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Pamiatka zosnulých 

Pamiatka zosnulých, Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky. Je 

to čas, keď si spomíname na našich 

drahých zosnulých, prežívame 

pocity bolesti nad ich stratou, ale 

aj pocity nádeje, že sa nachádzajú 

na krajšom mieste plnom lásky a 

šťastia, pri našom Stvoriteľovi. V 

tomto období sa viac zamýšľame 

nad hodnotou života a možno aj 

nad kvalitou toho vlastného. 

Spomenieme si však aj na tých, za ktorých sa nikto nemodlí? Alebo na tých, ktorí 

nemali také šťastie ako my a nemohli sa narodiť? Človek dostal od svojho 

Stvoriteľa slobodnú vôľu, čo je úžasný dar. Zabúdame však na to, že naša sloboda 

sa končí tam, kde sa začína sloboda niekoho iného a opravdivá sloboda nejestvuje 

bez lásky k iným. 

Boh vedel o našej existencii dávno predtým ako sme sa narodili, veď vo Svätom 

písme je napísané, že má spočítané aj všetky vlasy na našej hlave! Je zaujímavé, 

ako mnohí „odborníci“ dokážu vyhlásiť, že do určitej chvíle život nie je životom a 

od určitého momentu sa ním stáva. Je zaujímavé, že naše zákony chránia viac 

zvieratá ako počatý ľudský život. Často sa pri tejto téme stretávame s dvojznačnou 

terminológiou, ako napríklad „prerušenie tehotenstva“, ktorým chcú niektorí ľudia 
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zakryť jeho pravú povahu a vo verejnej mienke zmierniť závažnosť tohto skutku. 

Zamýšľame sa nad tým niekedy? Nad tým, že väčšina antikoncepcie je v súčasnosti 

abortívna, čo znamená, že zabíja už vzniknutý ľudský život, oplodnené vajíčko? Kto 

spočíta počet zamrazených ľudských embryí v centrách pre umelú reprodukciu, 

ktoré často končia ako biologický odpad? Kto to všetko spočíta! Život je najväčší a 

najkrajší dar, ktorý sme dostali, ale je na nás, ako s ním naložíme. 

Cestou jeho ochrany od počatia až po prirodzenú smrť ide aj združenie Fórum 

života. Práve dnes vrcholí ich 

každoročná mesačná kampaň „Sviečka 

za nenarodené deti“. Cieľom nie je 

nikoho súdiť, ale prebúdzať. Pri tejto 

príležitosti bola vydaná aj Modlitba o 

úctu k životu. 

Drahí veriaci, zapáľme v oknách 

našich domov, v chrámoch, na 

cintorínoch či v spoločenstvách sviečku 

a spomeňme si tak pri modlitbe nielen 

na našich drahých zosnulých, ale aj na tých, ktorí sa nemohli narodiť. Na všetky 

deti, ktoré zomreli pri spontánnom potrate. Pri nich sa môžeme domnievať, že 

odchádzali do večnosti pokrstené túžbou krstu cez rodičov. Spomeňme si aj na 

deti, ktoré zomreli pri násilnom potrate, pri ktorých je túžba krstu 

nepravdepodobná a, samozrejme, aj na ich matky. Pomodlime sa však aj za tých, 

ktorí ženy na tieto skutky nahovárajú, za zdravotníkov, ktorí ich vykonávajú. 

Zdôrazňujem, nesúďme! Pomôžme! Modlitbou a vďaka ľuďom, ktorým život nie je 

ľahostajný, dokážeme urobiť svet o troška krajším. Nech nám v tom pomáha náš 

Pán a dá nám silu vytrvať v dobrom, aby sme umenšovali počet nenarodených a 

dávali šancu na život. Aj o tom je ten dnešný deň, rozmýšľať nielen o mŕtvych, ale 

aj nás živých a našom konaní. 

