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BISKUPSKÁ SYNODA 

13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
BISKUPSKEJ SYNODY 7. - 28. OKTÓBRA 2012 

Posolstvo Božiemu ľudu 
Bratia sestry,  
„Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista” (Rim 1, 7). My, 

biskupi z celého sveta, ktorí sme sa na pozvanie biskupa Ríma, pápeža Benedikta XVI. 
zišli, aby sme uvažovali o „novej evanjelizácii na odovzdávanie kresťanskej viery,“ sa 
vám všetkým chceme prihovoriť prv, ako sa vrátime do svojich partikulárnych cirkví, aby 
sme zamerali vašu pozornosť na službu evanjeliu a podporili vydávanie svedectva o ňom 
v rozličných situáciách, v ktorých sa dnes nachádzame. 

1. Ako Samaritánka pri studni 
Nechajme sa inšpirovať konkrétnou staťou z evanjelia: stretnutím Ježiša so 

Samaritánkou pri studni (porov. Jn 4, 5 – 42). Neexistuje taký muž alebo žena, ktorý by 
sa niekedy vo svojom živote nenachádzal tak ako Samaritánka pri studni „s prázdnou 
nádobou“ a s nádejou, že nájde naplnenie najhlbšej túžby svojho srdca, tej, ktorá jediná 
môže dať plný zmysel vlastnému životu. Dnes existuje veľa studní, ktoré sa ponúkajú, že 
uhasia človekov smäd, no je potrebné medzi nimi dobre rozlišovať, aby sme sa vyhli 
zamorenej vode. Je naliehavo nutné, aby sme svoje hľadanie správne zamerali a 
nepodľahli tak sklamaniam, ktoré nás môžu zničiť. 

Rovnako ako Ježiš pri sycharskej studni cíti aj Cirkev povinnosť prisadnúť si 
k mužom a ženám dnešnej doby, aby sprítomnila v ich živote Pána, aby im umožnila ho 
stretnúť, pretože iba jeho Duch je tou vodou, ktorá dáva pravý a večný život. Iba Ježiš je 
schopný čítať v hĺbke nášho srdca a odhaliť nám pravdu: „Povedal mi všetko, čo som 
porobila“, priznala sa žena svojim krajanom. A toto slovo zvestovania – s ktorým súvisí 
otázka otvárajúca človeka pre vieru: „Nebude to Mesiáš?“ – ukazuje, že ten, kto dostal pri 
stretnutí s Ježišom nový život, nemôže konať inak, len stať sa ohlasovateľom pravdy 
a nádeje pre druhých. Obrátená hriešnica sa stáva hlásateľkou spásy a privádza celé 
mesto k Ježišovi. Od prijatia jej svedectva prechádzajú ľudia k osobnej skúsenosti z tohto 
stretnutia: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je 
naozaj Spasiteľ sveta.“  

Pokračovanie v budúcom čísle... 

Ročník:  4.     Číslo:   22 
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GRÉCKOKATOLÍCKY FARSKÝ 

ÚRAD 

V HUMENNOM 

VÁS VŠETKÝCH SRDEČNE 

POZÝVA 

NA 

 

IX. 

GRÉCKOKATOLÍCKY 

FARSKÝ PLES                                                       

ktorý sa uskutoční 

                                                   28. 12. 2012 na SOU Služieb 

                                                       (Reštaurácia Apetíto pri Lidli). 

 

Cena lístka je 18 eur (študenti 15 eur). 

 

Cena lístka zahŕňa: prípitok, polievka, hlavné jedlo, polnočné jedlo. 

 

 

O výbornú náladu sa postará hudobná skupina 

GEROCK 

Tešíme sa na Vás! 

 

Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu alebo na farskom úrade.  

Ďakujeme! 
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1. V ČO VERÍME 

 

7. Prečo sa Boh musel zjaviť, aby sme vedeli, aký je? = 

Človek môže rozumom poznať, že Boh existuje, nie 

však, aký naozaj je. Boh však túžil, aby sme ho 

poznali, a preto zjavil seba samého.  

- Boh sa nám nemusel zjaviť, a predsa to urobil – z lásky. 

