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Cez oheň alebo prečo trpí spravodlivý 
 

Vyberme sa spolu na exkurziu do kováčskej dielne. Všade ležia kusy železa, 

chladného, neohybného a v takejto podobe takmer nepoužiteľného. Prichádza 

kováč, berie železo a vkladá ho do ohňa. Plamene kus kovu sfarbujú do červena 

a keď sa zdá, že kov a oheň splynuli jeden v druhom, kováč kladie rozžeravený 

kus kovu na nákovu a ťažkým kladivom, úder za úderom, formuje žeravú 

hmotu podľa svojich predstáv do podoby, krásnej či užitočnej (alebo krásnej 

i užitočnej súčasne). 

 Prečítajme si teraz slová proroka Jeremiáša 23, 29: „Či nie je moje slovo ako oheň - 

hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu?“ Boh je ten, ktorého slovo je rozžeraveným 

ohňom (Hebr 12, 29 či Jer 20, 9), ohnivý je jeho pohľad (Zjv 1, 14), aj náš život prejde ohňom 

pri našom vstupe do večnosti (1 Kor 3, 13). Pri pozornom štúdiu Písma by sme ho iste našli aj 

na iných miestach. Boh je teda často stotožňovaný práve s ohňom. Viete si predstaviť, ako to 

potom vyzerá „v jeho príbytku“? Ak napoly zo žartu odpovieme, že horúco, nebudeme ďaleko 

od pravdy. Božie slovo hovorí, že Boh prebýva na Sione. A pozrime sa na slová proroka 

Izaiáša: „Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach: Kto z nás môže bývať 

s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným požiarom?“ (Iz 33, 14) 

Každý, kto sa rozhodol odovzdať svoj život pod vládu Krista, kto cez roztrhnutú oponu 

vstúpil do svätyne svätých pred Boží trón (teda do jeho prítomnosti), sa zároveň rozhodol 

vstúpiť do „ohňa“. Takýto človek teda musí rátať s tým, že Boží oheň bude od tohto momentu 

skrze Slovo premieňať jeho život ako tvrdú rudu v kováčskej dielni. Náš život bude stále viac 

splývať s plameňmi. A to je správne. Určite nie jednoduché, ale správne. Cieľom nášho života 

je stále viac premieňať svoje zmýšľanie podľa vzoru Ježiša Krista. Spomeňme si na radu 

apoštola Pavla: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2,5) Ten istý apoštol, ktorý seba dáva 
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ako príklad hodný nasledovania, hovorí: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20) 

Podobne konštatuje aj Pánov predchodca Ján Krstiteľ: „On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ 

(Jn 3, 30) 

Keďže oheň vydáva okrem tepla aj svetlo, podobný efekt spôsobí aj v živote toho, kto sa 

odváži vstúpiť do Božej pahreby. Čím viac v nás bude rásť Kristus, tým viac ho bude vidno. 

Ohňu je celkom prirodzené, že svieti. Nie je možné, aby ho v tme nebolo vidno. Teraz 

nehovorím o evanjelizáciách, ohlasovaní či inej službe. Hovorím o celkom obyčajnom 

každodennom živote v rodine, v práci, na ulici, v obchodoch. Ježiš okrem toho, že povedal, že 

je Svetlom sveta, apeluje aj na nás, aby naše svetlo svietilo medzi ľuďmi. 

Načrtnutá cesta sa teda začína v Božej pahrebe. Začína sa pri našej modlitbe, osobnom 

vzťahu s Pánom, v túžbe poddávať sa mu, vzdávať sa svojho sebectva, svojho hriechu. Boh vo 

svojej vyhni ako dobrý kováč bude cez Slovo formovať naše životy, ak v srdci človeka nájde 

v prvom rade túžbu po vzťahu s ním. Potom náš život bude žiariť a svedčiť o tom, aký dobrý je 

Boh. Lebo náš zmenený charakter bude odrážať ten jeho. Túžba po evanjelizácii a po spáse 

našich blízkych má byť dôsledkom túžby po Bohu samotnom. 

