaj nepriateľstvo, lebo hniloba a 

smrť ti hrozia, ako to ustanovil (Boh)“ (Sir 28,3-7). Toto sú základne princípy biblického 

uzdravovania, alebo uzdravovania na základe viery. Naše choroby nie sú pre Boha problémom. 

Ježiš nám zjavuje Božiu moc, ktorá kriesi mŕtvych. V chorobe nás nelikviduje Boh, ktorý je Život a 
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chce život, ale likviduje nás nespravodlivý hnev. Tam kde sa človek zrieka hnevu a nenávisti, tam 

kde sa človek rozhodne vedome odpúšťať, tam nachádza uzdravenie. Prosme, aby nám Ježiš, ktorý 

nám naše hriechy odpustil a dáva sa nám v eucharistii, dal silu k odpusteniu naším blížnym. 

Odpustenie je zároveň aj cestou k psychickému a fyzickému zdraviu. Boh nestvoril smrť a neteší 

sa smrti živých. Boh chce zdravých ľudí. Hľadajme cestu uzdravenia, aby sme urobili dobre sebe a 

Bohu česť.  

Kristov súcit s nemocnými a jeho mnohé uzdravenia chorých každého druhu sú výrazným 

znamením toho, že „Boh navštívil svoj ľud" (Lk 7,16) a že sa celkom priblížilo Božie kráľovstvo. 

Ježiš často žiada nemocných, aby verili. Pri uzdravovaní používa vonkajšie znaky: slinu, vkladanie 

rúk, blato a umývanie. Nemocní sa ho snažia dotknúť, „lebo vychádzala z neho sila, ktorá 

uzdravovala všetkých" (Lk 6,19). Vo sviatostiach sa Kristus „dotýka" nás, aby nás uzdravoval. Keď 

sa obraciame k Bohu nachádzame spásu duše i tela. Obraciame sa k Bohu vtedy, keď zachovávame 

jeho slovo a priamo sa ho dotýkame v Eucharistii. Kristus dojatý toľkým ľudským utrpením nielen 

dovoľuje, aby sa ho dotýkali nemocní, ale ich biedy berie na seba: „On vzal na seba naše slabosti a 

niesol naše choroby" (Mt 8,17). Na kríž vzal Kristus celú ťarchu zla, sňal „hriechy sveta" (Jn 1,29), 

pričom nemoc je len ich dôsledkom. Svojím umučením a smrťou na kríži dal Kristus nový zmysel 

utrpeniu: môže nás urobiť podobnými jemu a spájať nás s jeho vykupiteľským utrpením.  

Kristus dáva svojím učeníkom účasť na svojej súcitnej službe biednym a chorým: „Oni šli a 

hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a 

uzdravovali ich" (Mk 6,12-13). Po zmŕtvychvstaní Pán obnovuje toto poslanie: „v mojom mene ...na 

chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú" (Mk 16,17-18). Duch Svätý udeľuje niektorým 

kresťanom zvláštnu charizmu uzdravovania, aby ukázal silu milosti Zmŕtvychvstalého. Ale často 

sa ani najusilovnejšími modlitbami nedosiahne uzdravenie všetkých telesných chorôb, lebo Boh 

dokáže aj z nášho utrpenia vydolovať dobro. Preto si ešte všimnime pozitívne hodnoty utrpenia. 

Ako sa na túto problematiku dívali apoštoli.  

Sv. Peter prehlasuje: „Keď teda Kristus podstúpil bolestné utrpenie, i vy sa vyzbrojte tou istou 

myšlienkou: Ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom“ (1 Pt 4,1). Keď Písmo sväté hovorí o 

hriechu, nemyslí len hriešny skutok, ale zlého ducha, ktorý v a po ťažkom hriechu ovláda človeka. 

Od tohto nás môže úplne oslobodiť len prijatie Krista v eucharistii a dobrovoľne prijaté utrpenie. 