Daniel Dian 
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Prihláška pre mužov do GSSJ  

Touto cestou chceme povzbudiť všetkých mužov našej 

farnosti, aby sa prihlásili a stali členmi novovzniknutého 

Gréckokatolíckeho spolku sv. Jozefa. 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. 

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. 

K prihláške sú potrebné tieto údaje: 

 

 

Meno a priezvisko: ...................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................................................... 

Bydlisko: ...................................................................................................................... 

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

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

 
 

...................................... 
podpis         m 
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Metropolitné zhromaždenie 

 Zaiste ste, drahí veriaci, zachytili pri slávení každej sv. liturgie od 1. októbra novú prosbu – 

za metropolitné zhromaždenie. Čo to je vlastne metropolitné zhromaždenie a prečo sa za jeho 

priebeh modlíme Vám chceme vysvetliť týmito pár riadkami: 

„V mariánskom pútnickom mieste Ľutina (okr. 

Sabinov) sa v pondelok 24. septembra 2012 konalo 

11. riadne zasadanie Rady hierarchov 

Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na 

Slovensku. Zasadanie nadväzovalo na Štvrtú 

metropolitnú púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi v 

Ľutine, ktorá v ten istý deň prebiehala za hojnej účasti 

duchovenstva z Prešovskej archieparchie, Košickej 

eparchie a Bratislavskej eparchie.  

Na zasadaní Rady hierarchov sa zúčastnil 

prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, 

ktorý jej predsedá, košický eparchiálny biskup Milan 

Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter 

Rusnák a ako hosť aj pražský apoštolský exarcha katolíkov byzantského obradu v Českej republike 

vladyka Ladislav Hučko, ktorý hierarchov informoval o aktuálnej situácii Gréckokatolíckej cirkvi v 

Čechách a na Morave.  

Hierarchovia sa venovali aktuálnym liturgickým a pastoračným otázkam ako aj podujatiam v 

rámci prebiehajúceho Roku sv. Cyrila a Metoda a blížiaceho sa Roku viery. Potvrdili, že v rámci 

cyrilo-metodského jubilea plánujú púť gréckokatolíkov na Velehrad.  

Obzvlášť sa však zaoberali otázkami spojenými s prípravou 1. Metropolitného zhromaždenia 

Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.  

Metropolitné zhromaždenie je poradné spoločenstvo Cirkvi, ktorému predsedá metropolita, a 

ktoré Rade hierarchov poskytuje pomoc v záležitostiach väčšieho významu, najmä na primerané 

usporiadanie foriem a prostriedkov apoštolátu a cirkevnej disciplíny, berúc do úvahy okolnosti 

súčasnej doby a spoločné dobro Cirkvi (porov. kán. 172, resp. kán. 140 – 145 CCEO). Rada 

hierarchov ho zvoláva aspoň raz za obdobie piatich rokov. Biskupi sa dohodli, že 7. januára 2013, na 

Zbor sv. Jána Krstiteľa, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove spolu s kňazmi a veriacimi oficiálne 

otvoria prípravnú fázu 1. Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Už 

od sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra 2012 sa však začnú na svätých liturgiách 

veriaci modliť za prípravu Metropolitného zhromaždenia, aby prinieslo požehnanie pre 

Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.“  

Zdroj:  www.grkatpo.sk  
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Životopis svätých: Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma – 5. november 

Začiatkom 3. storočia žili v meste Emesa vo Fenícii (úzky pás zeme popri Stredozemnom mori na 

sever od Palestíny) zámožní a urodzení manželia menom Klétofont a Leukippa, obidvaja pohania. 

Keďže Leukippa bola neplodná, od svojho zatrpknutého manžela musela znášať veľa nadávok, ba neraz 

aj bitku a údery.  

V tom čase chodil od jedného domu k druhému istý 

Onufrios. Mal oblečené žobrácke handry a prosil o almužnu, no 

v skutočnosti to bol mních a kňaz, ktorý takto ukrýval svoju 

totožnosť a usiloval sa privádzať ľudí k pravému Bohu. Okolo 

roka 220 zastal tiež pred Klétofontovým domom. Spočiatku 

pred ním Leukippa zatvorila dvere - bola totiž roztrpčená, 

pretože manžel ju práve zbil - no napokon ho prijala a pohostila. 

