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OSOBNÁ NESMRTEĽNOSŤ 

 

Tak ako vieme, že sme sa kedysi narodili pre tento život, vieme aj to, že raz tento svet 

opustíme. Na dedinách to všetkým pripomína hlas umieračika, zvonu, ktorý ohlasuje smrť 

človeka, či skôr jeho prechod ďalšou bránou života. 

Otázka smrti a toho, čo je po nej, trápi človeka od počiatku ľudských dejín. Pýta sa a hľadá 

odpoveď na najdôležitejšiu otázku existencie: „Čo bude so mnou po smrti?“ Dobre vie, že iba keď 

nájde odpoveď na túto otázku, dokáže zmysluplne žiť. V snahe zaplniť toto biele miesto ľudského 

poznania si človek vymyslel množstvo rôznych teórií, neraz bájnych. Všetky tieto predstavy mali 

však niečo spoločné – človek očakával a túžil po niečom väčšom, než je tento svet ohraničený 

časom a priestorom. Túžil po nesmrteľnosti a dokonalosti. 

Inštinktívne cítil, že s otázkou smrti a života po nej úzko súvisí otázka dokonalého 

všemocného bytia – Boha, pretože jedine on je večný a kto ho nájde, nájde všetko, teda aj svoju 

nesmrteľnosť. Tá je teda skrytá v Bohu, ktorý oslovuje v nás to najvnútornejšie, teda našu 

osobnosť. 

Najväčšou záhadou pre človeka je práve on sám. Čo pretvára a čo v ňom tvorí jeho „ja“? 

Na to ešte nikto nedal vyčerpávajúcu filozofickú alebo psychologickú odpoveď. Jedine Cirkev 

ponúka pre veriacich vysvetlenie: „Ľudská osoba, stvorená na Boží obraz, je bytosť zároveň 

telesná i duchovná. Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí: ,Pán 

Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou 

bytosťou’ (Gn 2, 7). Teda Boh chcel celého človeka” (KKC 362). 

Boh však nedáva len život, ale realizuje komplexný osobný vzťah medzi sebou a človekom. 

„Ľudská osoba obdarená duchovnou a nesmrteľnou dušou je jediný tvor na zemi, ktorého Boh 

chcel pre neho samého. Už od svojho počatia je určená pre večnú blaženosť.“ A práve existencia 

človeka, s jeho výnimočnosťou uprostred stvoreného sveta, je jedným z hlavných dôkazov 

existencie Boha. Lebo, ako hovorí Svätý Otec Benedikt XVI., „ľudská existencia jednak vo svojej 

úzkosti a jednak vo svojom blahobyte ukazuje na Boha. Tam, kde človek má skúsenosť plnosti 

krásy, bohatstva a veľkosti bytia, tam vždy prichádza na to, že sa za toto bytie musí 

poďakovať, a práve v tej štedrosti a nádhere pochopí, že nevytvoril to sám, ale všetko dostal 
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ako dar. Toto bytie ma predišlo a prijalo ma skôr, než by som niečo urobil“ (RATZINGER, J.: A 

keresztény hit). Doba pred príchodom Boha na svet v Ježišovi Kristovi mala iba tušenie o tom, že 

človek je nesmrteľný. Ježiš Kristus, Syn živého Boha, nám ukázal svojím životom na Zemi, ale 

najmä svojím zmŕtvychvstaním, nový rozmer života človeka, ktorý je skrytý jedine v Bohu. Boh 

človeka dokonale oslovil v Ježišovi Kristovi. Na toto osobné oslovenie čaká aj osobnú odpoveď 

človeka, skrze ktorú sa človek môže premeniť na bytosť podobnú jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. 

Tak sa môžeme zapojiť do večného dialógu, ktorý prebieha medzi Otcom a Synom skrze Svätého 

Ducha. Zapája nás do neho vtelený a oslávený Syn, človek a Boh v jednej osobe. 

