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PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA 
 

Mesiac október si nevieme ako kresťania 

predstaviť bez modlitby k Presvätej Bohorodičke. 

Nebude azda od veci pripomenúť, prečo Bohorodička 

je tak uctievaná a v čom je jej ochrana.  

Základom veľkej hodnosti Panny Márie je to, že 

sa stala Matkou Božieho Syna. Keď jej Boh oznámil 

svoje rozhodnutie, prijala ho slobodne a bez výhrad. 

Týmto svojím činom dostala hodnosť, ktorú nikto zo 

stvorenia nedostane - je Božou Matkou.  

Druhá veľkosť Matky Božej spočíva v 

spoluúčasti na utrpení  Vykupiteľa sveta. Po hriechu 

prvých ľudí medzi Bohom a ľuďmi vznikla priepasť, 

ktorú Boh chcel odstrániť. Mária sa stala pilierom 

mosta, cez ktorý Boží Syn prišiel k ľuďom a my 

môžeme prísť k nemu. Cez mosty sa chodí dvoma 

smermi. V Božom Synovi sa priblížil Boh k človeku a  

človek sa môže priblížiť k Bohu. Možno plným právom 

povedať, že Boží Syn sa stal človekom cez Pannu 

Máriu. Z nej si vzal telo, z nej sa narodil, ona mu bola 

matkou. Krásne to vyjadruje modlitba ku cti Bohorodičky: „Raduj sa, Bohorodička..., požehnaný 

je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší“, ktorú sa 

viackrát denne  modlíme.  

Božiu Matku prosíme o ochranu, lebo cez ňu prišlo vykúpenie, cez ňu prichádzajú ďalšie 

Božie dobrodenia. Naše modlitby, naše prosby prednáša Bohu a od neho nám sprostredkuje 

vypočutie. Jej príhovor je u Boha najmocnejší. Veď koho by mal Boh vypočuť, ak nie svoju Matku?  

Božiu Matku aj preto prosíme o ochranu, lebo sa jej dostalo vrcholnej pocty od samého 

Boha. „Po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy, čo 

Východná cirkev vyjadrila slovom usnutie – uspenie a Pán ju povýšil za Kráľovnú 

vesmíru...“ (KKC 966) a „svojím ustavičným orodovaním nám sprostredkúva dary večnej 

spásy... Preto sa Preblahoslavená Panna vyzýva v Cirkvi pod titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, 

Ročník:  4.     Číslo:   18 
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Pomocnica, Prostrednica“ (porov. KKC 969). Bohoslužby sviatku Pokrova - Ochrany Presvätej 

Bohorodičky odzrkadľujú hlbokú vieru, cez stáročia vyznávanú Východnou Cirkvou a veriacimi, v 

pomoc a ochranu Presvätej Bohorodičky.  

V stichirách na malej večierni Cirkev vyzýva všetkých veriacich, aby oslavovali sviatok 

Pokrova – ochrany: „Poďte všetci milujúci sviatok, a oslavujme čestnú Ochranu Božej Matky. 

Lebo k Synovi svojmu prosebne ruky rozprestrela, a svätým plášťom chce pokryť svet. Ústami a 

srdcom, piesňami a spevom duchovným, zo všetkými, čo prichádzajú, oslavujme svetlo“.  

Svätý Otec Ján Pavol II. o nej hovorí: „Drahí, na začiatku mojej služby všetkých vás 

zverujem Kristovej Matke. Je mojou túžbou, aby ste všetci spolu so mnou našli v Márii Matku, 

ktorú máme od Krista.“  

Po takomto uvažovaní vidíme jej veľkosť a dôvod jej oslavy. Zapamätajme si, že najkrajšou 

oslavou Panny Márie je nasledovanie jej života a neochvejná dôvera v jej pomoc. Je málo ochoty 

postarať sa o druhých, ako nás vyzýva Evanjelium. Mária žila pre Krista tak na Kalvárii, ako aj po 

Ježišovom Nanebovstúpení a aj dnes žije pre Kristovo dielo v Cirkvi. Čo nám bráni, aby sme 

nasledovali jej príklad? Znamená to žiť tak, ako žila ona. II. vatikánsky koncil nám hovorí: 

„Veriaci nech pamätajú, že opravdivá nábožnosť nespočíva v jalových a nestálych citoch, ani v 

akejsi márnej ľahkovernosti, ale že vychádza z pravej viery, ktorá nás privádza k uznaniu 

vznešenosti Božej Rodičky a pobáda nás k synovskej láske voči našej Matke a k nasledovaniu jej 

čnosti“ (LG 67).  

