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Filipovka - obdobie predvianočného pôstu   

(15. november – 19. december) 

Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripravuje veriacich 
pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok 
Narodenia Ježiša Krista. Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôstnym 
obdobím, ktoré ho predchádza.  

Pôst pred Narodením Pána je nazývaný Filipovka, pretože sa 
začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby 
pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho 
narodenia. 

Prvá zmienka o prípravnom období pred Narodením Pána –
 filipovke – je v dekréte koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia 
sa uzniesli, že každý kresťan má od 17. decembra do Bohozjavenia (6. 
januára) chodiť denne do chrámu. Na synode v Mac (v dnešnom 
Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že každý kresťan sa má od sviatku sv. 

Martina (11. novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok). 
Zmienku o pôste pred Narodením Ježiša Krista nachádzame v Koptickom kalendári v 8. storočí. 

Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu, ustanovuje pravidlo: „Patrí sa, aby sa veriaci zdržiavali od mäsa 
po dve štyridsiatnice, t.j. v čase Filipovky a v čase pôstu Petra a Pavla“. V 9. storočí sa celý Východ 
podriadil tejto disciplíne a prijal pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Súčasné liturgické 
obdobie pred Narodením bolo definitívne ustálené na Konštantínopolskom sneme v roku 1166. 
Koncil sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak 
bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst. 

Aj cieľom tohto pôstu je modlitbou a pôstom sa pripraviť na sviatok Narodenia Ježiša Krista. 
Simeon Solúnsky hovorí: „Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista je podobný 
Mojžišovmu pôstu na vrchu Sinaj. Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule Božích prikázaní. 
Zachovajme aj my štyridsaťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie vtelené z Panny a prijmime aj 
jeho telo – pristúpme k svätému prijímaniu“. 

Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou vierou 
očakávali príchod Mesiáša. V čase filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo viere príkladom 
ako starozákonných, tak aj novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi v tomto predvianočnom 
pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista sú zasvätené pamiatke svätých 
Praotcov a svätých Otcov Starého zákona. 

V Západnej Cirkvi je obdobie predvianočného pôstu nazvané ako adventné obdobie. Toto 
obdobie sa začína prvými vešperami nedele, ktorá padne na deň 30.novembra alebo na najbližší deň 
tohto dátumu a končí sa pred prvými vešperami Narodenia Pána. Táto adventná doba odstránila 
jeho pôstny charakter a prijala eschatologický charakter. Aj samotné liturgické texty povzbudzujú                      
veriacich k očakávaniu druhého a slávneho príchodu Pána. 

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.  

Ročník:  4.     Číslo:   21 
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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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Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listom Porta fidei Rok viery. Začal sa 

11. októbra 2012 - na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. 

novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery dopomôcť k novému obráteniu k 

Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sa všetci členovia 

Cirkvi stali dôveryhodnými a radostnými svedkami 

zmŕtvychvstalého Pána v dnešnom svete a boli schopní ukázať 

„dvere viery“ mnohým hľadajúcim. 

Preto aj my chceme počas tohto obdobia Roku viery pomôcť 

sebe aj vám - našim veriacim, stať sa radostnými svedkami 

vzkrieseného Krista v dnešnom svete, aj skrze štúdium Katechizmu 

Katolíckej Cirkvi pre mladých (YOUCAT). 

 

1. V ČO VERÍME 

1. Prečo sme na zemi? = Na zemi sme preto, aby sme poznali a milovali Boha, 

konali podľa jeho vôle dobro a jedného dňa prišli do neba. 

- Byť človekom znamená prichádzať od Boha a smerovať  k Bohu. Nepochádzame od 

našich rodičov. Pochádzame od Boha, u ktorého je všetko šťastie neba a zeme a ktorý nás 

očakáva vo svojej večnej bezhraničnej blaženosti. Medzitým žijeme na tejto zemi. Niekedy 

cítime blízkosť nášho Stvoriteľa, často ju však necítime vôbec. Aby sme našli cestu domov, 

poslal nám Boh svojho Syna, ktorý nás oslobodil od hriechu, vytrhol nás zo všetkého zla 

a neomylne nás vedie ku skutočnému životu. On je „cesta, pravda a život“ (Jn 16,6). 

„Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4). 

2. Prečo nás Boh stvoril? = Boh nás stvoril zo slobodnej a nezištnej lásky. 

- Keď človek miluje, z jeho srdca „kypí“ šťastie. O svoju radosť by sa rád podelil 

s inými. To má od svojho Stvoriteľa. Hoci je Boh tajomstvom, môžeme o ňom rozmýšľať 

a hovoriť ľudsky. Stvoril nás z „prebytku“ svojej lásky. O svoju nekonečnú lásku sa chce 

deliť s nami, stvoreniami svojej lásky. 

„Mierou lásky je láska bez miery“ (sv. František Saleský). 
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3. Prečo hľadáme Boha? = Boh nám vložil do srdca túžbu, aby sme ho hľadali 

a našli. Sv. Augustín hovorí: „Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, 

kým nespočinie v tebe.“ Túto túžbu po Bohu nazývame – Náboženstvom. 

- Pre človeka je prirodzené, že hľadá Boha. Celé jeho úsilie o pravdu a šťastie je 

napokon hľadaním toho, čo ho absolútne nesie, absolútne uspokojuje, absolútne pohýna. 

Človek je až vtedy sám sebou, keď nájde Boha. „Kto hľadá pravdu, vedome či nevedome 

hľadá Boha“ (sv. Edita Steinová). 

„Prameňom kresťanskej radosti je istota, že Boh nás miluje a že Stvoriteľ miluje 

osobne každého z nás ... náruživou a vernou láskou, ktorá je väčšia ako naša nevernosť 

a naše hriechy, miluje nás odpúšťajúcou láskou“ (Benedikt XVI., 1. Júna 2006). 

4. Môžeme poznať existenciu Boha rozumom? = Áno, ľudský rozum môže 

s istotou poznávať Boha. 

- Svet nemôže mať svoj pôvod a cieľ sám v sebe. Vo všetkom, čo existuje, sa skrýva 

viac, ako je na prvý pohľad zrejmé. Poriadok, krása a rozvoj sveta presahujú seba 

a poukazujú na Boha. Každý človek je otvorený pre pravdu, dobro a krásu. Vo svojom 

vnútri počuje hlas svojho svedomia, ktoré ho nabáda na dobré a vystríha ho pred zlým. Kto 

múdro kráča v týchto šľapajach, nájde Boha. 

5. Prečo teda ľudia popierajú Boha, keď ho môžu poznať rozumom? = Spoznať 

neviditeľného Boha je veľkou úlohou ľudského ducha. Mnohí sa jej zľaknú. Mnohí 

nechcú poznať Boha aj preto, lebo by potom museli zmeniť svoj život. Kto hovorí, že 

otázka Boha nemá zmysel, zjednodušuje si to. 

„Najvznešenejšia sila človeka je rozum. Najvyšší cieľ rozumu je poznanie Boha“ (sv. 

Albert Veľký). 

6. Možno vôbec Boha vtesnať do pojmov? Možno o ňom hovoriť zmysluplne? = Hoci 

sme my ľudia obmedzení a nekonečnú Božiu veľkosť nikdy nevtesnáme do pojmov, 

môžeme aj tak náležite hovoriť o Bohu. 

- Na to, aby sme vyjadrili niečo o Bohu, používame nedokonalé obrazy a obmedzené 

vyjadrenia. Každé slovo o Bohu svedčí o tom, že náš jazyk nedorástol na veľkosť Boha. 

Preto musíme naše rozprávanie o Bohu neustále očisťovať a zdokonaľovať. 