Každý krok, ktorý v živote urobíme, nás posúva od jedného kraja tejto pozemskej 

existencie k druhému. Tento fakt nás denne sprevádza, uvedomujeme si ho, no napriek tomu sa 

snažíme odvrátiť našu pozornosť od neho. A predsa je to pravdou. Kto by chcel túto pravdu 

poprieť vo vlastných očiach, klame sám seba a nežije plnohodnotný život. Veriaci človek s 

nádejou hľadí aj na smrť a na vlastný hrob. Pretože vie, že „vďaka Kristovi má kresťanská smrť 

kladný zmysel: Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (Flp 1, 21). Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s 

ním zomreli, s ním budeme aj žiť (2 Tim 2,11). Nový kresťanský pohľad na smrť je v tom, že 

krstom kresťan sviatostne zomiera s Kristom, aby mohol s ním žiť novým životom. Ak 

zomrieme v Kristovej milosti, telesná smrť dokončí toto umieranie s Kristom, a tak sa zavŕši 

naše včlenenie do neho v jeho vykupiteľskom čine: ,Pre mňa je lepšie zomrieť v Kristu Ježišovi, 

ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel, chcem toho, ktorý pre 

nás vstal z mŕtvych. Blíži sa moje narodenie... Nechajte ma prijať čisté svetlo, keď tam prídem, 

budem človekom’ (sv. Ignác Antiochijský)“ (KKC 1010). 

Veriaci človek teda niečo očakáva a naplnením tejto nádeje je samotný Kristus, ktorý nám 

svojím vzkriesením ukázal budúci večný vek. Práve on dosahuje osobnú jednotu, jednotu duše 

a tela. V  jednote bude aj vzkriesený po „prekonaní“ smrti. 

Človek hľadá odpoveď na svoje otázky: ako sa má pozerať na svoju smrť, ako si treba 

predstaviť vzkriesenie v jednote duše a tela? Ako treba rozumieť pojmu duša a čo vlastne tým 

označujeme? Ako sa uskutoční vzkriesenie tela a čo je jeho osudom? Ako dostávame do daru 

nesmrteľnosť od Boha, ktorý nás stvoril na „svoj obraz a podobu”, ako jedinečnú bytosť, ako 

osobu? 

V osobe človeka nachádzame odpoveď na veľa otázok súvisiacich s nesmrteľnosťou. Preto 

sa musíme pridržiavať pojmu osobná nesmrteľnosť, ktorý najlepšie vyzdvihuje aj biblickú 

antropológiu jednoty duše a tela. Základom všetkého je však najdôležitejší fakt, že Syn zobral na 

seba ľudskú prirodzenosť a stal sa telom, aby nás skrze potupnú smrť na kríži vykúpil z otroctva 

hriechu a smrti a daroval nám večný život. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 

Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život” (Jn 3, 16). 

Cirkev nám hovorí, že v smrti sa nesmrteľná duša oddelí od smrteľného tela. Duša sa po 

smrti dostane na súd a po súde do večného života alebo do večného zatratenia. Na konci sveta sa 
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vzkriesi aj telo a splynie s dušou, a potom nasleduje univerzálny súd nad všetkými ľuďmi. Po 

tomto súde je len večná spása alebo večné zatratenie. 

Dnes sa v Cirkvi znova vedie na túto tému diskusia. Niektorí hovoria o vzkriesení v smrti, 

čo znamená, že v smrti zomiera celý človek, nielen jeho telo, a Boh v momente smrti vzkriesi 

celého človeka. Terajší pápež Benedikt XVI. spolu s ďalšími tvrdí, že človek nie je sám v sebe a 

od seba nesmrteľný, ale iba ako partner dialógu s Bohom. Tento vzťah s Bohom patrí k definícii 

človeka. „Keď to zaprieme, potom namiesto človeka ostane len dokonalejšie vyvinuté 

zviera”(RATZINGER, J.: A keresztény hit). 

Boh však stvoril človeka dokonalého, a táto dokonalosť sa zračí tak v duši, ako aj v tele. 

A preto ho chce aj takého vzkriesiť. Vzkriesenie človeka s telom si máme predstaviť tak, že sa 

vzkriesi spolu so svetom, v ktorom žil. Jednotu duše a tela v smrti vyzdvihujú mnohí v súvislosti 

s dialógom medzi Otcom a Synom. Do tohto dialógu sa človek môže zapojiť a v svojej ľudskosti 

sa môže stať tým, čím bol Kristus v svojej smrti. Tým, čím bol v svojej božskosti – srdcom sveta. 