Bob Sorge v knihe The Fire of delayed answers hovorí, že kedysi sa s obľubou modlil: 

„Pane, daj nech čo najviac ľudí privediem k Ježišovi,“ alebo „nech vychovám čo najviac 

služobníkov pre teba,“ ale po čase si všimol, že vo svojich modlitbách čoraz viac prosí o to, aby 

poznal Ježiša bližšie, aby poznal jeho charakter, jeho srdce. Zaujímavé bolo, že po tom, čo 

trávil čoraz viac času v samote v modlitbe a s Písmom, keď uprednostnil budovanie vzťahu 

s Bohom pred všetkým ostatným (aj pred evanjelizáciou), práve vtedy začalo omnoho viac 

ľudí vďaka jeho životu a službe prichádzať k Pánovi. Dôvod je jednoduchý. V Božej 

prítomnosti sa nechal premeniť jeho ohňom, ktorý žiaril viac ako všetky ľudské slová 

a snaženia. John Wesley na otázku, ako dosiahol v Anglicku veľké prebudenie viery, 

odpovedal: „Jednoducho, zapálil som sa a všetci sa chodili pozerať, ako horím.“ 

Možno ste aj vy kedysi v modlitbe vraveli Pánovi, že mu dávate všetko, poddávate sa mu 

a prosili ste ho, aby vám dal zažiť svoju blízkosť. On veľmi rád odpovedá na takéto modlitby. 

Lenže človek nie vždy vie, o čo skutočne prosí. Keď nás Boh následne vezme vážne a začne 

„svoju kováčsku robotu“, reptáme. Chceme výsledok (azda aj z duchovnej pýchy), ale nie 

veľmi sa nám páči výchova. Celkom prirodzene. 

Na tomto mieste budeme teda v sérii článkov sledovať biblické postavy, ktoré sa ocitli 

v Božej vyhni pred nami a môžu nám v mnohom pomôcť v našich životných bojoch. 

 

Zdroj: Slovo 2008, č.1 



                                  Sme  tu  pre  vás   19/2012 

 

 

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 

• zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov spolku 

• byť informovaný o zámeroch a aktivitách spolku 
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• 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: Náš prepodobný otec Hilarión Veľký – 21. október 

Hilarión sa narodil roku 291 v obci Tabata neďaleko 

palestínskeho mesta Gaza. Keďže bol veľmi talentovaný, 

rodičia ho poslali na štúdiá do egyptskej Alexandrie. Tam 

sa oboznámil nielen s vtedajšou vedou, ale tiež 

s kresťanstvom a prijal svätý krst.  

V nasledujúcom období často prichádzal do chrámu, 

pozorne vnímal bohoslužobné texty a stále viac uvažoval o 

živote úplne odovzdanom Bohu. V roku 306 odišiel k 

prepodobnému Antonovi Veľkému (17. január), no neskôr 

sa s jeho požehnaním vrátil do vlasti, lebo vzhľadom na 

jeho slávu nenachádzal pri ňom samotu, po ktorej túžil. V roku 328 rozdal všetok 

zdedený majetok iným ľuďom, totiž polovicu príbuzným a polovicu chudobným, a sám 

odišiel do púšte, ktorá sa nachádzala približne 8 kilometrov od prístavného mesta 

Majuma. Ľuďom, ktorí ho od toho odhovárali kvôli nebezpečenstvu prepadnutia 

zločincami, povedal: „Treba utekať pred zločincami, ktorí zabíjajú dušu. Tých, ktorí 

zabíjajú telo, sa nebojím, veď „Pán je moje osvietenie a môj záchranca, koho sa budem 

báť? Pán je ochranca môjho života, koho sa budem ľakať?“ (Ž 26, 1 podľa gréckeho 

textu Septuaginta). 

V prvej fáze asketického života veľmi často prenasledovali Hilarióna nečisté 

myšlienky. Vtedy ešte viac sprísnil svoj beztak tvrdý pôst, takže aj celé tri alebo štyri dni 

nejedol, zdvojnásobil pracovnú činnosť a takto sa prihováral svojmu telu: „Ja ťa 

skrotím, osol. Nebudem ťa kŕmiť jačmeňom, ale plevami, umorím ťa hladom a 

smädom, zaťažím ťa veľkým nákladom, aby si viac rozmýšľal o pokrme, než o 

nečistote.“ Uvedené slová napĺňal do takej miery, že z neho zostali iba kosti pokryté 

kožou. 