Pokračovanie v budúcom čísle...  
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Životopis svätých: Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup 

a Gregor, akragantský biskup – 23. november 

Amfilochios sa narodil okolo roka 320 v kapadóckej 

Cézarei (Malá Ázia, dnes Turecko).  Vďaka svojmu otcovi, 

veľmi rozhľadenému a nábožnému človeku, príbuznému 

svätého Gregora Teológa (pamiatka 25. a 30. januára), dostal 

dobrú kresťanskú výchovu a kvalitné vzdelanie. Spočiatku sa 

venoval advokátskej činnosti, ale približne po siedmich rokoch 

sa rozhodol všetkého vzdať. Odišiel do púšte a viedol prísny 

asketický život. 

Keď v roku 372 zomrel biskup hlavného lykaonijského 

mesta Ikónium (dnes turecká Konia), Amfilochiovi sa zjavil 

anjel a povedal mu, aby tam išiel a pásol duchovné ovce. On však neposlúchol. Počas 

nasledujúcej noci sa mu anjel zjavil znova, ale Amfilochios ho neposlúchol ani tentoraz, 

lebo sa obával, že zjavenia sú dielom zlého ducha. Pomyslel si: „Aj Satan sa niekedy môže 

tváriť ako anjel svetla (por. 2 Kor 11, 14).“ Keď sa mu anjel zjavil tretíkrát, Amfilochios mu 

povedal: „Ak si Boží anjel, vstaňme a spoločne sa modlime.“ Potom sklonil hlavu a začal 

spievať: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy (por. Iz 6, 3 a 

liturgické texty).“ Anjel sa však bez zábran modlil spolu s ním, ba dokonca chytil 

Amfilochia za pravicu a priviedol ho do neďalekého chrámu, dvere ktorého sa samy od seba 

otvorili. Vnútri bolo množstvo mužov v bielych odevoch, ktorí ho zobrali k oltáru a podali 

mu evanjeliár so slovami: „Pán s tebou!“ Vtedy jeden z nich, podľa vzhľadu najstarší, mocne 

zvolal: „Všetci sa modlime“ a pokračoval: „Svätá milosť ustanovuje nášho brata Amfilochia 

za biskupa mesta Ikónium. Modlime sa, aby Božia milosť bola nad ním.“ (Takmer 

rovnakými slovami sa aj dnes koná vysviacka biskupa.) Nato sa s ním všetci prítomní 

rozlúčili a zmizli. 

Užasnutý Amfilochios sa modlil až do rána a za úsvitu vyšiel z chrámu, aby sa vrátil 

do svojej jaskyne. Po ceste ho však stretli siedmi biskupi, ktorí sa zhromaždili z okolitých 

miest kvôli vysviacke nového ikonijského hierarchu. Od Boha dostali príkaz, aby vysvätili 

mnícha menom Amfilochios. Keď ho teda stretli, okamžite sa naň obrátili s otázkou: „Nie si 

Amfilochios? Povedz nám pravdu, lebo každé klamstvo pochádza od Zlého.“ On im 

skromne odvetil: „Áno, som hriešny Amfilochios.“ Keď ho biskupi viedli naspäť do chrámu, 

on im rozpovedal o svojom zvláštnom nočnom videní, takže sa neodvážili znova ho vysvätiť, 
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iba sa pred ním sklonili, objali ho a priamo posadili na biskupský stolec. Bolo to v roku 373 

po Kristovi. 

Amfilochios spravoval zverený kresťanský ľud viac ako dvadsať rokov. Jednou z 

výrazných čŕt jeho pôsobenia bol zápas proti nepravoverným učeniam svojej doby, 

predovšetkým proti arianizmu (Boží Syn vraj nie je rovný Otcovi), proti makedonianizmu 

(Svätému Duchu údajne nepatrí poklona a sláva ako Otcovi) a proti messalianizmu (vraj nie 

sú potrebné ani pôsty, ani sviatosti, ani cirkevné ustanovizne, iba modlitba). Amfilochios 

bol popredným aktérom Prvého konštantínopolského snemu z roku 381, teda Druhého 

ekumenického koncilu, a svojím vplyvom dosiahol, že jeho priateľ svätý Bazil Veľký napísal 

slávne dielo O Svätom Duchu. Aj sám Amfilochios je autorom množstva významných 

teologických diel, predovšetkým apologetického (obranného) charakteru. 