Podobne ako v láskyplnom ľudskom vzťahu môžeme poznať 

milovanú osobu, až keď nám otvorí svoje srdce, tak aj 

o najhlbších Božích myšlienkach sa dozvedáme vďaka tomu, že 

sa nám večný a tajomný Boh z lásky otvoril. Boh hovoril k ľuďom od okamihu stvorenia 

po celé dejiny praotcov až k dokonalému – ZJAVENIU SA vo svojom Synovi Ježišovi 

Kristovi. V ňom nám vylial svoje srdce a raz navždy zjavil svoju najvnútornejšiu 

podstatu. 

„Boh sa vo svojej dobrote a múdrosti rozhodol zjaviť seba samého a oznámiť 

tajomstvo svojej vôle (porov. Ef 1,9), že ľudia majú prostredníctvom Krista, Slova, 

ktoré sa stalo telom, v Duchu Svätom prístup k Otcovi a stávajú sa účastnými na 

božskej prirodzenosti“ (Druhý vatikánsky koncil, DV). 

8. Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone? = Boh sa v Starom zákone dáva poznať 

ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka, a ako ten, ktorý zachováva 

vernosť dokonca aj potom, keď sa človek hriechom od neho odvrátil. 

- Boh sa dáva poznať v dejinách. S Noemom uzatvára zmluvu na záchranu 

všetkých živých bytostí. Abraháma povoláva, aby ho ustanovil za „otca mnohých 

národov“ (Gn 17,5) a požehnal v ňom „všetky pokolenia zeme“ (Gn 12,3). Národ Izrael, 

ktorý povstal z Abraháma, sa stáva osobitným Božím vlastníctvom. Boh sa predstavuje 

Mojžišovi svojim vlastným menom. Jeho tajomné meno sa najčastejšie prepisuje ako 

JAHVE a znamená „Ja som, ktorý som“ (Ex 3,14). Vyslobodzuje Izrael z egyptského 

otroctva, na Sinaji s ním Mojžišovým prostredníctvom uzatvára zmluvu a dáva mu 
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Zákon. Boh neustále posiela svojmu národu prorokov, aby ho vyzývali k obráteniu 

a k obnoveniu zmluvy. Proroci ohlasujú, že Boh chce uzatvoriť novú a večnú zmluvu, 

ktorá bude mať za následok radikálnu obnovu a definitívnu spásu. Táto zmluva sa týka 

všetkých ľudí. 

„Zjavenie znamená, že sa Boh otvára, zjavuje sa a zo svojho slobodného 

rozhodnutia hovorí k svetu“. 

9. Čo zjavil Boh o sebe, keď k nám poslal svojho Syna? = Boh nám v Ježišovi 

Kristovi zjavil celú hĺbku svojej milosrdnej lásky. 

- V Ježišovi Kristovi sa neviditeľný Boh stáva viditeľným. Stáva sa človekom, ako 

sme my. Ukazuje nám, ako ďaleko siaha Božia láska: Boh na seba berie celé bremeno 

nášho života. Po všetkých cestách kráča spolu s nami. Zostáva s nami v našej 

opustenosti, v našom utrpení a v našom strachu pred smrťou. Je tam, kde už my ďalej 

nevládzeme, aby nám otvoril dvere do života. 

„Šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, na ktoré máte právo, má meno a tvár: je to Ježiš 

Nazaretský“ (Benedikt XVI., 18. augusta 2005). 

10. Povedalo sa v Ježišovi Kristovi všetko alebo po ňom zjavenie pokračuje? 

= V Ježišovi Kristovi prišiel na svet sám Boh. On je posledným Božím Slovom. 

Počúvajú ho ľudia všetkých dôb a tak poznávajú, kto je Boh a čo je potrebné na 

ich spásu. 

- V Evanjeliu Ježiša Krista je Božie ZJAVENIE dokonalé a úplné. Aby sme ho 

pochopili, Svätý Duch nás uvádza čoraz hlbšie do pravdy. V živote mnohých ľudí svieti 

Božie svetlo tak silno, že vidia „otvorené nebo“ (Sk 7,56). Tak vznikli napríklad aj slávne 

pútnické miesta ako Guadalupe v Mexiku či Lurdy vo Francúzsku. „Súkromné zjavenia“ 

vizionárov nemôžu nijako prispieť k plnosti evanjelia Ježiša Krista. Nie sú všeobecne 

záväzné. Môžu nám však pomáhať lepšie chápať evanjelium. Pravdivosť zjavení overuje 

CIRKEV. 