Zlý duch vyhľadáva príjemnosť v človeku. Kto trpí, rozchádza sa s hriechom. Diabol je ako sebecký 

spoločník, ktorý nás opúšťa v tom momente, keď sa dostaneme do nejakej biedy. Utrpenie od tej 

doby, čo ho podstúpil a posvätil Boží Syn, má tajomnú moc „rozpustiť hriech", roztrhať sieť vášni a 

vyhnať hriech z našich údov. Nevieme prečo je to tak, ale vieme, že je to pravda. Naše utrpenie je 
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ako kanál, ktorý nás spája jedinečným spôsobom s Kristovým utrpením a z neho vyviera 

odpustenie hriechov. Nejde o to, aby sme utrpenie umelo vyhľadávali, alebo sami sebe 

spôsobovali, ale jedná sa o to, aby sme s novým duchom prijali utrpenie, ktoré nám nadelil sám 

život. Evanjelium hovorí: „Kristus musí trpieť“ a každý, kto to aspoň trochu myslí s Bohom vážne, 

zistí, že po dedičnom hriechu nie sme schopní pokročiť vo svätosti, ak netrpíme.  

Sv. Pavol ponúka ešte iný pohľad: „Bratia, teraz sa radujem v utrpení, ktoré znášam pre vás a 

na vlastnom tele dopĺňam, čo ešte chýba Kristovmu umučeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.“ 

(Kol 1,24) U Pavla ide o zvláštny druh utrpenia, ktoré by sme mohli označiť ako „utrpenie pre 

spravodlivosť“. Nepovažuje ho za zbytočné. Vidí v ňom možnosť spolupracovať s Vykupiteľom. 

Netrpí pre svoje hriechy, ale pre hlásanie evanjelia a takéto utrpenie je blahoslavené samotným 

Ježišom. Pavol učí, že Kristus stále žije vo svojej Cirkvi a Cirkev je jeho tajomným telom. Ježiš ako 

človek trpel a bol pochovaný, vstal zmŕtvych. Všetko sa to udialo v historickom čase a konkrétnom 

priestore. Ale Cirkev ako tajomné Kristovo telo, trpí a bude trpieť dokiaľ bude na svete hriech. My 

všetci musíme na seba prijať určitý diel utrpenia, ktorým sa vykupuje svet.  

V tomto utrpení je však už aj radosť, pretože vieme a je nám zjavené skrze Kristovu smrť, 

aké ovocie prináša jeho životodárna smrť a vieme, že toto utrpenie má vykupiteľskú cenu. 

Utrpenie pre spravodlivosť je znamením Božieho vyvolenia a znakom toho, že nás Kristus vážne 

zapája do svojho diela Spásy. Modlitba a sebaposväcovanie v útrapách duše i tela, tvoria akési 

skryté a predsa veľmi potrebné korene apoštolskej činnosti. Nie všetci sa vieme prihovoriť ľuďom 

na ulici, ale všetci môžeme pracovať na sebaposväcovaní skrze utrpenie a odovzdanosť Bohu. V 

Eucharistii sa Kristova obeta stáva aj obetou všetkých údov jeho Tela. Život veriacich, ich 

chválenie Boha, utrpenie, modlitba, ich práca sa spájajú u Krista do celostnej obety, a tak získavajú 

novú hodnotu. Kristova obeta na oltári dáva všetkým generáciám kresťanov možnosť zjednotiť sa 

s ním v jeho obete na kríži.  

Na záver modlitba sv. Františka: „Všemohúci, Najvyšší, Presvätý a Najvznešenejší Bože, Otče 

Svätý a Spravodlivý, Pán a Kráľ neba i zeme, pre teba samého ti vzdávame vďaky, že si svojou svätou 

vôľou a skrze svojho jednorodeného Syna vo Svätom Duchu stvoril všetko, duchovné i telesné, a nás, 

že si stvoril ku svojmu obrazu a podobenstvu a postavil do raja, kde sme klesli vlastnou vinou. A my ti 

ďakujeme, že ako si nás stvoril skrze svojho Syna, tak si tiež chcel skutočnou a svätou láskou, ktorou 

si nás miloval, aby sa On narodil ako Pravý Boh a pravý človek z presvätej, najblahoslavenejšej vždy 

Panny svätej Márie a že si nás zajatcov, chcel vykúpiť jeho krížom, jeho krvou a jeho smrťou." Amen.                                     