Keď Onufrios vycítil, že Leukippa sa veľmi trápi, naliehal, aby 

mu prezradila príčinu svojho nešťastia. Vtedy jej zvestoval 

evanjelium a poukázal na skutočnosť, že pravý Boh vždy dáva 

prosiacim to, o čo ho žiadajú. Leukippu naplnila nádej, uverila v 

Krista a dala sa pokrstiť. A naozaj, čoskoro počala vo svojom 

lone dieťa. Keď vyjavila tajomstvo vyliečenia svojej 

neplodnosti manželovi Klétofontovi, z Božej milosti aj on 

uveril v Krista, vďaka čomu obidvaja vychovávali svojho syna 

Galaktióna jednomyseľne v kresťanskom duchu. Poskytli mu 

tiež vynikajúce vzdelanie, takže mohol urobiť skvelú kariéru, on však túžil po mníšskom živote plnom 

modlitby, ako to predpovedal Onufrios pri jeho krste: „Toto dieťa si nebeský život zamiluje väčšmi než 

pozemský.“ 

Po matkinej smrti, keď mal Galaktión dvadsaťštyri rokov, otec sa rozhodol oženiť ho  a našiel mu 

nevestu menom Epistému. Bola krásna a urodzeného pôvodu, no nebola kresťanka. Galaktión sa 

nemohol protiviť otcovej vôli, preto sa s ňou zasnúbil, no podarilo sa mu odložiť svadbu. Medzitým 

Epistému často navštevoval, aby sa spoznali, a postupne jej odhaľoval svoju vieru, až ju napokon 

priviedol ku Kristovi a sám pokrstil. Keďže sa stala kresťankou, napriek svojim predchádzajúcim 

zámerom sa zmieril s predstavou, že si ju zoberie za manželku. Na ôsmy deň po prijatí svätého krstu 

prišla však sama Epistéma s návrhom, aby žili spoločne ako brat a sestra, s čím Galaktión radostne 

súhlasil. 

Obidvaja snúbenci potom potajomky rozdali všetok svoj majetok chudobným a spoločne sa 

pobrali do púšte. Neďaleko Sinaja na vrchu Publion sa blízko seba nachádzali dva tajné monastiere. 
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Galaktión vstúpil do prvého z nich, Epistéma do druhého. Tam viedli prísny asketický život v modlitbe a 

pôste, pričom veľa fyzicky pracovali. 

Po niekoľkých rokoch sa pohania dozvedeli o existencii monastierov na vrchu Publion a vyslali k 

nim vojenský oddiel. Všetci mnísi a mníšky sa rozutekali do vrchov, iba Galaktión zostal vo svojej kélii 

(komôrke) čítať Sväté písmo. Keď ho vojaci zviazaného viedli, zbadala to Epistéma a začala prosiť 

najstaršiu sestru, aby jej dovolila podstúpiť mučenícku smrť spolu so svojím snúbencom a učiteľom. 

Okrem iného povedala: „Ja nemôžem žiť bez Galaktióna a nemôžem sa s ním rozísť ani v tomto veku, 

ani v budúcom, no pôjdem a zomriem spolu s ním.“ Keď jej najstaršia sestra dala k tomu svoje 

požehnanie, Epistéma dohnala vojakov a volala na Galaktióna: „Môj milovaný pán a brat, môj učiteľ, 

ktorý ma nasmeroval na spásu, skrze ktorého som spoznala Krista, pravého Boha, počkaj ma, 

nenechávaj samu svoju úbohú sestru a služobníčku! Zober ma so sebou na mučenie – mňa, ktorú si 

vyviedol z modlárskeho blúdenia a všetkej svetskej márnosti! Mňa, ktorú si viedol k mníšskemu životu, 

veď k vencu mučeníctva! Rozpomeň sa, ako si mi sľúbil, že ma neopustíš ani v tomto veku, ani 

v budúcom!“ 

Jej túžba sa naplnila, pretože vojaci sprevádzajúci spútaného Galaktióna ju zatkli a spolu s ním 

odviedli pred správcu mesta. Následne obidvaja snúbenci podstúpili ťažké muky. Bili ich palicami, 

zatĺkali im ostré klince pod nechty, odťali im ruky a následne nohy, potom im odrezali jazyk a napokon 

ich sťali. Túto mučenícku smrť podstúpili okolo roka 250. 