„V Ježišovi Kristovi Boh prijal ľudskú podobu a stal sa naším priateľom a 

bratom“ (Benedikt XVI., 6. septembra 2006). 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Dekrét o udelení úplných odpustkov v súvislosti so slávením Roka viery 
 

Apoštolská penitenciária, do kompetencie ktorej spadá regulovanie udeľovania a 

používania odpustkov a usmerňovanie mysle veriacich k správnemu chápaniu a živeniu 

zbožnej túžby po ich získaní, stanovila pravidlá pre získanie odpustkov v Roku viery. 

Urobila tak na žiadosť Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie a po preštudovaní 

Nóty s pastoračnými pokynmi pre rok viery Kongregácie pre náuku viery. Vydala ich v 

súlade s úmyslom 

Svätého Otca, aby boli veriaci viac stimulovaní k poznávaniu náuky Katolíckej cirkvi a 

vzťahu k nej, a aby tak získali hojnejšie duchovné ovocie. 

Počas Roku viery bude možné získať úplné odpustky od časných trestov za hriechy, 

udelené pre Božie milosrdenstvo a vzťahujúce sa pre získanie pokoja duší zomrelých 

veriacich ako aj na všetkých úprimne ľutujúcich veriacich, po riadnej sviatostnej spovedi a 

po modlitbe na úmysel Svätého Otca pri týchto príležitostiach: 

a) Ak sa aspoň trikrát zúčastnia na prednáškach či kázniach v rámci misií, alebo na 

troch stretnutiach o Druhom vatikánskom koncile a o článkoch Katechizmu katolíckej 

cirkvi, v ktoromkoľvek kostole alebo na vhodnom mieste; 

b) Keď navštívia ako pútnici niektorú z pápežských bazilík, katakomby, katedrálny 

chrám alebo niektoré posvätné miesto oficiálne označené za miesto slávenia Roku viery 

(ako sú napr. baziliky minor, mariánske pútnické miesta, resp. pútnické miesta svätých 

apoštolov) a tu sa zúčastnia na nejakej posvätnej činnosti, slávnosti alebo aspoň zotrvajú 

vhodný čas v modlitbe a rozjímaní, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery 

v akejkoľvek legitímnej forme, vzývaním blahoslavenej Panny Márie, prípadne svätých 

apoštolov a patrónov; 

c) Ak sa počas dní oficiálne stanovených miestnym ordinárom pre slávenie Roka 

viery (napr. slávnosti Pána, Panny Márie, sviatky sv. apoštolov a patrónov, Katedry sv. 

Petra) zúčastnia na niektorom posvätnom mieste na eucharistickej slávnosti alebo liturgii 

hodín, spojených s vyznaním viery v niektorej legitímnej forme; 

d) Ak v niektorý slobodne zvolený deň počas Roka viery navštívia baptistérium alebo 

miesto, kde boli pokrstení a ktoroukoľvek legitímnou formou si obnovia krstné sľuby; 

Úprimne kajúcni veriaci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sláveniach z vážnych dôvodov 

(ako napr. mníšky, žijúce v trvalej klauzúre, pustovníci, väzni, starí, chorí a tí, ktorí sú v 

nemocniciach alebo liečebných zariadeniach) získajú úplné odpustky za rovnakých 

podmienok, pokiaľ sa v duchu a mysli zjednotia s veriacimi zúčastnenými na sláveniach, a 

to najmä vo chvíľach, keď budú slová pápeža alebo diecéznych biskupov vysielané v televízii 

či rozhlase, keď sa pomodlia vo svojom dome alebo tam, kde sa nachádzajú (napr. v 

kaplnke kláštora, nemocnice, domu opatrovateľskej služby, väzení...) Otče náš, Vyznanie 
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viery v legitímnej forme a ďalšie modlitby, ktoré sú v súlade s cieľom Roka viery, a na tento 

úmysel obetujú svoje utrpenie alebo problémy ich života. 

Dekrét o odpustkoch zverejnili kardinál Manuel Monteiro de Castro, vyšší penitenciár a Mons. Krzysztof 

Nykiel, regent Apoštolskej penitenciárie a podpísali ho na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. septembra 2012. 