Prevzaté z internetu (pokračovanie z minulého čísla). 
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      Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach ponúka od 

zimného semestra 2012/13 štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV). Ide o formu 

celoživotného vzdelávania, ktorá umožní uspokojiť záujmy poslucháčov v oblasti 

východných cirkevných vied a rozvíjať osobitosti vzdelávania v gréckokatolíckom duchu 

pre hlbšie chápanie svojho kultúrno-náboženského dedičstva. 

      Štúdium bude trvať tri roky (6 semestrov). Je organizované formou prednášok, ktoré 

sa konajú dvakrát mesačne - spravidla vo štvrtok od 16:00 hod. Prednáška trvá 90 minút, 

po ktorej nasleduje diskusia. Prednášať sa začína vo štvrtok 27 septembra 2012 v 

Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach.  

       

      Tento akademický rok sa budeme venovať témam: 

 

 Dejiny gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku  

 Modlitba na kresťanskom Východe 

 Sviatostný život gréckokatolíckej cirkvi   

 Estetika sakrálneho umenia    

 Liturgický život gréckokatolíckej cirkvi   

 Dejiny výtvarného a ikonopiseckého umenia  

                

      Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. 8. 2012 na mailovej 

adrese danop@post.sk, alebo na tel. číslach 055/7266736, 055/7266716, Mob. 

0904738775. 

      Poplatok za každý akademický rok (dva semestre) činí 35 € . Peniaze treba 

zaplatiť z účtu, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu štátnej pokladnice    

7000241236/8180  

variabilný symbol:   7104000600 

špecifický symbol:   49906 

do poznámky uviesť:   UTV KOŠICE 

V prípade platby z účtu uviesť aj meno za koho je tento poplatok. 

 

     Rozpis prednášok a prihláška ne tento akademický rok sú uvedené na webovej stránke 

http://www.csvzml.org Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka.  
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Životopis svätých: Svätý apoštol Títus – 25. august 

 

Títus sa narodil na ostrove Kréta v Stredozemnom 

mori, a to pravdepodobne v roku 7 po Kristovi. Pod vplyvom 

svojich rodičov, ktorí pochádzali z rodu tamojších kráľov, 

slúžil modlám a zaoberal sa helénskou filozofiou i umením. 

Úprimne však túžil viesť nábožný život, takže postupne 

dospieval k presvedčeniu o márnosti pohanstva.  

V dvadsiatich rokoch počul hlas, ktorý mu hovoril: 

„Títus, je potrebné, aby si odtiaľto odišiel a zachránil si 

dušu, pretože helénska náuka nevedie k záchrane!“ On však 

vedel, že hlasy a vnuknutia môžu byť falošné, preto čakal, 

kým sa hlas neozve znova. A naozaj, po roku mal sen, v 

ktorom dostal od Boha príkaz prečítať si hebrejské knihy, teda Sväté písmo Starého zákona. 

Keď našiel knihu svätého proroka Izaiáša (liturgická pamiatka 9. mája), otvoril ju na 

štyridsiatej prvej kapitole, ktorá sa začína slovami: „Počúvajte ma, ostrovy!“. Pri jej čítaní 

objavoval množstvo vecí, ktoré ho oslovovali a definitívne dospel k názoru, že jestvuje iba 

jeden Boh a že pohanstvo sa mýli. 

V tom čase sa doniesla na Krétu zvesť o Ježišovi z Nazareta, ktorý údajne koná v 

Palestíne veľké divy a znamenia. Vladár sa poradil s poprednými mužmi a rozhodol sa 

vyslať do Jeruzalema svojho vnuka Títa, aby preskúmal pravdivosť týchto chýrov. Vďaka 

tomu sa Títus osobne stretol s Ježišom Kristom, počúval jeho náuku, videl jeho zázraky a 

smrť na kríži, presvedčil sa o jeho zmŕtvychvstaní a stal sa svedkom toho, ako po zostúpení 

Svätého Ducha rozprávali apoštoli cudzími jazykmi, okrem iného tiež po krétsky (porovnaj 

Sk 2, 9–11). 

