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Ospravedlnenie z viery 

 

Je zjavné, že my ľudia robíme hriechy. Hriech je takou súčasťou nášho života, že 

sme takmer v pokušení mať dojem, že hriešnosť je normálny stav. Ak si však uvedomíme, 

že Boh je absolútne spravodlivý, čo znamená, že jeho zmýšľanie a konanie je úplne bez 

hriechu, a naproti tomu my sme hriešnici, hneď zbadáme, že s Bohom nie sme zajedno. 

Naše zmýšľanie a konanie sa s Bohom rozchádzajú. A toto je katastrofa, ktorej dôsledky 

si v bežnom živote málo uvedomujeme. 

Boh je totiž Stvoriteľom a zdrojom všetkého dobrého, čo máme. Ak sa však od 

tohto zdroja svojím spôsobom života odvraciame, strácame všetko skutočne dobré. Keď 

uvažujeme o nebi, máme na mysli plnosť všetkého dobra, ktoré si tam človek môže 

užívať. V skutočnosti tým dobrom je samotný Boh, ktorý sa v plnosti rozdáva ľuďom 

v nebi. Aby však človek mohol zažívať Boha a jeho dary, musí byť s ním v súlade, nie od 

neho odvrátený. Preto sa v Písme môžeme dočítať, že nebo je Božie kráľovstvo. Žiť v nebi 

či užívať si Boha a jeho dary je to isté, ako žiť v Božom kráľovstve, teda žiť pod Božou 

vládou. Je to stav, v ktorom Boh vládne človeku a človek je ochotný a schopný dokonale 

túto vládu rešpektovať. Žiť v nebi teda znamená dokonale plniť Božiu vôľu, byť dokonale 

spravodlivým a svätým. 

Cieľ nad ľudské možnosti 

Keď Boh vyslobodil Izraelitov z egyptského otroctva, uzavrel s nimi zmluvu, ktorá 

hovorí, čo treba robiť, aby človek mohol dosiahnuť nebo. Zmluva vyžadovala absolútnu 

poslušnosť Bohu, teda plnenie všetkých Božích príkazov a zákazov. Neexistuje jediný 

hriech, ktorý by mohol byť tolerovaný (Gal 3, 10). Zatratenie hrozí každému, kto túto 

zmluvu nebude plniť s veselým srdcom (Dt 28, 47). Ide teda o absolútne vnútorné 

stotožnenie sa s plnením Božích príkazov. Podľa tejto zmluvy sa človek môže dostať do 

neba len tak, že sa dopracuje k absolútnej spravodlivosti a bezhriešnosti. Zároveň však 

úprimne zmýšľajúci človek vie, že takýto cieľ je nad jeho sily. 

Keď apoštol Pavol vysvetľuje zmysel Starého zákona, tvrdí, že Boh si nenamýšľal, 

že Starou zmluvou polepší ľudí. Príkazy boli dané, aby bolo človeku úplne zjavné, čo je 
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dobro a čo je zlo (Rim 7,7.13) a aby spoznal, že vlastnými silami nie je schopný takýto 

zákon vyplniť (Gal 3,21-22). Je nevyhnuté, aby ľudia dosiahli úplnú morálnu dokonalosť, 

ak sa chcú vyhnúť peklu, a zároveň je nemožné takúto dokonalosť ľudskými silami 

dosiahnuť. 

Popri určitej ľudskej nedokonalosti, ktorá bráni človeku vyslobodiť sa od hriešnosti, 

je tu ešte jeden nedostatok, ktorý človeka privádza k hriechu. Tento nedostatok má 

charakter inštinktu sebazáchovy. Mnohokrát sa človek pri pokuse konať dobro stretne s 

nepriaznivými reakciami. Byť čestný môže zároveň znamenať byť neúspešný v získavaní 

majetku či určitej prestíže. Odpúšťanie nepriateľom a láska k nim bývajú spojené s veľkým 

a nepríjemným úsilím prekonať akúsi emocionálnu nechuť a priznať sa k svojej viere môže 

vyvolať výsmech, prenasledovanie, ba aj mučenícku smrť. Hrozba týchto nepriaznivých 

okolností pôsobí na človeka a on je pod touto hrozbou náchylný uchrániť si pohodlie života, 

prípadne život sám a rozhodne sa vykonať zlo. 

Kto ospravedlní nespravodlivého? 