  

Vrchol dialógu 

Vyvrcholenie dialógu Boha a človeka sa odohráva v Ježišovi Kristovi, a to najmä v 

paschálnej udalosti. Boh umožňuje Ježišovi zjednotiť sa s ľudstvom v opustenosti, ktorá je 

zapríčinená hriechom. V tajomstve Veľkého piatku a Veľkej soboty Boh zjavuje podstatu večnej 

lásky Najsvätejšej Trojice. Vzkriesenie už takto nemôže byť predmetom pochybovania alebo 

otázok. „Boh na kríži uskutočnil najväčšiu lásku, lásku silnejšiu od hriechu a smrti” 

(BALTHASAR, H. U. von, The Glory of the Lord: Theological Aesthetichs 7).  Ježišovo 

vzkriesenie sa musí pokladať za začiatok univerzálneho vzkriesenia. Podľa zjavenia Boha, 

vzkriesený život nie je ničím iným, ako večným životom lásky Trojice. 

Večný život nie je neutrálny pojem, ale je konkrétny ako osoba, ktorej v každom stave 

života môžeme povedať v jazyku lásky – verím ti. Kto teda hľadá večný život v tom, že sebecky 

očakáva len pokračovanie prítomného života, ten ho stratí. Kto sa odovzdá Bohu a ľuďom, ten 

získa večný život. Večný život možno nadobudnúť len v Bohu, ktorý je všetko vo všetkom. Keď sa 

Božia láska ukázala na Kristovej tvári, vtedy nám Boh ukázal, ako sa môže v každej ľudskej 

situácii hľadať a objavovať Boh. Bez tohto stáleho pozdvihnutia sa k Bohu a k blížnym, ktoré sa 

musíme naučiť od Ježiša Krista, sa nemôžeme dostať do večného života. 

Večný život pochádza z Božej lásky, a môžeme ho udržať vo vernosti Božím vnuknutiam, 

ktoré otvárajú našu osobnú existenciu vo vzťahu k iným. Tak prejdeme k plnosti, kde samotný 

Kristus je cesta, pravda a život. Tu sa nám otvára sila kresťanskej viery: „Večný život je v tom, 

aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.” (Jn 17, 3) 

Attila Vakles 
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Gréckokatolícky spolok svätého Jozefa 
 

Právny status 
 
Gréckokatolícky spolok svätého Jozefa (GSSJ) je verejné združenie zriadené prešovským 

arcibiskupom a metropolitom, ktoré je v Cirkvi právnickou osobou v zmysle kán. 573 §1CCEO. 
 
Poslanie a cieľ GSSJ 
 
Poslaním spolku je združovať dobrovoľníkov gréckokatolíckej archieparchie a jej 

podporovateľov/ ktorí sa rozhodnú dobrovoľne pracovať pre zviditeľnenie jej podujatí, zvlášť 
cirkevných pútí, napomáhať pri ich príprave, propagácii a konečnej realizácii. 

Spolok svoju činnosť vyvíja aj v oblastí duchovnej formácie svojich členov a to spoluúčasťou na 
živote cirkvi skrze modlitbu a dobré skutky, rozvíjaním úcty k sv. Jozefovi na základe jeho 
príkladného života a starostlivosti o Ježiša Krista a Presvätú Bohorodičku. 
Ciele a činnosti spolku sú: 

• združovanie veriacich v súlade s poslaním spolku 

• podporovanie verejného kultu, organizovanie cirkevných pútí, seminárov, konferencií, 

podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou spolku 

• spolupráca s partnermi - domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním spolku 

• vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, 

príspevkov a dotácií pre cirkevné organizácie. 

 
Členstvo a členské 
 
Členom spolku môže byť muž, ktorý je otvorený pre potreby Cirkvi, má vek nad 16 

rokov, snaží sa viesť usporiadaný kresťanský život, ktorý sa svojim podpisom do Knihy členov GSSJ 
zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce z členstva. 