Všetci dobre vieme, že Panna Mária je vynikajúcim vzorom všetkých čností. Predsa však 

špeciálne v pokore, poslušnosti a čistote. Tieto čnosti sú najmä dnes veľmi potrebné. Bez nich 

nemožno žiť plným kresťanským životom. Panna Mária o tom hovorí: „Velebí moja duša Pána a 

môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice“ (Lk 1,46-

48).  

Vo východných chrámoch na prednej stene vo svätyni je často umiestnená ikona Presvätej 

Bohorodičky. Ikona má názov Oranta – Modliaca sa. Presvätá Bohorodička má zdvihnuté ruky k 

modlitbe. Na jej hrudi v kruhu je ikona Ježiša Krista. Istý kňaz, ktorý dlhší čas rozjímal pozerajúc 

na túto ikonu, povedal: „ Oranta – modliaca sa – nie je azda najsprávnejší názov. Ja to vnímam 

inak. Keď vojdem do chrámu, vidím Presvätú Bohorodičku, ktorá má zdvihnuté ruky nie k 

modlitbe, ale k objatiu. Cítim, že ma chce objať, privinúť na svoju hruď, kde je Ježiš Kristus. Chce 

ma k nemu privinúť čo najtesnejšie“ (Miron Keruľ-Kmec, Homilie II., Casp, spol. s.r.o., Košice 

2002, s. 102).  

Október je sviatkom Matky Božej. Z evanjelia si zapamätajme vetu: „Mária všetko čo videla 

a počula, ukladala vo svojom srdci a uvažovala o tom.“ To znamená, že z minulosti sa učila. 

Sledovala, ako žil krutý Herodes a ako biedne skončil. Spomínala, aký bol zbabelý Pilát a ako to s 

ním zle dopadlo. Overovala si, čo trpel jej Syn, akú slávu mu priniesol kríž a zmŕtvychvstanie a že 

sa splnili jeho slova – Boh zosadí pyšných z trónu a povýši ponížených. Z minulosti sa máme učiť, 

čo je chvíľkové a čo je trvalé, čo je nám prospešné a čo nám škodí.  

A nech nám vyprosí milosť, aby sme zlepšovali svoj život. Panna Mária nech nám pomáha 

ostávať verne pri Kristovi aj v ťažkých chvíľach života, aby sme prišli k nášmu Otcovi, ktorý je na 

nebesiach. 

 

Zdroj: Slovo 10/2002 
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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 

 
Práva a povinnosti člena 
Práva člena: 

• podieľať sa na tvorbe a realizácii aktivít a projektov spolku 
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• 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 milosrdenstva). 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 
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Životopis svätých: Svätý hieromučeník Cyprián, Svätá mučenica Justína – 2. október 

Justína pochádzala z Antiochie 

(pravdepodobne sýrskej), kde sa narodila okolo 

roka  230 po Kristovi. Jej otcom bol pohanský 

kňaz Edessaios a matkou istá Kleodonia, 

vyznávačka rovnakého náboženstva. Keď raz 

Justína sedela pri otvorenom okne, začula 

slová diakona Praélia o Kristovi a potajomky 

začala chodievať do resťanského chrámu. 

Napokon uverila nielen ona sama, no pod jej 

vplyvom aj rodičia. Neskôr sa Edessaios stal 

kňazom a Justína sa rozhodla zachovať si 

panenstvo. 

Justínu si všimol akýsi mladík menom 

Aglaidos. Dlhší čas sa usiloval získať si jej 

náklonnosť, ale bezvýsledne. Jeho túžba bola taká silná, že sa napokon pokúsil Justínu 

znásilniť, ale zachránili ju susedia, ktorí počuli volanie o pomoc. Vášňou zmietaný 

Aglaidos sa rozhodol navštíviť v danej veci Cypriána. 

Cyprián pochádzal zo slávneho severoafrického Kartága, ale býval v Antiochii. Keď 

sa narodil, rodičia ho zasvätili pohanskému bohovi Apollónovi. Keď dovŕšil siedmy rok, 

bol zverený mágom, aby ho naučili svojmu remeslu. Keď dovŕšil desiaty rok, bol poslaný 

na vrch Olymp, ktorý pohania považovali za miesto prebývania božstiev, aby sa pripravil 

na službu pohanského kňaza. Tam sa naučil privádzať blesky a dážď, spôsobovať škody 

sadom, viniciam a poliam, zosielať na ľudí choroby a mnohým podobným veciam. Po 

dovŕšení pätnástich rokov sa stal učeníkom siedmich veľkých žrecov a cestoval takmer 

po celom svete. Ako učeník pobýval celé roky v Argu a Lakedaimóne na Peloponéze, v 

Tauropole na ostrove Ikaros, v egyptskom Memfise a v mezopotámskom Babylone. 