Ak sa má nespravodlivý človek dostať do neba, musí sa stať spravodlivým. Teda musí 

byť ospravedlnený. Dosiahnuť spravodlivosť tým, že sa človek bude zo všetkých síl snažiť 

konať skutky podľa zákona, je nemožné. Písmo vyhlasuje, že zo skutkov podľa zákona 

nebude pred Bohom ospravedlnený nijaký človek (Rim 3, 20).  

Oddávna sa ľudia, zvlášť v pohanských náboženstvách, pokúšali vyriešiť túto 

nepriaznivú situáciu tak, že sa skúšali 

s Bohom nejako dohodnúť. Ponúkali 

Bohu rozličné obety v domnienke, že 

Boh sa pre tieto obety prestane na nich 

hnevať, odpustí im hriechy a rozhodne 

sa netrestať ich. Takéto pohanské 

zmýšľanie preniklo aj do života 

niektorých kresťanov, ktorí sa 

pokúšajú s Bohom vyjednávať 

a ponúkajú mu rôzne dobré skutky ako obetu, aby tým utíšili jeho hnev a presvedčili ho, aby 

im odpustil hriechy. Podobne býva niektorými kresťanmi vnímaná aj Kristova smrť. Keďže 

žiadna obeta, ktorú môže človek ponúknuť Bohu, nie je dosť veľká, aby utíšila Boží hnev, 

musel prísť na zem samotný Boží Syn, aby obetoval Bohu sám seba, a tak utíšil jeho hnev 

a zabezpečil, aby Boh hriešnikov netrestal, ale aby im odpustil ich hriešnosť a prijal ich do 

neba. Celá táto interpretácia kresťanstva vychádza z pohanského vnímania Boha a hriechu, 

podľa ktorého najväčším problémom človeka nie je hriech, ale Boží hnev a jeho trest. Podľa 

tejto interpretácie teda nejde o odstránenie hriechu, ale o jeho prikrytie Kristovou obetou 

a o odstránenie Božieho hnevu a trestu. 

ThLic. Štefan Paločko (pokračovanie v ďalšom čísle). 
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Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame 

svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku 

a opäť sa zasvätiť. Sú v živote človeka, Cirkvi a národa chvíle, keď sa oveľa živšie 

a naliehavejšie pociťuje potreba vyznania viery, lásky a zasvätenia. Významným podnetom 

je pre nás Rok sv. Cyrila a Metoda (5.7.2012 – 31.12.2013), ktorých 1150. výročie príchodu si 

pripomíname. Cyrilometodský jubilejný rok je na Slovensku súbežne umocnený Rokom 

viery (11.10.2012 – 24.11.2013), ktorý ohlásil Svätý Otec Benedikt XVI. Túžime v tomto čase 

oživiť v sebe i v národe posvätené dedičstvo a povedomie našich otcov, ako aj kresťanské 

korene, vieru i  nábožné ľudové tradície našich krajov a obnoviť tak zasvätenie Božskému 

Srdcu Ježišovmu, ktoré pred desaťročiami na Starých Horách vyjadrili slovenskí katolícki 

biskupi (r. 1947).  

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – prameň života a svätosti, poznania a múdrosti, 

pozerajúc sa z tohto prítomného okamihu do diaľav blízkej i vzdialenej minulosti, sme si 

vedomí svojej duchovnej odkázanosti na teba. Z pohľadu minulosti využívame túto chvíľu 

k prejavu vďakyvzdania – osobitne za svoj život prirodzený i sviatostno-duchovný, ktorý 

sme dostali. Vďaka za to, že sme uzreli svetlo sveta, ale aj za dar kresťanskej viery a svetlo 

milosti, ktoré nám priniesla sviatosť krstu a neskôr sviatosť Eucharistie, birmovania, 

manželstva či duchovného zasvätenia. Nezastupiteľnú úlohu v pohybe našich dní mali tak 

naši rodičia, krstní i birmovní rodičia, naši biskupi a kňazi. A tak sa modlíme a prosíme, aby 

sa zachovalo posvätné dedičstvo našich predkov na Slovensku prostredníctvom ľudí, 

v ktorých horí láska k Bohu, k Cirkvi, ľuďom i národu. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – horiace ohnisko lásky, pristupujúc k okamihu 

zasvätenia, chceme predtým očistiť naše srdcia, svedomie a historickú pamäť, lebo nie 

všetky chvíle uplynulého času boli svetlé a bezbolestné. Vyskytli sa v histórii osobnej 

i spoločenskej okolnosti a rozhodnutia ťažké, tienisté a boľavé, ktoré zapríčinili bolesť, 

traumu, plač a svetobôľ. Chystajúc sa k okamihu zasvätenia, úprimne odprosujeme teba, 