V ďalšom období veľa vytrpel zo strany diabla, ktorý sa usiloval nahnať mu strach 

rozličnými prízrakmi alebo vidinami, ba dokonca ho fyzicky napadol a zbil. On sa však 

prežehnal a toto všetko modlitbou odohnal. 

Po dvadsiatichdvoch rokoch samostatného pustovníckeho života začali za 

Hilariónom prichádzať ľudia z celej Palestíny. Na jeho príhovor bola napríklad jedna 
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žena oslobodená od neplodnosti, pre ktorú ju manžel veľmi ponižoval a trápil, boli 

uzdravení traja muži, ktorí už zomierali, znova začala vidieť istá osoba, ktorá svojho času 

celkom oslepla. Pod Hilariónovým vplyvom sa mnohí pohania obrátili ku kresťanstvu, 

ba viacerí zostávali pri ňom ako nasledovníci. Takto sa prepodobný Hilarión stal prvým 

vodcom mníchov v Palestíne podobne ako prepodobný Anton Veľký v Egypte. 

V monastieroch, ktoré Hilarión postupne pozakladal, žilo okolo tritisíc mníchov. 

Keď sa o Hilariónovi a jeho zázrakoch dopočul prepodobný Anton Veľký, 

nesmierne sa radoval a často mu písal. Ľuďom, ktorí prichádzali za ním zo Sýrie, 

hovorieval: „Načo sa tak namáhate dlhým cestovaním ku mne, keď blízko seba máte 

Hilarióna, môjho syna v Kristovi, ktorý dostal od Boha dar uzdravovať každú 

chorobu?“ 

Od roku 354 Hilarión stále viac túžil po stratenej samote a napokon sa rozhodol 

odísť do Egypta na miesta, kde svojho času žil prepodobný Anton Veľký (zomrel v roku 

356). Vtedy sa okolo neho zhromaždilo asi desaťtisíc ľudí z celého okolia, aby ho 

zadržali, no on povedal: „Deti moje, prečo trápite moje srdce? Nech je vám známe, že 

som neodišiel bez súhlasnej Pánovej vôle. Modlil som sa k Pánovi a on mi prikázal 

odísť odtiaľto, aby som nevidel trápenie, ktoré postihne Božiu Cirkev, aby som 

nehľadel na zničenie svätých chrámov, na zrúcanie oltárov a na preliatie krvi mojich 

detí. Deti moje, nezadržiavajte ma!“ Hilarión mal na mysli obdobie cisára Juliána 

Apostatu (361 - 363), obnovovateľa pohanských kultov. 

Hilarión však nenašiel vytúženú samotu ani v Egypte, preto odišiel na líbyjskú 

púšť Oasim. Keďže po smrti spomínaného cisára Juliána Apostatu ho ľudia začali 

vyhľadávať aj tam, odplavil sa na Sicíliu. Nezatajil sa ani na Sicílii, a tak odišiel najprv 

do dalmátskeho mesta Apidauros (zničené v 6. storočí) a potom na Cyprus, kde 21. 

októbra 371 alebo 372 odovzdal v pokoji svoju dušu Pánovi. Jeho učeník Hésychios po 

desiatich mesiacoch vykopal Hilariónovo telo, ktoré bolo celkom neporušené, a 

previezol ho naspäť do Palestíny. 

 

 

ThLic. Marcel Gajdoš 
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MILOSRDENSTVO 

Ak je niečo na svete, po čom túžia všetci a správnou odpoveďou nie je láska, tak je to 

milosrdenstvo. Jeho najdokonalejší rozmer prichádza na svet s Ježišom a zostáva medzi 

nami. Boh nám neustále pripomína, že je tu, že je prítomný, že stojí pri človeku. Po ľútosti 

prichádza milosrdenstvo. Nie je možné si ho kúpiť darmi na charitu, nasilu urobenými 

dobrými skutkami, rečičkami o viere... Každý z nás v živote niekedy zakopol. Niekto pri tom 

spadol a doráňal sa, iný si len poškriabal koleno, no ďalší už nedokázal vstať bez pomoci. 