 

Upozornenia Apoštolskej nunciatúry na Slovensku 

Apoštolská nunciatúra upozorňuje na podvodníka, ktorý si vytvoril e-mailovú adresu s 

menom kardinála Marc Cardinal Quellet, P.S.S. marc.quelletpss@gmail.com a žiada 

peňažný dar. Rovnako ten istý podvodník predkladá žiadosť nejakej domnelej rehoľnej 

sestry Maureen McBride, ktorá v mene kardinála Quelleta, z poverenia istej sestry Nicole 

Marie Quellet, ktorá sa vydáva za generálnu predstavenú sestier lásky Nepoškvrneného 

Počatia z Quebecu, žiada peniaze pre nemocnicu v ich misiách v Afrike. Keďže ide o 

podvod, prosíme kňazov, aby nijakým spôsobom nepodporovali tieto iniciatívy. 

Štátny sekretariát Jeho Svätosti ďalej upozorňuje na aktivity dvoch schizmatických 

spoločenstiev, ktoré nie sú uznané Katolíckou cirkvou: 

Spoločenstvo „Roman Catholic Society of Pope Leo XIII“, ktorej predsedom je p. 

David G. Bell. Tejto komunite nebol uznaný žiadny status v Katolíckej cirkvi a biskupi 

vysvätení v spomínanom spoločenstve nemôžu vykonávať žiadny úrad v Katolíckej cirkvi. 

Všetky organizácie a asociácie spojené so spomínaným spoločenstvom majú byť teda 

považované ako akákoľvek iná nekatolícka inštitúcia. Pán Bell sa dopustil deliktu schizmy a 

aj tí, ktorí prijali od neho „vysviacku“ dopustili sa sami deliktu, o ktorom hovorí kán. 1364 

KKP a upadli do príslušnej exkomunikácie latae sententiae. 

„Igreja Católica Apostólica Brasileira“ – toto spoločenstvo bolo založené p. 

Carlosom Duarte Costom, ktorý zomrel v roku 1961. Jeho nástupcom sa stal p. Luis 

Fernando Castillo Mendes, ktorý zomrel v roku 2009. Pre toto spoločenstvo platia tie isté 

opatrenia ako pre predchádzajúce spoločenstvo. 

 

Upozornenie na falošného kňaza 

Upozorňujeme vás na muža v stredných rokoch, ktorý sa pohybuje po 

celom území Slovenska, predstavuje sa ako Michal Lukáč, vydáva sa za 

gréckokatolíckeho kaplána pôsobiaceho v Giraltovciach a stará sa o pastoráciu 

v Dome dôchodcov. Dobrým poznaním pomerov našej cirkvi ako aj jednotlivých 

jej kňazov je pre ľudí presvedčivý a ponúka možnosť odslúženia svätých liturgii 

a vyberá za týmto účelom od nich peniaze. Na túto osobu upozornite svojich 

veriacich a poučte ich, aby nedávali žiadne peňažné dary na sväté liturgie 

kňazom, ktorých nepoznajú.  
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Životopis svätých: Náš prepodobný otec Patapios – 9. december 

Vo väčšine liturgických kalendárov východných cirkví 

konštantínopolskej tradície, medzi ktoré patríme, pripadá 

pamiatka prepodobného Patapia na 8. december, zatiaľ 

čo sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou 

Annou na nasledujúci deň. U nás však, s výslovným 

súhlasom rímskej Kongregácie pre východné cirkvi, sa 

spomenutý sviatok slávi o jeden deň skôr, takže pamiatka 

nášho prepodobného otca Patapia sa prekladá na 9. 

december. 

Patapios sa narodil okolo roka 600 v Tébach, 

niekdajšom hlavnom meste Horného Egypta, pri brehoch 

rieky Níl. Jeho rodičia vyznávali kresťanskú vieru a 

svojho syna vychovávali k nábožnosti. Keď Patapios dosiahol plnoletosť, opustil dom, 

rodičov i priateľov, vzdialil sa do egyptskej púšte a venoval sa modlitbe, pôstu a rozličným 

prácam, typickým pre takýto spôsob života. 