Členstvo v spolku zaniká: 
• smrťou 

• zrieknutím sa členstva na základe písomného oznámenia 

• vylúčením, vtedy ak člen: 

1. verejne zavrhol vieru, alebo verejne odpadol od spoločenstva s Katolíckou cirkvou, 

alebo je postihnutý väčšou exkomunikáciou v zmysle kán. 580 CCEO 

2. zanedbáva povinnosti člena 

3. je právoplatne odsúdený za trestný čin 

4. ohrozuje dobrú povesť združenia 

   O vylúčení člena rozhoduje prešovský arcibiskup a metropolita. 
• GSSJ má dva druhy členov: zakladajúcich a riadnych 

• Riadny člen GSSJ platí každoročne členské 1,- euro 

• Zakladajúcim členom GSSJ sa stane taký člen, ktorý uhradí jednorazový príspevok 

100,- eur 

• Členské príspevky sa uhrádzajú v prospech Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov 

dokonca marca za daný kalendárny rok, ktoré pre účely GSSJ vedie samostatný fond. 

O použití prostriedkov tohto fondu rozhoduje prešovský arcibiskup a metropolita 
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Práva a povinnosti člena 
 
Práva člena: 

 podieľať sa na tvorbe a realizácii aktivít a projektov spolku 

 zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov 

spolku 

 byť informovaný o zámeroch a aktivitách spolku 

 predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na činnosť 

spolku a požadovať nápravu 

 zúčastňovať sa Valného zhromaždenia 

 
Povinnosti člena: 

 Pracovať na svojej duchovnej formácii prostredníctvom: 

1. osobnej modlitby - rozumie sa tu pravidelná účasť 

na bohoslužbách, osobné modlitby doma aj v rámci rodiny a 

podobne. Členovia spolku v rámci jednotlivých farností sa raz 

do mesiaca, ak je to možné, stretnú na spoločnej modlitbe v 

chráme (Moleben k sv. Jozefovi, Korunka Božieho milosr-

denstva). Jednotlivý člen spolku si uctí sv. Jozefa určenou 

modlitbou 

2. konaním skutkov lásky - byť otvorený a vnímavý pre 

potreby blížnych a ochotne pomôcť komukoľvek, kto to potrebuje. Vykonávať skutky 

telesného milosrdenstva 

3. dobrovoľnou aktivitou - starostlivosť o miestnu Gréckokatolícku cirkev, 

pomáhať pri príprave cirkevných podujatí a svedomité zachovávanie a zveľaďovanie 

svojho obradu. Šírenie stavovského poslania muža a otca v rodine 

4. zachovanie vlastnej identity - poznávať históriu a život Gréckokatolíckej cirkvi, 

spoznávať obrad a tradíciu a vlastnými podnetmi a nápadmi prispievať k životu cirkvi 

5. púť - vyvrcholením dobrovoľných aktivít bude každoročná púť mužov v Bazilike 

minor v Ľutine alebo na Hore Zvir v Litmanovej 

 dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti 

realizovaných v združení 

 dodržiavať štatút spolku 

 obhajovať záujmy spolku, kresťanské hodnoty a aktívne sa zapájať do činností 

spolku 

 snažiť sa konať vždy spravodlivo 

 podľa svojho najlepšieho svedomia, svojich možností a schopností pomáhať 

spolku 

 ochraňovať a zveľaďovať cirkevný majetok 

 pestovať východnú cirkevnú tradíciu 

 platiť členské príspevky v stanovenom termíne a v stanovenej výške 

 
Zo stanov GSSJ zverejnených na KD v Ľutine 10.09.2012  

 



                                  Sme  tu  pre  vás   17/2012 

 

 

Životopis svätých: Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého 

Arménska – 30. september 

Istý muž menom Anak, rodom Parťan zo vznešeného 

kráľovského rodu Arsakidov, sa v roku 238 z poverenia 

perzského kráľa Artašira Sasaniana presťahoval z Perzie do 

Arménska, aby sa votrel do priazne tamojšieho kráľa 

Kosrova I., svojho príbuzného, a aby ho zavraždil. Keď po 

dvadsiatich rokoch uskutočnil svoj dobre premyslený plán, 

chytili ho a vyplnili na ňom rozkaz zomierajúceho 

panovníka, ktorý znel: zabiť kráľovraha i celú jeho rodinu. 