Raz Amfilochios navštívil cisára Teodóza Veľkého (379 – 395), aby ho povzbudil k 

razantnejšiemu postupu proti ariánom. Keďže nebol úspešný, mlčky odišiel, ale o niekoľko 

dní sa vrátil. Cisárovi vzdal úctu, aká mu patrila, ale jeho synovi Arkadiovi, ktorý sedel 

vedľa neho, ju nevzdal. Teodóz si myslel, že Amfilochios sa pozabudol, preto mu 

pripomenul, že to má robiť. On však odvetil: „Stačí, keď sa úcta vzdáva kráľovi.“ Cisár sa 

rozhneval a prikázal ho vyhnať, no vtedy mu Amfilochios povedal: „Vidíš, cisár, ako sa na 

mňa hneváš a ako nedokážeš zniesť, keď sa tvojmu synovi nevzdáva úcta?! Tak aj Boh 

Otec neznáša, keď sa nevzdáva úcta jeho Synovi. Odvracia sa od tých a nemiluje tých, 

ktorí sa mu rúhajú a hnevá sa na tých, čo vstupujú s rúhačmi do spoločenstva.“ Cisár to 

pochopil a začal proti arianizmu postupovať razantnejšie. 

Amfilochios zomrel v pokoji a vysokom veku okolo roka 395 po Kristovi. 

Zdroj:  www.zoe.sk 

 

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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Dňa 20. novembra oslavujeme sviatok 
Blahoslavenej Matky Michaely Jozafaty 
Hordaševskej. Cirkev nám znova ponúka čas 
a priestor pre obnovu svojho srdca. 
Pozerajúc sa na životy iných máme možnosť 
konfrontovať svoj život. Čo všetko sme z 
Božej milosti dostali, akými správcami sme. 
Pán je bohatý a štedrý darca. Boh je Bohom 
hojnosti a chce, aby sme ju mali aj my. 
V Božom slove nám to potvrdil. /Jn 10,10/ 
Naši predchodcovia boli odvážni, nebáli sa 
veľa prosiť a preto aj veľa dostali. Boh nikdy 
neodoprie prosby svojich milovaných detí. 
Prorok Izaiáš píše, že Boh čaká aby sa 

zľutoval nad nami./Iz 30,18/ Skúsme prosiť 
Blahoslavenú Jozafatu, aby na jej príhovor sme 

vedeli stáť v dôvere pred Pánom a plniť jeho vôľu. Buďme ako múdri správcovia 
svojho pokladu a učme sa od lepších. Blahoslavená Jozafata si už mladosti 
zamilovala spoločenstvo s Bohom. Už ako malé dievčatko prichádzala k Prečistej 
Bohorodičke, aby sa pred ňou, v samote a tichu modlila.     
      
Blahoslavená Jozafata štedro vyprosuje milosti tým, ktorí ju prosia o jej príhovor. 
Veľa listov prichádza na postulatúru do Ríma. Pre jej proces svätorečenia je 
potrebný ešte jeden zázrak. Modlíme sa, aby nás Pán obdaroval aj svätorečením 
blahoslavenej matky Jozafaty.   
 
 
 

 
Centrum pre rodinu - SIGORD 

 

  

Pondelok 19. 11. 2012 
 

17.00 - Večiereň k Bl. Jozafate  

18.00.- sv. Liturgia 

19.00 - Čítanie prosieb a poďakovaní  
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SUDOKU 

 
 

Vtipy: 
 

Lístoček za stieračom zaparkovaného auta:  
- Oznam pre zlodejov. Nádrž je prázdna, rádio nemám a motor je vylágrovaný.  
Na druhý deň pribudne druhý lístoček:  
- Pre majiteľa auta. Takže kolesá ti tiež vôbec netreba!? 
 

Otecko vysvetľuje synovi záporné čísla:  
- V autobuse idú 4 ľudia.  
- Vystúpia 6.  
- Koľko ich ma nastúpiť, aby bol autobus prázdny? 
 