Ale všetci dúfame, že tu bude pre nás pomocná ruka. Že tu bude niekto, kto nám dá liek na 

naše rany, kto ich vylieči. Boh pri nás stojí. Avšak to, že nám podáva pomocnú ruku, 

neznamená, že nás zodvihne zo zeme. Na to 

musíme podať ruku aj my jemu. A tu tkvie ľudský 

„problém“. Nie vždy sa nám chce ruku zdvihnúť. 

Niekedy sa nám páči, ako nás ľudia ľutujú, 

niekedy si nahovárame, že všetko zvládneme len 

a len výlučne sami. A niekedy robíme všetko 

preto, aby sme sa na tú božiu ruku ani len 

nemuseli pozrieť, a tvrdíme, že nás obťažuje... 

Boh pri nás však stojí!  

Keď prišla Faustína Kowalská 

s Milosrdenstvom, prišla obyčajná žena plná modlitby. Žena, ktorá mala pohľad upriamený 

na Boha, verila mu a spoliehala sa na neho. Prišla po období, v ktorom sa všetci začali 

spoliehať len a len na vedu. Lebo ona jediná je odpoveďou na všetky otázky. Ľuďom začalo 

čosi chýbať, no tichý hlas svätej Faustíny, tiché posolstvo Boha Lásky nechceli počuť. Ich 

jasné nie prišlo v podobe nacizmu. Celý rozsah „Nie“ Bohu tento svet videl a nepoučil sa. 

Boh nám podal pomocnú ruku tak ako vždy. Nepýtal sa nás na štatistiky, koľko dobra sme 

vykonali, koľko darov rozdali chudobným, koľkokrát sme kričali Božie slovo zo striech. 

Hľadal otvorené srdcia bez štatistík, hľadal človeka a klopal na jeho srdce. Robil to, čo robí 

aj dnes. Vlastne sa nás pýta, či sme ešte ľuďmi alebo iba obchodníkmi. Obchodníkmi, ktorí 

si myslia, že si aj Boha môžu kúpiť v obchode, že ho tam nájdu krásne zabaleného 

v darčekovom balení a jediné, čo potrebujú na to, aby sa s ním mohli stretnúť, je zaplatiť. 

Bohu sa však platí Láskou. Boh prijíma úplatky výsostne prostredníctvom tajomstva kríža. 

U neho zaváži hoci len jediné úprimné podanie ruky tomu najposlednejšiemu. Zaváži 

otvorenosť srdca a snaha človeka zodvihnúť ruku smerom k tej Božej. Lebo Boh pri človeku 
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stojí. Svet spoznal velikána, ktorý mal Milosrdenstvo vo veľkej úcte – Jána Pavla II. Tento 

muž modlitby a pokory apeloval na svet, aby nezabúdal na kresťanské hodnoty, vážil si život 

a rodinu a chránil ich. Aj on poukazoval na Milosrdenstvo. Žil to, čomu veril. Žil Kristom. 

No ľudia opäť nereagujú. Opäť hovoria „Nie“ Bohu. Človek, ktorý na svete zanechal taký 

úžasný príklad, ako keby dnes už „zapadal prachom“. Čo ešte potrebujeme na to, aby sme 

pochopili, že je to Boh, ktorý vždy stojí pri človeku? Že najväčšie zlo sa na svete deje vtedy, 

keď ČLOVEK povie Bohu „Nie“? Podávajme preto ruky milosrdnému Bohu a chráňme 

hodnoty, ktoré ponúka každému jednému človeku. Nie preto, aby si ho kúpil, ale preto, aby 

mu dal dokonalú slobodu. 

Andrea Čusová 

 

Centrum pre rodinu - SIGORD 
 

 

Kurz Rút 

26. – 28. 10. 2012 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a 

uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre 

kresťanské manželstvo. Príspevok je 80€ na manželský pár. 

 

 

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených 

9. – 11. 11. 2012 - Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu 

starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú 

bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie. O to viac prežívajú Ježišov milosrdný pohľad 

tí z nich, ktorí neprestávajú túžiť po Bohu, veď Jeho láska uzdravuje (pozri Jn. 4). My Vám chceme 

tento milosrdný Boží pohľad sprostredkovať. Príspevok je 40€ na osobu. 