Smrti však unikol Anakov maličký syn Gregor, ktorého včas 

previezla jeho pestúnka do kapadóckej Cézarey (dnes 

Turecko, vtedy súčasť Rímskej ríše), kde dostal dobrú 

kresťanskú výchovu. Keď Gregor dospel, istú kresťanku si 

zobral za manželku a mal s ňou dvoch synov: Vrtana a Aristaka. Neskôr sa prvý z nich stal 

kňazom, druhý pustovníkom. 

Po manželkinej smrti sa Gregor dozvedel, že v rímskom vojsku slúži Kosrovov syn 

Trdat a vstúpil do jeho služieb, aby tak aspoň čiastočne odčinil hriech svojho otca. Trdat si 

Gregora veľmi obľúbil a postupne sa z nich stávali priatelia; nevedeli sa zhodnúť iba vo 

veciach náboženstva. Keď rímsky cisár Dioklecián (284 - 305) ako odmenu za víťazstvo nad 

Gótmi povýšil Trdata za arménskeho kráľa, Gregor odišiel spolu s ním do Arménska. 

Pri príležitosti svojho triumfálneho návratu do arménskeho hlavného mesta 

Vagaršapatu však priniesol Trdat obety pohanským bohom, predovšetkým svojmu 

obľúbenému božstvu Anahit. Keď naliehal na Gregora, aby tiež obetoval bohom, on mu 

odpovedal, že ani v nebi ani na zemi niet Boha okrem Krista. Keď to Trdat počul, rozkázal 

Gregora mučiť. Zapchali mu ústa dreveným kolíkom, aby nemohol povedať ani slovo, na krk 

mu priviazali kus kamennej soli (v Arménsku sa vykopáva zo zeme) a na sedem dní ho 

zavesili dolu hlavou. Na ôsmy deň ho bili palicami po celom tele a ďalších sedem dní ho 

trápili, ešte stále visiaceho dolu hlavou, dymom z maštaľného hnoja zapáleného pod ním. 

Keď po tomto všetkom vybrali Gregorovi drevený kolík z úst, oslavoval Krista a vyzýval ľud, 

aby uveril v jediného pravého Boha. Potom mu natĺkli do chodidiel klince a nútili ho chodiť, 

no on spieval žalmy. Neskôr mu zvláštnymi nástrojmi ohýbali hlavu a do nosa mu vsypali 

soľ zmiešanú so sírou... Ešte ťažšie útrapy sa začali preňho vtedy, keď ktosi z kniežat 

vyzradil Trdatovi, že Gregor je Anakov syn. Celkovo podstúpil Gregor dvanásť rozličných 

typov mučení, ale nezaprel svoju vieru. V roku 287 Trdat prikázal obliať Gregora horúcim 
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olovom a usmrtiť ho vhodením do jamy Kor Virap, nachádzajúcej sa pod vrchom Ararat. 

Táto jama, určená pre zločincov odsúdených na smrť, naháňala všetkým hrôzu. Bola totiž 

plná blata, ľudských kostí, škorpiónov a jedovatých hadov. Trdat už dávno prestal na 

Gregora myslieť, pretože ho považoval za mŕtveho. Viedol viaceré víťazné vojny a rozpútal 

veľké prenasledovanie kresťanov. Avšak z Božej milosti prežil Gregor v spomínanej jame 

viac ako trinásť rokov, pričom mu istá vdova nosila jedlo a spúšťala mu ho dolu do jamy. 