Zdroj:  www.zoe.sk 

 

Krátke zamyslenie 

Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými kariérami prišla na 

návštevu za svojím profesorom z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na sťažnosti na stres 

doma i v práci. Profesor ponúkol svojim študentom kávu, odišiel do kuchyne a vrátil sa s 

kanvicou a zbierkou najrôznejších šálok - porcelánových, umelohmotných, sklenených, 

starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci 

sedeli so šálkou kávy, profesor povedal: „Pozrite sa - všetky tie pekné a drahé šálky ste si 

rozobrali a na tácke ostali už len tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre seba 

len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o čo vám 

všetkým v podstate išlo, bola totiž káva, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie 

najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich porovnávali so šálkami tých druhých. 

A teraz porozmýšľajte: Život je káva a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú 

len šálky. Sú len prostriedok, ktorý obsahuje a udržiava Život, ale nemenia kvalitu Života. 

Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si vychutnať kávu, ktorú v nej 

dostávame. 
 

Takže nedovoľte, aby u vás dominovali šálky ... vychutnávajte si radšej kávu!“ 
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Kto sú anjeli? 

Anjeli sú čisto duchovné osoby, ktoré nemajú telá (Mt 11,30). Stoja pred tvárou Boha, preto 

sú blažení (Mt 18,10). Tieto duchovné bytosti tvoria nebeský súd, nazývajú sa anjelmi (z gréčtiny 

„angelos“ = „posol“), pretože podľa Biblie vykonávajú Božie rozkazy. Niekedy si za účelom vykonať 

Boží rozkaz prevezmú ľudskú podobu. Ich posolstvá sú podľa Biblie veľmi dôležité, napr. 

Zvestovanie Pána (Lk 1,26; 2,9-14). Anjeli – tak ako aj my – sme predmetmi Božej milosti a lásky. 

Pretože však nemajú telo ako my, ich odpoveď na Božiu lásku si nežiadala čas a potrebu rásť a 

dozrievať. Akonáhle boli stvorení a prijali milosť Božiu, mali príležitosť reagovať na Božiu lásku, a 

tak vstúpiť do blaženosti. Nevieme, z čoho pozostávala tá skúška. Tí, čo obstáli, dostali „svetlo 

slávy“ a „v nebi ustavične hľadia na tvár Otca“ (Mt 18,10). Primárna úloha dobrých anjelov je 

oslava a služba Bohu. Ich druhoradá úloha spočíva v ochrane a starosti o spásu ľudí. 

Prečo Boh stvoril anjelov? 

Stvoriteľ sám je taký silný a slávny, že sa ľudia k nemu 

nemôžu priblížiť. „On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v 

neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže“ 

(1 Tim 1,6,16). Anjeli nemajú ľudské nedostatky, a preto môžu 

jednať v zastúpení Boha a sprostredkúvať jeho vôľu ľuďom. Oni 

tvoria „most“ medzi svätosťou a dokonalosťou Boha v nebi a 

nedostatkami smrteľných ľudí na zemi. Anjeli boli stvorení ako 

nesmrteľní (tzn. nikdy nezomrú). Ich nesmrteľnosť potvrdil sám 

Ježiš, keď povedal: 

„Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a 

zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť 

nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.“ (Lk 20,35-36) 

Ježiš hovorí, že tak ako anjeli (deti alebo „Boží synovia“) žijú naveky, tak budú žiť aj tí, ktorí 

vstúpia do Božieho kráľovstva. 