Viete, ako sa maďarsky povie včela?  
- Seremed.  
A osa?  
- Nemseremed.  
A čmeliak?  
- Nemseremed turbo.  
Sršeň?  
- Nemseremed turbo aggresiv. 
 

Dobri dzeň, dovolala som še do radia??? 

-Áno, tu je rádio. 

-A čuju me šicke? 

-Áno, všetci. 

-I v obchodoch a na tarhu? 

-Áno. 

-Dobre! Ďuri!!! Maslo nekupuj!!!! Zohnala som za euro pejdzešat v 

akcii! Opakujem! Ďuri, maslo nekupuj!!!!!!   

Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 25. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
12.11. 

Svätý otec Ján Milosrdný, 
alexandrijský patriarcha 

Prepodobný otec Níl 
Svätý hieromučeník Jozafát, 

polocký arcibiskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

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

Andrej, Vasiľ, Jozef, Mária 
Akatist k sv. CaM 

Sv. liturgia slovenská 
+ Maroš (panychída) 

Utorok 
13.11. 

Svätý Ján Zlatoústy, 
konštantínopolský arcibiskup 

Stretnutie 
s prvoprijímajúcimi deťmi 

o 17:00!!!  

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Michal 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna (panychída) 

Streda 
14.11. 

Svätý apoštol Filip 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Jozef, Ján 

 
Sv. liturgia slovenská  

+ Róbert, Mária 

Štvrtok 
15.11. 

Svätí mučeníci a vyznávači 
Gurias, Samónas a Habib 

 
Začiatok Filipovky 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Martina 

Sv. liturgia slovenská 
* Július, Helena (44 r. manželstva) 

Piatok 
16.11. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Matúš 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Gustáv, Pavel 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ František, Jozef, Pavol, František, 
Mária (panychída) 

Sobota 
17.11. 

Svätý Gregor Divotvorca, 
neocézarejský biskup 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Mária 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Vasiľ, Lukáš, Teodor, Michal 
(panychída) 

Nedeľa 
18.11. 

DVADSIATA PIATA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Svätí mučeníci Platón a Roman 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marek, Danka, Marko, Daniel  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Štefan  s rod., Miroslav, 

Ladislav s rod. 
Malá večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Andrej, Maroš, Martin, Stanislav, 

Andrea a ich rodiny 
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Liturgický program na 26. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
19.11. 

 
Svätý prorok Abdiáš 

Svätý mučeník Barlaam 
 

6:30 
  

17:00 
18:00 

 
19:00 

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

Večiereň k bl. Jozafate 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef 
+ Michal 

Prosby a poďakovania 

Utorok 
20.11. 

Predprazdenstvo Vstupu Presvätej 
Bohorodičky do chrámu 

Blažená Jozafáta Hordaševská, 
spoluzakladateľka sestier 

služobníc 
Prepodobný otec Gregor 

Dekapolita 

6:30 
 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Michal 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 
+ Milan (panychída) 

+ Veronika, Ján 

Streda 
21.11. 

Vstup Presvätej 
Bohorodičky do chrámu 

 
Odporúčaný sviatok 

myrovanie 

6:30 
7:30 

 
 
 

16:30 
 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

 
Sv. liturgia slovenská  

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal 

Štvrtok 
22.11. 

Svätý apoštol Filemon a 
spoločníci  

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Peter 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mikuláš 

Piatok 
23.11. 

Svätí otcovia Amfilochios, 
ikonijský biskup a Gregor, 

akragantský biskup  
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

+ Mária, Rudolf, Mikuláš (panychída) 

Sobota 
24.11. 

Svätá veľkomučenica Katarína 
Svätý veľkomučeník Merkúr  

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Magda 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Mikuláš, Mária 

Nedeľa 
25.11. 

NEDEĽA KRISTA 
KRÁĽA 

 
Zakončenie sviatku Vstupu 
Presvätej Bohorodičky do 

chrámu  

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

 
17:15 
18:00 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal (73 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš, 

Maroš 
Malá večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (83 r.) 

 
 



                                  Sme  tu  pre  vás   21/2012 

 

 

                                                                    
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 

 