Vtedy však, po mimoriadne krutom umučení tridsiatich piatich Bohu zasvätených 

žien, Trdat ťažko ochorel a posadli ho nečistí duchovia. Myslel si o sebe, že je diviakom, ba 

niekedy sa naňho naozaj menil (podobne ako kedysi kráľ Nabuchodonozor - Dan 4, 30), 

chodil po lese, trhal si šaty a hrýzol vlastné telo. Vtedy mala Trdatova sestra Kosrovidukta 

sen, podľa ktorého môže jej brata uzdraviť jedine Gregor. Povedala to ľudu a poslala mužov 

k jame Kor Virap, aby ho priviedli. Na úžas všetkých naozaj našli Gregora živého. Bol síce 

telom veľmi zoslabnutý a ubiedený, ale duchom pevný a silný. Keď ho priviedli ku kráľovi, 

ten padol pred Gregorom na zem a vyznal: “Tvoj Boh je mojím Bohom a tvoje náboženstvo 

je mojím náboženstvom.” Vtedy Gregor prikázal zozbierať pozostatky tridsiatich piatich 

svätých mučeníc a postaviť na ich počesť kresťanský chrám. Keď doň voviedol posadnutého 

kráľa a vyzval ho k modlitbe, Trdat vyzdravel a dal sa pokrstiť on, celý jeho dom i všetok 

arménsky národ. To bol začiatok celkom novej epochy v jeho dejinách. Kráľ Trdat poslal 

Gregora k cézarejskému biskupovi Leontiovi, aby ho vysvätil na biskupa. Po návrate sa stal 

prvým arménskym katholikom (katholikos je označenie patriarchu spravujúceho územia 

mimo Rímskej ríše), chodil z mesta do mesta, ustanovoval kňazov, staval školy a obrátil celý 

arménsky národ ku Kristovi. Arménsko sa dokonca stalo prvým štátom sveta s 

kresťanstvom ako štátnym náboženstvom. Gregor však nemálo prispel svojou prácou aj k 

pokresťančeniu dnešného Gruzínska a Karabachu (Azerbajdžanu). 

Gregor si vyvolil na základe Kristovho zjavenia v roku 303 za svoje sídlo Ečmiadzin, 

kde dal postaviť katedrálu Zostúpenia Svätého Ducha. Vo funkcii arménskeho katholika 

zotrval do roku 325, keď ho nahradil jeho syn Aristak, účastník Prvého nicejského snemu. 

Gregor sám sa uchýlil ako pustovník na vrch Manyea a tam zomrel v roku 335. 

Prosme vo svojich modlitbách svätého Gregora Osvietiteľa, aby vyprosil arménskemu 

národu, ale aj nám všetkým, pevnosť vo viere a obetavosť pri ohlasovaní Kristovej 

blahozvesti. Prosme ho tiež, aby pomohol Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. pri jeho 

plánovanej apoštolskej ceste do tejto prastarej krajiny. 

 

www.zoe.sk 
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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 23.09.2012 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. 

 

Ponuky Centra pre rodinu Sigord: 
 Kurz Rut 

28. – 30. 9. 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. Príspevok je 80 € na manželský pár. 

 

 Kurz Billingsovej metódy 

05. – 07. 10. 2012 – Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, 

katechétov; laikom a učiteľským párom, ktorí pomáhajú pri príprave snúbencov; budúcim 

lektorom Billingsovej metódy; lektorom Billingsovej metódy, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti, 

obnoviť certifikát  a nadviazať kontakty s novými spolupracovníkmi. 

Privítame  všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať  kľúče od svojej 

plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Prihlásiť sa môžete 

na centrum.rodina@grkatpo.sk , cprza@nextra.sk  najneskôr do 20. septembra 2012.   

Príspevok – 40 eur pracujúci;   35 eur študenti, nezamestnaní. 

mailto:centrum.rodina@grkatpo.sk
mailto:cprza@nextra.sk
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SUDOKU 

 
 

Vtipy: 
 

V tuneli:  
Pesimista v tuneli nič nevidí.  
Optimista vidí vzdialené svetlo.  
Realista vidí svetlá prichádzajúceho vlaku.  

Rušňovodič vidí troch bláznov na koľajniciach. 
 