Po istom čase začali za Patapiom prichádzať mnohí ľudia, aby ho videli. On sa chcel 

vyhnúť nielen strate ticha, ale aj pochvale z ľudských úst, preto odcestoval do vzdialeného 

Konštantínopola (vtedy hlavné mesto Rímskej ríše, dnes turecký Istanbul), tam si pri 

hradbách mestskej časti Blacherny postavil kéliu (mníšsky príbytok, izbičku), zatvoril sa 

v nej a žil tam v mlčaní a ustavičnej modlitbe. 

Ako sa však nedá ukryť mesto postavené na návrší (por. Mt 5, 14), tak sa nemohol ukryť 

ani tento muž, plný kresťanských cností. Sám Boh, ktorý oslavuje tých, čo ho oslavujú, 

urobil ho známym. K Patapiovej kélii prišiel istý kresťanský mladík, ktorý bol slepý od 

narodenia a prosil prepodobného otca, aby sa zaňho pomodlil. Svätec mu povedal: „V mene 

Ježiša Krista, ktorý slepým dáva svetlo a mŕtvym život, začni vidieť!“ A naozaj, slepému sa 

otvorili oči. Tí, ktorí mladíka poznali, vypytovali sa, ako sa to stalo. On nezatajil meno 

svojho dobrodinca, a tak mnohí začali k Patapiovi prichádzať a prosiť o modlitby. 

Jeden popredný občan trpel na vodnatieľku a opuchlo mu celé telo. Keďže mu lekári 

nedokázali pomôcť, prikázal svojim sluhom, aby ho odniesli k Patapiovi. On sa nad chorým 

pomodlil, urobil nad ním znamenie kríža a pomazal ho olejom. Nato voda prirodzenou 

cestou opustila jeho telo a bol úplne zdravý. 
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Iného mladíka trápil démon, ktorý ho hnal po vrchoch a púšťach, vrhal ho do ohňa i do 

vody a zhadzoval ho z vyvýšených miest, aby ho zabil. Jedine Božia sila mu bránila zahubiť 

ho. Keď však démon uvidel Patapia, ktorý kvôli tomu opustil svoju kéliu, zakričal: „Ó, beda! 

Patapios je znova aj tu! Čo mám robiť, kam sa podieť a kde bývať po toľkých námahách? 

Horko-ťažko som si našiel príbytok a hľa, už ma z neho násilne vyháňajú. Naozaj si hrozný, 

Nazaretčan, a tvoja moc je všade a nad všetkými. Kam mám ísť? Či pôjdem do púšte, alebo 

do mesta, alebo kamkoľvek inam, si tam skôr, ako ja, a vyháňaš ma samotným znamením 

kríža a samotným svojím menom. Som porazený, zničený a vyhnaný!“ Ako to démon 

hovoril, vyzdvihol mladíka do vzduchu. Patapios urobil vo vzduchu znamenie kríža a 

prikázal: „Nečistý duch, vyjdi a vzdiaľ sa do púšte! Skrze mňa ti to prikazuje Kristus, 

ktorého moc si nedobrovoľne vyznal.“ V tej chvíli démon mladíka opustil. Mladík sa 

rozplakal od radosti a ďakoval za svoje oslobodenie. 

Istá žena mala bolesti v prsiach a lekári označili jej stav za beznádejný. Keď bolesti 

zosilneli a v rane sa objavili červy, padla Patapiovi k nohám a prosila o modlitbu za 

uzdravenie. Svätec urobil nad ranou znamenie kríža a žena bola v tej chvíli zdravá. 

Náš prepodobný otec Patapios urobil ešte veľa iných divov a po dosiahnutí vysokého 

veku v pokoji odišiel k Bohu, ktorému slúžil. Jeho telo bolo s úctou pochované v Chráme 

svätého Jána Krstiteľa v Konštatínopole. Ako vyplýva z kondáku 3. hlasu, ani dnes sa 

nezdráha vymodliť veriacim uzdravenia: „Ľudia objavili tvoj chrám, svätý, ako duchovný 

liek. * Keď k nemu nedočkavo prichádzajú, * prosia o prijatie uzdravení z chorôb * a 

vyslobodenie z hriechov, ktorých sa v živote dopustili. * Veď ty, prepodobný Patapios, * stal 

si sa zástancom všetkých núdznych.“ 

 

Zdroj:  www.zoe.sk 

 

Kurz prípravy na manželstvo 

13. – 16. 12. 2012 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte 

plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, 

urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe 

ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete 

dozvedieť na www.domanzelstva.sk. 