 

Kurz Samuel 

16. – 18. 11. 2012 - Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším 

vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní 

viery vlastným deťom. Ide o to ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami. Kurz Samuel Vám 

pomôže plnšie porozumieť výchove  a odovzdávaniu viery deťom na princípoch Božieho Slova. 

Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok je 80€ na 

manželský pár. 
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SUDOKU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vtipy: 
 

Blondína je v autoškole a na konci robí ústne skúšky. Skúšajúci sa pýta:  
- „Viete mi opísať ako funguje motor?“  
- „Môžem vlastnými slovami?“  
- „Áno.“ 
- „Brm brm brm brrrrrm.“ 
 
Vojaci skáču s padákom z lietadla.  
- „Pomóóóc!“ - kričí jeden z nich, - „môj padák sa neotvoril!“  

- „No a čo má byť?“ - pýta sa okololetiaci kolega. – „Veď o nič nejde, je to len cvičenie.“ 

 
Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:  
- „Váš syn nič nevie.“  
Otec dopísal:  
- „Práve preto ho posielam do školy.“ 
 
Ide dedko taxíkom. O chvíľu dedko vystúpi a vodič mu hovorí:  
- „Tak, bude to dvesto korún.“  
Dedko:  

- „Synak, mňa neoblafneš, viezol si sa aj ty.“ 

 
                                                                                                                     Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 21. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
15.10. 

Prepodobný otec Eutymios 
Nový 

Svätý prepodobný mučeník 
Lukián, presbyter veľkej 

Antiochie 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Zuzana 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Michal, Michal, Ján 

Utorok 
16.10. 

Svätý mučeník Longín Stotník 
Stretnutie 

s prvoprijímajúcimi deťmi 
o 17:00!!!  

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Jozef, Dominik  (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Emil (panychída) 
+ Anna (panychída) 

Streda 
17.10. 

Svätý prorok Ozeáš 
Svätý prepodobný mučeník 

Andrej Krétsky 

6:30 
 

17:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ František 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal, Veronika, Vincent 

Štvrtok 
18.10. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Lukáš 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivan, Anna, Michal 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Vasiľ 

Piatok 
19.10. 

Svätý prorok Joel 
Svätý mučeník Varus 

Prepodobný otec Ján Rilský 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Michal, Anna, Anna 

Večeradlo 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská  
+ Terézia, Michal, Anna 

Sobota 
20.10. 

Svätý veľkomučeník Artemios 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan (panychída) 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 

Nedeľa 
21.10. 

DVADSIATA PRVÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Prepodobný otec Hilarión 
Veľký 

 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Miriam, Katarína 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

*  
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Liturgický program na 22. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
22.10. 

 
Svätý apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca, hierapolský biskup 
Siedmi svätí mládenci z Efezu 

 

6:30  
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Andrej, Mária, Ján, Františka 

Utorok 
23.10. 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela 
Pánov brat 
Stretnutie 

s prvoprijímajúcimi deťmi 
o 17:00!!! 

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav, Vasiľ, Anna, Alžbeta, 

Juraj, Ján z rod. Čekanovej 
Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan (panychída) 

Streda 
24.10. 

Svätý mučeník Aretas a 
spoločníci 

6:30 
17:30 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Milan 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  

+ Milan, Jozef, Ján, Erik 

Štvrtok 
25.10. 

Svätí mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios 

6:30 

17:30 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef (50 r.) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Jozef, Ján 

Piatok 
26.10. 

Svätý veľkomučeník 
Demeter Myromvonný 

Spomienka na veľké a hrozné 
zemetrasenie 

Voľnica 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Juraj, Gabriela 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich  
Sv. liturgia slovenská  

+ Mikuláš 

Sobota 
27.10. 

Svätý mučeník Nestor 
Svätá mučenica Kapitolína a jej 

otrokyňa Eroteida 
 

6:30 
 
14:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Fedor, Ivan, Anna, Michal, Mária, 

Helena 
Sobáš 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján (panychída) 

Nedeľa 
28.10. 

DVADSIATADRUHÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
Svätí mučeníci Terencius 

a Neonilla 
Prepodobný otec Štefan 

Svätosávsky 
Svätá mučenica Paraskeva z 

Ikónia 
 

 
7:30 

 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Gabriela, Ladislav, Silvia, Simona, 

Irena 
 

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 

 