Ježišu i poškodených ľudí, za všetky naše hriechy a viny, nevernosť a sváry, neľúbosť, 

nelásku a necitlivosť našich sŕdc. S prejavom našej úprimnej ľútosti prosíme o odpustenie, 

zmilovanie a prepáčenie.  

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – plné dobroty a láskavosti, s pokorným srdcom 

a s veľkou dôverou prichádzame k tebe, vedomí si toho, že láska tvojho Srdca, obeta života 

a odovzdanosť do Otcovej vôle, je najlepšou školou duchovného kresťanského života. A tak 
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z pohľadu prítomnosti, využívame mimoriadny okamih dnešnej slávnosti, pri ktorej 

vyjadrujeme vrelé a hlboké slová zasvätenia Ježišovmu Božskému Srdcu nás i našej 

milovanej slovenskej domoviny. V mysli prechádzame pohľadom cez naše významné 

pútnické miesta, nezabúdajúc ani na duchovné centrá slovenských katolíckych misií našich 

krajanov po celom svete. K slovám zasvätenia dobrovoľným uvedomením pripájajú sa tak 

veriaci v Krista a ľudia dobrej vôle, ktorí túžia po duchovnej stránke venovať svoje srdce 

Kristovi. Pane Ježišu Kriste, zasväcujeme tebe a tvojmu Božskému Srdcu nás samých, 

diecézu, farnosť, naše kresťanské rodiny a manželstvá a iné spoločenstvá, kňazské semináre 

a rehoľné komunity, spoločenstvá ružencové i Božského Srdca a duchovné hnutia detí, 

mládeže a rodín i celú našu milovanú slovenskú krajinu rozprestierajúcu sa od Tatier až 

k Dunaju.  

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – spása všetkých, čo v teba dúfajú, len bezobsažným 

gestom by boli slová zasvätenia, bez otvorenia našich sŕdc a konania dobrých skutkov. A tak 

z pohľadu budúcnosti okamih zasvätenia chceme v Duchu Svätom ustavične oživovať 

a sprítomňovať v každom prežehnaní a prežívaní našej viery, vo vernosti a oddanosti 

Kristovi, v osvojovaní si čností tvojho Srdca a pripodobňovaní nášho srdca tvojmu 

Božskému Srdcu prostredníctvom častej modlitby a vrúcnej účasti na slávení a prijímaní 

Eucharistie, ale tiež v úprimnosti zmýšľania, čistote srdca, v dobrom ekumenickom 

a spoločenskom spolunažívaní a v prejavoch našej ľudskosti, lásky, milosrdenstva, charity 

a solidarity. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – dom Boží a brána do neba, spoznávajúc tvoju lásku 

prijmi vyznanie našich úst a zasvätenie našich sŕdc. Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca a 

zapáľ v nás oheň svojej lásky, aby bolo našou cťou žiť a umrieť v tvojej láske. Kráčajúc 

epochami času pod ochranou našej patrónky Sedembolestnej Panny Márie a na orodovanie 

našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, tebe najláskavejšie Srdce Ježišovo dôverujeme, 

tebe sa zasväcujeme, lebo teba milujeme! Nech sa ti vzdáva sláva, česť a chvála na veky 

vekov. Amen. 

 

Prevzaté z kbs.sk 
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Životopis svätých: Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad 

celým svetom – 14. september 

 

Patrí k všeobecným javom, že človek zahŕňa zvláštnou 

pozornosťou všetko to, čo mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má 

priamy vzťah k nej. Tak napríklad pre manžela, či manželku je snubný 

prsteň čímsi hodnotnejším, ako kúsok viac, či menej vzácneho kovu, 

pretože je symbolom vzájomnej lásky a celoživotnej vernosti. Táto 

všeľudská citlivosť nachádza svoje miesto a osobitné prejavy aj 

v duchovnom živote človeka – v náboženstve.  