Anjeli, ktorých mená poznáme 

Je len málo anjelov, ktorých mená poznáme. Najväčší z anjelov je podľa tradície archanjel 

Michal, „veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa“ (Dan 12,1), ktorý je vodcom nebeského 

vojska, bojoval proti „drakovi“, teda proti padlým anjelom, a zvrhol ich na zem (Zjv 12, 7). Michal je 

obhajcom Božieho ľudu pred Bohom (Dan 10, 13.21). Zobrazuje sa často ako bojovník, v ruke má 

kopiju, váhy a pod nohami draka. 

Medzi anjelmi je veľmi významný ten, ktorý nesie meno Gabriel. Dvakrát bol poslaný k 

prorokovi Danielovi. Pri druhej príležitosti sa Daniel práve modlil, keď „rýchle priletel muž, 

Gabriel, ktorého som videl predtým vo videní…zhováral sa so mnou…“ a pokračoval v 

predpovedaní udalostí (Dan 9,21-27). Ján Krstiteľ a takisto aj sám Ježiš Kristus boli bezprostredne 
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ohlásení práve cez anjela Gabriela. Gabriel sa zjavil najprv otcovi Jána Krstiteľa – Zachariášovi, 

ktorému povedal okrem iného aj svoju úlohu: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný 

hovoriť s tebou“ (Lk 1,19). Z toho vidíme, že anjeli môžu stáť v slávnej prítomnosti Boha, zatiaľ čo 

ľudia nemôžu. Anjeli sú poslaní plniť Božie priania. Poslaním Gabriela bolo ohlásiť zázračné 

narodenie Jána Krstiteľa. 

O šesť mesiacov neskôr sa Gabriel zjavil Márii, ktorá pochádzala z kráľovského rodu Dávida. 

Hovorí jej: „…našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a 

bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať 

nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1,26-33) Toto bola mimoriadna a do 

určitej miery aj nepríjemná udalosť, lebo Mária nebola vydatá. Bohu však nič nie je nemožné. 

Máriin snúbenec a neskorší manžel Jozef tiež dostal viackrát pokyny od anjela vo sne.  

Keď sa Ježiš narodil v Betleheme, anjeli to ohlásili pastierom: „zastal pri nich Pánov anjel a 

ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. 

Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste 

narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a 

uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha 

a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,9-14) 

Trojicu najväčších anjelov dotvára archanjel Rafael. Najviac sa spomína v Knihe Tobiáš ako 

„jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“ (Tob 12,15). 

Sprevádza mladého Tobiáša na cestách a uzdravuje jeho otca – navracia mu stratený zrak. Je 

ochrancom cestujúcich. 

Zdroj:  www.zivotopisysvatych.sk 

 
Centrum pre rodinu - SIGORD 

 

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: 
 

Chlapček vbehol s krikom do vidieckeho obchodu:  

- Pomôžte mi, prosím vás! Na neďalekej lúke rozzúrený býk naháňa môjho otca.  

- Ako ti mám pomôcť, chlapče?  

- Potrebujem ihneď nový film do kamery. 

 
"Chlapček, koľko máš rokov?"  

"Teraz mám päť, ale ocko mi sľúbil, že keď budem dobrý, tak o rok budem mať šesť." 

 
Manžel s manželkou a svokrou išiel na dovolenku do Izraela. Tam ale svokra  
náhle zomrela. Manželia zašli do pohrebného ústavu, kde im vysvetlili, že  
prevezenie tela späť do Ameriky bude stáť 5.000 dolárov. Pokiaľ ale svokru  
pochovajú vo Svätej zemi, bude to stáť iba 150 dolárov. Manžel povedal:  
- Pošleme ju domov.  
Zamestnanec pohrebného ústavu sa pýta:  
- Prosím vás, ste si istí, že to naozaj chcete takto? Prevoz je veľmi drahý.  
Za 150 dolárov by ste tu mohli mať krásny pohreb.  
A manžel hovorí:  
- Pozrite sa, pane, pred 2.000 rokmi ste tu pochovali jedného chlapíka a on  
za tri dni vstal z mŕtvych. Tak toto ja nebudem riskovať! 