V nasledujúcom období Títus pomáhal svätým apoštolom, no nebol pokrstený, 

pretože odmietal prijať obriezku, čo vtedy mnohí považovali za podmienku krstu. Keď však 

svätý apoštol Peter pokrstil stotníka Kornélia (porovnaj Sk 10, 1–48) a apoštolský snem v 

Jeruzaleme rozhodol, že pohania sa pred vstupom do Cirkvi nemusia dať obrezať (porovnaj 

Sk 15, 6–29), svätý krst prijal aj Títus. Vtedy ho dvanásti svätí apoštoli (liturgická pamiatka 

30. júna) pripočítali k zboru sedemdesiatich menších apoštolov (liturgická pamiatka 4. 

januára) a poverili ho misijnou prácou. 
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Títus sprevádzal svätého apoštola Pavla pri ohlasovaní Božieho slova medzi pohanmi, 

no občas od neho dostával poverenie pracovať na evanjelizovaní aj samostatne, napríklad v 

Dalmácii (porovnaj 2 Tim 4, 10), alebo doručovať jeho listy, trebárs kresťanom žijúcim v 

Korinte (porovnaj 2 Kor 12, 18). Je pochopiteľné, že medzi svätými apoštolmi Pavlom a 

Títom sa postupne vyvinulo hlboké priateľstvo. 

Spomínaní dvaja muži navštívili pri ohlasovaní evanjelia aj ostrov Krétu, kde v tom 

čase vládol Rustil, manžel Títovej sestry. Rustil sa spočiatku dobrej zvesti o Kristovi 

posmieval, keď však svätý apoštol Pavol vzkriesil z mŕtvych jeho syna, uveril a spolu so 

všetkými domácimi prijal svätý krst. Jeho príklad, pochopiteľne, nasledovali viacerí 

obyvatelia tejto krajiny. Vtedy svätý apoštol Pavol vysvätil Títa na biskupa a zveril mu Krétu 

i okolité ostrovy, sám odišiel ohlasovať evanjelium do ďalších krajín. 

Po príchode do Nikopola (mesto v západnom Epire na pobreží Jadranského mora) 

svätý apoštol Pavol napísal Títovi list, v ktorom ho oslovuje ako syna. Na základe prosby 

uvedenej v predmetnom liste (porovnaj 3, 12) pricestoval Títus na nejaký čas za svätým 

apoštol Pavlom do Nikopola, potom sa vrátil na Krétu. 

Keď sa Títus dozvedel, že svätý apoštol Pavol bol v Jeruzaleme zatknutý a poslaný do 

Ríma (porovnaj Sk 21, 27–28, 31), išiel za ním. Po Pavlovom sťatí zobral jeho telo, s úctou 

ho pochoval a vrátil sa na Krétu, kde mal svoje biskupské sídlo v meste Gortyna. Mnohých 

pohanov priviedol k viere v Krista, okrem iného aj konaním zázrakov, keď napríklad na 

slová jeho modlitby spadla na zem uctievaná modla alebo sa dokonca zrútil chrám 

pohanského boha Dia. 

Títus zomrel pokojnou smrťou vo veku deväťdesiatštyri rokov. Náš otec svätý Ján 

Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup (liturgická pamiatka 13. novembra, 27. januára a 

30. januára), v jednej zo svojich kázní hovorí, že Títus predstavoval najskúsenejšieho zo 

všetkých Pavlových spolupracovníkov. 

 ThLic. Marcel Gajdoš 
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SUDOKU 

 
 

Vtipy: 
 

Učiteľ hovorí žiakom:  

- „Ak sa nezačnete učiť, tak z vás minimálne 50% prepadne!“  

- „Ale, pán učiteľ, toľko nás tu ani nie je. “ 

 
V škole na poslednej hodine:  

- „Kto odpovie prvý na moju otázku, môže íst domov!“  

Jožko vyhodí tašku z okna.  