5-ročný Janko sa pýta rovnako starej Marienky:  
- „Marienka vydáš sa za mňa?“ 
- „A dokážeš uživiť ženu s piatimi bábikami?“ 
 

Chlapík si kúpi nového Hummera H2. Dôjde na pumpu a začne tankovať. Tankuje hodinu, 
dve hodiny, tri hodiny. Stále tankuje. Pumpárovi to už začína byť blbé, tak vyjde von a 
kričí:  

- „Šéfe, a čo takto vypnúť motor?“ 
 

Zákazníčka sa pýta v lekárni:  
- „Myslíte si, že ten krém na vyhladzovanie vrások je účinný?“  
- „Isteže je. My sme s ním na chalupe vyrovnávali vlnitý plech.“ 
 

Hovorí profesor na prednáške študentom:  
- „Keby ste sa vy tam vzadu nerozprávali tak nahlas, tí v strede by mohli pokojne lúštiť 
krížovky a tí vpredu by mohli pokojne spať.“ 
                                                                                                                     Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 17. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
17.9. 

Svätá mučenica Sofia a jej dcéry 
Viera, Nádej a Láska 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Vladimír 

Akatist k sv. CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Anna 
+ Mária 

Utorok 
18.9. 

Prepodobný otec Eumenios 
Divotvorca, gortynský biskup  

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marek, Gabriela 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Juraj, Jana, Tereza, Karolína 

Streda 
19.9. 

Svätí mučeníci Trofim, 
Sabbatios a Dorymendont 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská  
+ Andrej, Michal, Mária 

Štvrtok 
20.9. 

Svätý veľkomučeník Eustatios 
a spoločníci 

Svätí mučeníci a vyznávači, 
veľký knieža Michal a jeho 

bojar Teodor 

6:30 

 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Vasiľ 

Moleben k bl. Jozafate 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Piatok 
21.9. 

Zakončenie sviatku Povýšenia 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

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

Anna 
Večeradlo 

Sv. liturgia slovenská  
* Jaroslav (50 r.) 

Sobota 
22.9. 

Svätý hieromučeník Fókas, 
sinopský biskup 

Svätý apoštol Kodrat 
z Magnézie 

Svätý prorok Jonáš 

6:30 
14:00 
15:00 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Sobáš 

Sobáš s liturgiou 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Mária, Viera, Štefan, Mária 

Nedeľa 
23.9. 

SEDEMNÁSTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI – 
Počatie svätého 

proroka, predchodcu 
a krstiteľa Jána 

 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Vitalij (45 r.) s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia, 

Matúš, Miriam 
 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Lýdia, Ondrej, Dominik, Emka, 
Štefan, Lucia 
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Liturgický program na 18. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
24.9. 

 
Svätá prvomučenica 

a apoštolom rovná Tekla 
 

 

6:30  
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena, Jarmila, Jozef 

Akatist k sv. CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Michal 

Utorok 
25.9. 

Prepodobná matka Eufrozína 

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Michal, Mikuláš 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Streda 
26.9. 

Odchod do večnosti svätého 
apoštola a evanjelistu Jána 

Teológa 

6:30 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská  
+ Helena, Štefan 

Štvrtok 
27.9. 

Svätý mučeník Kallistrat a jeho 
spoločníci 

Prepodobný otec Níl, zakladateľ 
a igumen grottaferatského 

monastiera 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna, Juraj s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Jozef, Pavol, František, 

Mária 

Piatok 
28.9. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Charitón 

Svätý Václav, české knieža 
Zbor prepodobných pečerských 

otcov, ktorí odpočívajú 
v blízkych jaskyniach 

prepodobného Antona 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

 
Večeradlo 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján (panychída) 

Sobota 
29.9. 

 
 

Prepodobný otec Kyriak 
Pustovník 

 
 

6:30 

15:00 

16:00 

17:00 
 

18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 

Sobáš 

Sobáš 

Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Michal, Mária, Michal, 

Alžbeta (panychída) 

Nedeľa 
30.9. 

 
OSEMNÁSTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätý hieromučeník Gregor, 
biskup Veľkého Arménska 

 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Viera (45 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Anna 

 

Veľká večiereň (Pokrov) 
Sv. liturgia slovenská 
* Marianna, Henrich 
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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 alebo je potrebný dišpenz - minimálne 4 mesiace vopred; 
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky alebo mailom 
a vyzdvihnúť si ho na ďalší deň, príp. poštou. 

 
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 

mailto:miro.sentik@gmail.com