Takto sa stal všeobecne známym, uctievaným a obávaným človekom. 

Spomínaný Aglaidos teda navštívil Cypriána a sľúbil mu peniaze, ak spôsobí v 

Justíne túžbu po ňom. Pre Cypriána predstavovalo čosi také vždy veľmi jednoduchú 

úlohu, preto povedal mladíkovi: „Spôsobím, že samo dievča bude hľadať tvoju lásku a 
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pocíti ešte silnejšiu vášeň k tebe, než ty cítiš voči nej.“ Cyprián vybral svoje knihy a 

zabezpečil si tekutinu, ktorú odovzdal Aglaidovi, aby ňou potajomky pokropil Justínin 

dom. Keď večer o deviatej hodine Justína vstala na modlitbu, ako to mala vo zvyku, 

pocítila vo svojom tele takú vášeň, ako ešte nikdy predtým. Vrela v nej krv, prichádzal jej 

na myseľ Aglaidos a najrozličnejšie nástojčivé predstavy. Keď to všetko trvalo dosť dlho, 

Justína pochopila, že ide o pokušenie od diabla, preto sa začala modliť ešte vrúcnejšie a 

urobila na sebe znamenie kríža. V tej chvíli plameň vášne zhasol, predstavy zmizli a 

Justína zaspievala Bohu víťaznú pieseň. Diabol sa vrátil k Cypriánovi so zvesťou, že nič 

nedosiahol. Na otázku, ako je to možné, neochotne odpovedal: „Nedokázal som ju 

premôcť, pretože som na nej videl akési znamenie, ktoré vo mne vyvolávalo hrôzu.“ 

V nasledujúcom období Cyprián postupne skúšal rôzne magické praktiky, no 

všetky zostávali bez výsledku. Vtedy ponížený a rozhnevaný priviedol nielen na Justínu, 

ale aj na dobytok a mnohých obyvateľov mesta, rôzne choroby a bolesti. Dievčina sa 

však neprestávala modliť, ba práve naopak, svoj duchovný zápas ešte zintenzívnila. 

Vďaka tomu choroba ustala. Cyprián, ohromený neočakávanými udalosťami, okrem 

iného povedal diablovi: „Ty ničiteľ a zvodca všetkých, ty prameň každej nečistoty a 

poškvrny, teraz som spoznal tvoju bezmocnosť! Ak sa totiž bojíš aj tône kríža a trasieš sa 

pred Kristovým menom, čo budeš robiť, keď proti tebe vystúpi sám Kristus?! Ak 

nedokážeš zvíťaziť nad tými, čo na sebe robia znamenie kríža, koho vytrhneš z 

Kristových rúk?!“ Vtedy sa diabol na Cypriána vrhol a začal ho biť. Keď však Cyprián 

začal volať: „Bože Justíny, pomôž mi!“ a prežehnával sa, diabol sa vzdialil. 

Nato Cyprián spálil svoje knihy, zmenil svoj život a prijal iniciačné tajomstvá 

krstu, myropomazania a Eucharistie. Neskôr bol vysvätený za biskupa a mnohých 

obrátil k viere.  Justína sa stala igumenkou istého ženského monastiera. Obidvaja 

podstúpili mučenícku smrť v Nikomédii okolo roka 268 a sú našimi ochrancami pred 

neviditeľnými nepriateľmi. Ich telá boli prevezené do Ríma. Ich životy nám ukazujú 

nielen reálnosť diabla a mágie, ale najmä nepremožiteľnú silu viery a svätého Kríža. 

 

 

ThLic. Marcel Gajdoš 
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Začiatok školského roka s požehnaním 
 

Obraz Božieho milosrdenstva na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
     

Dňa 3.9.  učitelia, študenti a priatelia školy privítali na 

Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom obraz Božieho 

milosrdenstva. Celonočné bdenie sprevádzala modlitba, adorácia 

mladých a rozjímanie. V ranných hodinách obraz putoval do 

chrámu v Topoľovke. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Návšteva arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ  

na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
      

Piatok 7.9. bol pre učiteľov a študentov Gymnázia sv. Jána 

Zlatoústeho výnimočným dňom. Svojim príchodom nás potešil 

arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak. Jeho kroky viedli aj 

do kaplnky sv. Jána Zlatoústeho, kde sa počas veľkej prestávky 

pripojil k modlitbe študentov a učiteľov. V zborovni sa prihovoril 

učiteľom a svojim slovom ich povzbudil v ich namáhavej práci. 