„Kto to bol?!“  

- „Jaa, dovi! “ 
 

Učiteľka vraví Jožkovi: 
- „Jožko, vyskloňuj slovo chlieb.“ 
- „Kto? Čo? – Chlieb“ 
- „S kým? S čím? - So salámou.“ 
- „Komu? Čomu? - Mne!“ 
 

- „Jožko, čo tam gumuješ?“ 
- „Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú 5ku opravil.“ 
 

Prevzaté z internetu 
 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2974/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2974/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2974/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2675/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2675/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2675/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2675/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2675/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2634/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2634/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2634/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2634/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2634/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2624/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-2624/
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Liturgický program na 13. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
20.8. 

Svätý prorok Samuel 

6:30 
     
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marián (9 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Timotej (2 r.) 
* Martin 

Utorok 
21.8. 

Svätý apoštol Tadeáš  

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Zuzana, Vasiľ 

Streda 
22.8. 

Svätý mučeník Agatonik 
a spoločníci 

Duchovná obnova 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marek (za čistotu srdca) 

Korunka k BM 
Akatist k CM 

Sv. liturgia slovenská  
* Július, Helena 

Štvrtok 
23.8. 

Zakončenie sviatku Zosnutia 
presvätej Bohorodičky 
Svätý mučeník Lupus 

Svätý hieromučeník Irenej, 
lyonský biskup 

Duchovná obnova 

6:30 

17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Korunka k BM 

Akatist k MPӨY 
Sv. liturgia slovenská 

* Stanislav (50 r.) 
* Karin 

Piatok 
24.8. 

Svätý hieromučeník Eutychés 
Duchovná obnova 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Mária 
Korunka k BM 
Akatist k IC XC 

Sv. liturgia slovenská  
+ Juraj, Ján, Pavel 

Sobota 
25.8. 

Blažený hieromučeník 
Metod, michalovský 

protoigumen 
Vrátenie pozostatkov svätého 

apoštola Bartolomeja 
Svätý apoštol Títus 

6:30 
 

15:00 
16:00 

 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sobáš 
Sobáš 

 

 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej, Andrej, Anna 

Nedeľa 
26.8. 

TRINÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

 
Svätí mučeníci Adrián a Natália 

7:00 
 

 

8:00 
 

10:00 
 
 
 

18:00 

Utiereň sviatku 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Archijerejská sv. liturgia 
slovenská 

s myrovaním a obchodom okolo 
chrámu  

 

Sv. liturgia slovenská 
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Liturgický program na 14. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
27.8. 

 
Prepodobný otec Pimen 

 

 

6:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena, Jarmila, Jozef 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef, Mária 

Utorok 
28.8. 

Prepodobný otec Mojžiš 
Etiópsky 

Svätý Augustín, hipponský 
biskup 

6:30 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Helena, Vasiľ, Helena, Vasiľ, 

Mária 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Helena 

Streda 
29.8. 

Sťatie hlavy proroka, 
predchodcu a krstiteľa 

Jána 
 

Zdržanlivosť od mäsa 
a odporúčaný sviatok 

Myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

17:15 
 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
Helena (75 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská  

+ Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej, 
Jakub 

Štvrtok 
30.8. 

Svätý Alexander, svätý Ján 
a svätý Pavol Nový, 

konštantínopolskí patriarchovia 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Adam (10 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Peter (30 r.) 

Piatok 
31.8. 

Uloženie pásu presvätej 
Bohorodičky 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (43 r.) 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ Jolana, Ján 
* o. Peter (35 r.) 

Sobota 
1.9. 

 
 

Začiatok indiktu - nového 
cirkevného roka 

 
 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Juraj s rod. 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária, Mária, Ružena 

Nedeľa 
2.9. 

 
ŠTRNÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 
 

Svätý mučeník Mamant 
Prepodobný otec Ján Pôstnik, 
konštantínopolský patriarcha 

 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Júlia (70 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jana, Juraj 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ľuboš 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  

                      kaplán: miro.sentik@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 

 