  

http://www.domanzelstva.sk/
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SUDOKU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy: 
 

Policajt chytí zlatú rybku a tá mu vraví:  
- „Splním ti tri želania.“  
Policajt nato:  
- „Vodičský, občiansky a pas.“ 
 
Príde hladný turista k bačovi Janovi na salaš a prosí:  
- „Bača, dajte mi niečo zajesť.“  
- „Tu máte, dajte si cúvky“ - ponúkne ho bača.  
- „Čo sú to tie cúvky?“ - pýta sa turista hltajúc ponúknuté jedlo.  

- „Nó, nevydarené halušky! Zjedol som ich a oni zo mňa cúvli. Potom ich zjedol Dunčo a 
cúvli aj z neho. Ako vidím, už cúvajú aj z vás.“ 
 

Zazvoní zvonček.  

- Kto je?  

- Sused.  

- A čo chcete, človeče, takto neskoro v noci?  

- Máte cesnak?  

- Nemáme!  

Asi za pol hodiny zvoní zvonček znovu.  

- Kto je?!  

- Sused.  

- A čo zasa chcete?!  

- Nič, nesiem vám cesnak. 

                                                                                                                                     Prevzaté z internetu 
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Liturgický program na 27. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
26.11. 

Prepodobný otec Alypios 
Stĺpnik 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Moleben k sv. CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Jozef, Alžbeta, Ján 
(panychída) 

Utorok 
27.11. 

Svätý mučeník Jakub Perzský 
Stretnutie 

s prvoprijímajúcimi deťmi 
o 17:00!!!  

6:30 
 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján (panychída) 
+ Mária, Vojtech  

Streda 
28.11. 

Svätý prepodobný mučeník 
Štefan Nový 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská  

+ Michal – ročná (panychída) 

Štvrtok 
29.11. 

Svätý mučeník Paramon 
Svätý mučeník Filumen 

6:30 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Alžbeta, Michal 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská 

* Michal, Anežka 

Piatok 
30.11. 

Svätý apoštol Andrej 
Prvopovolaný 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Andrej 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská  

* Páter Andrej 
* Ondrej s rod. 

Sobota 
1.12. 

Svätý prorok Nahum 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 
 
 
 
 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej 

Nedeľa 
2.12. 

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Svätý prorok Habakuk 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária (77 r.)  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (60 r.) 

Malá večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

*  
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Liturgický program na 28. týždeň po 
Päťdesiatnici 

Pondelok 
3.12. 

 
Svätý prorok Sofoniáš 

 

6:30 
  

17:30 
18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Milan 

Akatist k sv. CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Alžbeta, Jozef (panychída) 
+ Ján – 40 dňová 

Utorok 
4.12. 

Svätá veľkomučenica Barbora 
Prepodobný otec Ján Damaský 

Stretnutie 
s prvoprijímajúcimi deťmi 

o 17:00!!! 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Vasiľ, Fedor, Ján, Štefan 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna – ročná  (panychída) 

Streda 
5.12. 

Prepodobný a bohonositeľný 
otec Sáva Posvätený 

6:30 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Jozef 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská  

+ Emil 
+ Anna, Štefan 

Štvrtok 
6.12. 

Svätý Mikuláš Divotvorca, 
arcibiskup lykijskej Myry 

Odporúčaný sviatok 
Myrovanie  

6:30 

7:30 

16:30 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

Sv. liturgia slovenská  
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská  

Piatok 
7.12. 

Svätý Ambróz, milánsky biskup 
Zdržanlivosť od mäsa 

 
Prvý piatok 

6:30 
 

17:00 
17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Členovia SSR a NSI 

Večeradlo 
Euch. adorácia 

Sv. liturgia slovenská  
+ Andrej, Andrej, Anna 

Sobota 
8.12. 

Počatie Presvätej 
Bohorodičky svätou Annou 

 
Prikázaný sviatok 

Myrovanie  

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 
17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* 

 Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Anna, Michal, Nadežda, Lenka, 

Martin, Emka 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 

Nedeľa 
9.12. 

DVADSIATA ÔSMA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Prepodobný otec Patapios  

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Lenka, Ján, Lenka 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Ján, Ladislav, Anna, Zuzana 

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 

 