Jedným z dôkazov toho je aj sviatok Povýšenia sv. Kríža. Kríž 

je totiž symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je 

spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý 

svojou smrťou na ňom zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy. Kríž sa stal symbolom 

kresťanov od prvých čias, aj keď pre pohanov bol iba opovrhnutiahodným nástrojom popravy. Už sv. 

Pavol píše, že „slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste 

spásy, teda pre nás, je Božou mocou“ (1 Kor 1, 18). Vonkajšia, verejná úcta sv. krížu nebola možná 

v čase, keď kresťanstvo bolo rímskou ríšou prenasledované, či v lepšom prípade iba trpené a zaznávané. 

Avšak po získaní slobody Milánskym ediktom bolo možné aj verejne prejavovať úkony kresťanskej 

viery. Tak sa rozvinula aj verejná úcta kresťanov k posvätným miestam a k všetkým pamiatkam, ktoré 

pripomínajú osobu Ježiša Krista. Cisár Konštantín, ktorý pripisoval svoje víťazstva práve znaku kríža, 

ktorý podľa vnuknutia umiestnil na svoje zástavy, po prvom všeobecnom sneme v Nicei sa rozhodol 

postaviť kresťanský chrám na mieste Kristovho utrpenia, na jeruzalemskej Golgote. Roku 326 prišla do 

Jeruzalema jeho matka Helena. Na jej príkaz bol zbúraný Venušin chrám, ktorý dal na Golgote postaviť 

cisár Hadrián, aby tak bol obnovený prístup ku Kristovmu hrobu. Keďže v Palestíne za Kristových čias 

bolo zvykom zahrabávať nástroje popravy niekde poblíž miesta exekúcie, pri odkrytí Golgoty sa 

podarilo nájsť aj aj jamu s troma krížmi a ceduľou s nápisom, ktorý podľa zmienok evanjelistov bol 

umiestnený na Kristovom kríži. Ktorý z troch krížov patril Kristovi, to sa zo samotného nálezu nedalo 

jednoznačne určiť. Jeruzalemský patriarcha Makarios sa vtedy s veľkou vierou rozhodol žiadať si na 

rozriešenie tejto otázky viditeľné znamenie Božie. Prikázal, aby nájdené pozostatky týchto troch krížov 

boli jeden po druhom priložené k telu istej ťažko chorej ženy. Po priložení tretieho kríža sa stav chorej 

náhle zlepšil a bola okamžite uzdravená. Na základe toho Makarios a všetci prítomní usúdili, že práve 

tento kríž je tou vzácnou pamiatkou, na ktorej Kristus priniesol svoju vykupiteľskú obetu. Zaiste, že 

nadšení veriaci chceli vzdať úctu tejto cennej relikvii, vidieť ju, dotknúť sa jej. Preto patriarcha 
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Makarios sa aj s krížom odobral na Golgotu, kde bol kríž znovu vyzdvihnutý k verejnej úcte ľudu. Keď 

o deväť rokov neskôr – v roku 335 – bola 13. septembra posvätená veľkolepá Konštantínova Bazilika 

Vzkriesenia na mieste Kristovho hrobu, nasledujúci deň – 14. september – sa slávil sviatok Povýšenia 

sv. Kríža. Jedným zo vzácnych historických prameňov, opisujúcich liturgické obrady v Jeruzaleme, je 

spis pútničky Etérie francúzskej Akvitánie, ktorá navštívila Jeruzalem v roku 386. Pri opise 

veľkonočných obradov uvádza aj, akým spôsobom vzdávali veriaci úctu Kristovmu krížu. „Posviackou 

sa volajú dni, keď chrám pod menom Martýrium na Golgote a chrám vzkriesenia postavený na Božom 

hrobe, boli zasvätené Bohu. Posvätenie týchto dvoch chrámov sa slávi čo najveľkolepejšie, lebo v ten 

deň objavili Pánov kríž. ...Tieto slávnosti trvajú týždeň.“ A na inom mieste spisu zasa: „Na Veľký piatok 

o ôsmej hodine ráno veriaci, čo strávili noc v Getsemanskej záhrade a už vyšli v procesii na Golgotu, 

aby počuli čítať pašie a biskupovu kázeň, zhromažďujú sa pred kaplnkou kríža. Biskup si sadá na 

katedru. Pred neho dajú stôl, prikrytý obrusom. Prinesú veľký strieborný, pozlátený relikviár, vyberú 

z neho kríž a nápis, ktorý položia na stôl. Biskup drží oboma rukami konce vzácneho dreva; pri jeho 

boju z oboch strán diakoni držia prísnu stráž, zatiaľ čo veriaci s katechumenmi predstupujú pojednom, 

uklonia sa, pobozkajú kríž a vzdiaľujú sa. Každý má možnosť dotknutia kríža a nápisu čelom a očami 

a hneď sa vzdialiť. Nikto nesmie po nich siahnuť rukou.“  

Ako teda vidíme, už od 4. storočia v Jeruzaleme existovala tradícia týždennej úcty sv. krížu po 