 
Kurz lyžovania sa skladá z troch častí:  

1. Pripnúť si lyže.  

2. Spustiť sa po svahu.  

3. Naučiť sa chodiť o barlách. 

 Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 23. týždeň po 

Päťdesiatnici 

Pondelok 
29.10. 

Svätá prepodobná mučenica 
Anastázia 

Prepodobný otec Abramios 
Zatvárateľ 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Anna, Mária 

Utorok 
30.10. 

Svätí mučeníci Zenóbios a jeho 
sestra Zenóbia 

Stretnutie 
s prvoprijímajúcimi deťmi 

o 17:00!!!  

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena, František, František 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Ján, Anna, Ján 

Streda 
31.10. 

Svätí apoštoli Stachys, Amplias 
a spoločníci 

Svätý mučeník Epimach 
Blažený hieromučeník 

Teodor, mukačevský biskup 

6:30 
 

17:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Juraj, Pavol 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská  
+ Michal, Jozef, Anna 

Štvrtok 
1.11. 

Svätí divotvorcovia 
a nezištníci Kozma a 

Damián 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

 

Piatok 
2.11. 

Svätí mučeníci Akindyn, 
Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a 

Anempodist 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
17:45 
18:00 

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

Večeradlo 
Euch. adorácia 

Sv. liturgia slovenská  
+ Helena, Michal, Helena, Ján 

Sobota 
3.11. 

Svätí mučeníci biskup 
Akepsimas, presbyter Jozef a 

diakon Aitalas 
Založenie chrámu svätého 

veľkomučeníka Juraja v Lydde 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Justína s rod. 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária, Peter 

Nedeľa 
4.11. 

DVADSIATA TRETIA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
Prepodobný otec Joannikios 

Veľký. Svätí mučeníci 
Nikander, myrský biskup a 

Hermaios, presbyter 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária s rod. 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

*  
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Liturgický program na 24. týždeň po 

Päťdesiatnici 

Pondelok 
5.11. 

 
Svätí mučeníci Galaktión a 

Epistéma 
 

6:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Oľga s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján a ostatní z rodín Balážovej a 

Kněžovej 

Utorok 
6.11. 

Svätý Pavol Vyznávač, 
konštantínopolský arcibiskup 

Stretnutie 
s prvoprijímajúcimi deťmi 

o 17:00!!! 

6:30 
 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anton 

Sv. liturgia slovenská 
+ Peter, Júlia 

Streda 
7.11. 

Tridsiati traja svätí mučeníci z 
Melitíny 

Prepodobný otec Lazár 
Divotvorca, ktorý sa postil na 

vrchu Galésion 

6:30 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

+ Ján 

Štvrtok 
8.11. 

Zhromaždenie 
k veľvojvodcovi Michalovi 

a ďalším beztelesným 
mocnostiam 

6:30 

7:30 

 

16:30 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Štefan, Michal, Michal, Anna 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Ján 

Piatok 
9.11. 

Prepodobná matka Matróna. 
Prepodobná Teoktista  

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Mária, Juraj, Anna, Juraj 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal, Eva, Ivan, Fedor 

Sobota 
10.11. 

Svätí apoštoli Erast, Olympas, 
Rodión a spoločníci  

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej, Michal, Mária 

Nedeľa 
11.11. 

DVADSIATAŠTVRTÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Svätí mučeníci Ménas, Viktor 
a Vincent. Svätá mučenica 

Štefánia. Prepodobný otec a 
vyznávač Teodor Studitský  

 
7:30 

 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Dušan, Marcela, Saška, Ninka 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Monika, František, Peter, Katarína, 

Dominika 
 

Malá večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Štefan 
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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 

 