PaedDr. Emil Jaroš 
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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 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. 

 

 
 

Kurz Billingsovej metódy 

05. – 07. 10. 2012, Centrum pre rodinu Sigord – 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. 
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SUDOKU 

 

 
 

 
Vtipy: 
 

- „Oci, chcel by som pomôcť jednému starčekovi. Dáš mi na to päť korún?“  

- „Pravdaže synu, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš dvacku. A kde je ten úbohý 
starček?“ 

- „Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu...“ 

 
Dcérka sa pozerá na mamu, ako si nanáša pleťovú masku a pýta sa jej:  
- „Prečo to robíš?“  
- „Aby som bola krásna.“  
Neskôr, keď si ju dáva dole, sa jej dcérka pýta:  
- „Vzdávaš to?“ 
 
Jurko hovorí natešene mamičke:  
- „Mami, už som odnaučil babičku obhrýzať si nechty.“  
- „A ako si to dokázal?“  

- „Schoval som jej zuby.“ 

 
Dve babky sa rozprávajú:  
- „Môj manžel je hrozný. Včera volal do susedov, aké majú číslo telefónu.“  
- „No môj je ešte horší. Predal auto, aby mal na benzín!“ 
 
 
                                                                                                                     Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 19. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
1.10. 

Presvätá Bohorodička 
Ochrankyňa 

Myrovanie 
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo 

sedemdesiatich 
Prepodobný otec Roman 

Sladkopevec 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Mária 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena 

Utorok 
2.10. 

Svätý hieromučeník Cyprián 
Svätá mučenica Justína 

Svätý Andrej, blázon pre Krista  

6:30 
 
 

17:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Júlia (panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Peter, Ivan, Katarína, Michal, 
Mikuláš, Tekla, Rajisa, Fedor 

(panychída) 

Streda 
3.10. 

Svätý hieromučeník Dionýz 
Areopagita 

6:30 
 

17:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján, Andrej, Dezider, Oľga 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mikuláš, Júlia 

Štvrtok 
4.10. 

Svätý hieromučeník Hierotej, 
aténsky biskup 

Prepodobný otec František 
Assiský 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ František 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Vojtech, Valéria 

Piatok 
5.10. 

Svätá mučenica Charitína 
 

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  
+ Ján, Mária, Ján, Andrej, Andrej 

a ostatní z rodiny 

Sobota 
6.10. 

Svätý apoštol Tomáš 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Michal, Emil, Anna, 

Magdaléna 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 
+ Viliam (panychída) 

Nedeľa 
7.10. 

DEVÄTNÁSTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mikuláš, Marcel s rodinami 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Terezka, Karolínka 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Novomanželia Peter, Ivana 
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Liturgický program na 20. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
8.10. 

 
Prepodobná matka Pelágia 

 

 

6:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Lívia 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Štefan, Anna, Vasiľ, Ján 

Utorok 
9.10. 

Svätý apoštol Jakub Alfejov 
 

Stretnutie 
s prvoprijímajúcimi deťmi 

o 17:00!!! 

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária – ročná (panychída) 

Streda 
10.10. 

Svätí mučeníci Eulampios a 
Eulampia 

6:30 
17:30 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Mária, Pavel (panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

+ Ján a ostatní z rod. Balážovej a 
Knežovej 

Štvrtok 
11.10. 

Svätý apoštol Filip, jeden zo 
siedmych diakonov 

Prepodobný otec Teofan 
Popísaný, nicejský biskup 

6:30 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Mária 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Fedor, Mária a ostatní z rod. 

Piatok 
12.10. 

Svätí mučeníci Probus, Tarach 
a Andronik 

Prepodobný otec Kozma 
Jeruzalemčan, majumský 

biskup 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária 

 

Moleben k Presv. Bohorodičke  
Sv. liturgia slovenská  

+ Anna, Michal 

Sobota 
13.10. 

Svätí mučeníci Karpos, Papyl 
a Agatonika 

Svätí mučeníci Nazarios, 
Gerbasios, Protasios a Celzius 

Naša prepodobná matka 
Paraskeva Trnovská 

 

6:30 
 
16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária 

 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Pavol, Alžbeta, Pavol 

Nedeľa 
14.10. 

 
DVADSIATA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI- 

Svätých otcov 
siedmeho 

ekumenického snemu 
 

 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária Tkáčová 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Danka, Marek 

 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Vladimír, Jana, Mária s rodinami 
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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 

 