14. septembri, ktorá je dnes typická pre východnú cirkev i vzdanie úcty krížu zaradené do 

veľkopiatočnej liturgie, ako je to zvykom v západnom obrade.  

História pozostatkov sv. Kríža mala aj naďalej pohnuté osudy. Časť pozostatkov bola krátko po 

nájdení poslaná do Ríma, kde boli uložené v Bazilike sv. Kríža. V roku 614 zasa perzský kráľ Chozroes 

vyplienil a dobyl Jeruzalem, pričom odvliekol do otroctva značnú časť kresťanského obyvateľstva, ako 

aj patriarchu Zachariáša a odniesol do Perzie aj spomínaný relikviár s pozostatkami Kristovho kríža. 

V tom období sa byzantská východorímska ríša nachádzala v období vnútorného oslabenia 

a roztrieštenej administratívy. Cisár Heraklios, ktorý krátko predtým nastúpil na trón, však zmobilizoval 

všetky sily na zreorganizovanie krajiny a na znovuzískanie stratených území. Po šesťročnom vojnovom 

ťažení sa mu v roku 628 napokon podarilo definitívne poraziť perzské vojská. Perzský kráľ Kovrad 

Široe bol nútený podpísať mierovú zmluvu a jedným z dôsledkov bolo aj prepustenie a vrátenie relikvie 

sv. kríža. V roku 630 bol sv. kríž vrátený do Jeruzalema a cisár Heraklius ho chcel osobne zaniesť na 

Golgotu. Keď sa však, nesúc relikviu, priblížil k posvätným miestam, akoby ho zadržiavala akási 

neviditeľná sila, takže sa nemohol pohnúť. Vtedy k nemu pristúpil patriarcha Zachariáš a povedal: „Hľa, 

ty kráčaš vo svojich cisárskych šatách a Kristus bol biedne zaodiaty. Ta máš na hlave drahocenný 

diadém a on bol ovenčený tŕňovou korunou, ty ideš obutý a on tu kráčal bosý.“ Vtedy sa cisár zobliekol 

z kráľovských šiat, zobul sa a takto v prostom rúchu a na boso vyniesol kríž na Golgotu, kde bol opäť 
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povýšený k verejnej úcte nábožných veriacich. Ten istý cisár Heraklios však o niekoľko rokov na to 

prikázal priniesť pozostatky sv. kríža do Konštantinopolu, pretože Jeruzalem už ohrozovali Arabi, šíriaci 

islam. Nie je možné ďalej detailne sledovať osudy jednotlivých častí pozostatkov sv. kríža a nakoniec to 

nie je ani samo o sebe najdôležitejšie.  

Tento krátky historický prehľad nám však môže pomôcť lepšie pochopiť zmysel sviatku sv. 

Kríža. Veď hoci drevo Kristovho kríža je zaiste vzácnou pamiatkou a relikviou, pri vzdávaní úcty 

každému krížu, klaniame sa v prvom rade samotnému Kristovi, ktorý podľa slov sv. Pavla „uponížil sa, 

stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré 

je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi aj na zemi aj v podsvetí a aby 

každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca“ (Fil 2, 8-11).  

Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ 

 
 

 

Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a prijímanie 

 

 

Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ...................... 

.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno 

dieťaťa) ........................................................................, nar. .......................... na prípravu na 

prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné-Mesto. Dieťa je zapísané na 

vyučovanie náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole .................................................  

Telefonický kontakt: ................................................ 

 

 

........................................................ 

podpis rodiča  

*Nehodiace sa prečiarknuť! 

 

Prihlášky je potrebné odovzdať do 30.09.2012 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom 

(humenne@grkatpo.sk). Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo farnosti 

Humenné-Mesto sú zapísané v našej matrike) do 15.11.2012. 
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SUDOKU 
 

 
 

Vtipy: 
 

- „Dedko, už ste si kúpili ten strojček do uší?“  

- „Áno.“  

- „A koľko stál?“  

- „Trištvrte na sedem.“ 

 

Koľko ozajstných mužov je potrebné na vymenenie žiarovky?  

Ani jeden.  

Ozajstný muž sa tmy nebojí.  

 
 

V rodine dážďoviek:  

- „Mami, mami, kde je ocko?“  

- „To vieš, chlapi ho zobrali na ryby.“ 
 

Sedí Jožko smutný na kameni, príde k nemu kamarát a pýta sa ho:  

- „Jožko, prečo si taký smutný?“  

- „Ale vieš, vyhodili ma z roboty.“  

- „A prečo ťa vyhodili, čo si robil?“  

- „Vraj som veľmi pomalý. Mal som dať korytnačkám žrať, otvorím klietku a 

fŕŕŕŕnk korytnačky mi ušli.“  

 

Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 15. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
3.9. 

Svätý hieromučeník Antim, 
nikomédijský biskup 

Náš prepodobný otec Teoktist, 
spoluaskéta veľkého Eutymia 

6:30     
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Vasiľ (panychída) 

Akatist k sv. CaM 
Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Oľga, Mária 

Utorok 
4.9. 

Svätý hieromučeník Babylas, 
biskup veľkej Antiochie 

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl 
Boha  

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Michal, Vladimír 

Streda 
5.9. 

Svätý prorok Zachariáš, otec 
úctyhodného Jána Predchodcu 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská  
+ Pavlína (panychída) 

Štvrtok 
6.9. 

Spomienka na zázrak, ktorý 
vykonal veľvojvodca Michal 

v Kolosách 
Svätý mučeník Eudoxios a 

spoločníci 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Anna, Andrej, Mária, Peter, 

Anna 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľuba, Miroslav, Alexandra s 

rodinami 

Piatok 
7.9. 

Predprazdenstvo Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
Svätý mučeník Sozont 

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  
+ Michal, Mária, Michal 

Sobota 
8.9. 

Narodenie našej Presvätej 
Vládkyne, Bohorodičky 

Márie, vždy Panny 
 

Odporúčaný sviatok 
Myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Margita 

Nedeľa 
9.9. 

PÄTNÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI – 

Nedeľa pred 
Povýšením 

 
Svätí a spravodliví Boží 

predkovia Joachim a Anna 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Jakub (14 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Ján, Miroslav s rodinami 

 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Dávid, Katarína, Peter, Michaela, 

Stanislava 
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Liturgický program na 16. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
10.9. 

 
Sväté mučenice Ménodora, 

Métrodora a Nymfodora 
 

 

6:30  
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Moleben k sv. CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Nadežda (panychída) 

Utorok 
11.9. 

Naša prepodobná matka 
Teodora Alexandrijská 

Svätý hieromučeník Autonomos 

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Anna, Ján 

Streda 
12.9. 

Zakončenie sviatku 
Narodenia Presvätej 

Bohorodičky 

6:30 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Pavlína 

Sv. liturgia slovenská  
* Radoslav, Žaneta, Juliana, Branislav, 

Mária 

Štvrtok 
13.9. 

Pamiatka založenia chrámu 
svätého vzkriesenia Krista 

a nášho Boha 
Predprazdenstvo Povýšenia 

úctyhodného a životodarného 
Kríža 

Svätý hieromučeník Kornélius 
Stotník 

6:30 

 

17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 
 

Veľká večiereň s lítiou 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan (panychída) 

Piatok 
14.9. 

Povýšenie úctyhodného 
a životodarného Kríža nad 

celým svetom 
Odporúčaný sviatok 

Zdržanlivosť od mäsa 
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

 
Sv. liturgia slovenská  

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal, Mária 

Sobota 
15.9. 

 
Sobota po Povýšení 

Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka 

Svätý veľkomučeník Nikita 
 

6:30 
 

15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Mária, Ján 
Sobáš s liturgiou 

Sobáš 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef (panychída) 

Nedeľa 
16.9. 

 
ŠESTNÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI – 

Nedeľa po Povýšení 
 

Svätá všechválna 
veľkomučenica Eufémia 

 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marek s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 Kalvársky odpust 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 
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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 

 


