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BISKUPSKÁ SYNODA 

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

Posolstvo Božiemu ľudu – pokračovanie 
 

8. Cirkevné spoločenstvo a mnohí pracovníci evanjelizácie 
 
Dielo evanjelizácie nie je úlohou len niektorých osôb v Cirkvi, ale aj cirkevných 

spoločenstiev ako takých. V nich sú totiž prístupné všetky prostriedky na stretnutie s 

Ježišom: Božie slovo, sviatosti, bratské spoločenstvo, charitatívna služba, misia. 

V tejto perspektíve vystupuje do popredia predovšetkým úloha farnosti ako 

prítomnosti Cirkvi na území, kde ľudia žijú, akejsi „dedinskej studne”, ako ju zvykol 

nazývať Ján XXIII., z ktorej sa všetci môžu napiť a nájsť v nej sviežu chuť evanjelia. Jej 

úloha je naďalej nenahraditeľná, aj keď meniace sa podmienky si môžu od nej vyžadovať  či 

už rozčlenenie na malé spoločenstvá, alebo zväzky spolupráce v širšom meradle. Cítime, že 

teraz musíme povzbudiť naše farnosti, aby k tradičnej pastoračnej starostlivosti o Boží ľud 

pripojili nové misijné formy, ktoré si vyžaduje nová evanjelizácia a ktoré majú preniknúť aj 

rôzne dôležité prejavy ľudovej zbožnosti. 

Vo farnosti je naďalej rozhodujúca služba kňaza – otca a pastiera svojho ľudu. 

Biskupi tohto synodálneho zhromaždenia vyjadrujú všetkým kňazom svoju vďačnosť a 

bratskú blízkosť pri ich neľahkej úlohe. Vyzývame ich tiež k čoraz užším vzťahom v 

diecéznom presbyteráte, k intenzívnejšiemu duchovnému životu a trvalej formácii, ktorá 

nás robí schopnými čeliť prebiehajúcim zmenám.  

Popri kňazoch treba podporiť aj prítomnosť diakonov, pastoračnú činnosť katechétov 

a mnohých ďalších osôb v rôznych službách, animátorov v oblasti ohlasovania a katechézy, 

Ročník:  5.     Číslo:   2 
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liturgického života či charitatívnej služby. Existujú tiež rôzne formy participácie 

a spoluzodpovednosti veriacich mužov a žien v týchto oblastiach, ktorým nikdy nebudeme 

dosť vďační za to, že sa venujú rozličným službám v našich spoločenstvách. Aj ich všetkých 

prosíme o to, aby svoju prítomnosť a službu v Cirkvi zasadili do rámca novej evanjelizácie, 

aby sa postarali o vlastnú 

ľudskú i kresťanskú formáciu, 

poznávali svoju vieru a boli 

vnímaví na dnešné kultúrne 

fenomény. 

Pri pohľade na laikov sa 

chceme osobitne zmieniť 

o rôznych druhoch tradičných 

i nových združení, ktoré sú 

spoločne s cirkevnými hnutiami 

a novými komunitami výrazom bohatstva darov, ktoré Duch dáva Cirkvi. Aj za tieto 

formy života a angažovania sa v Cirkvi vyslovujeme svoju vďaku a vyzývame ich členov, 

aby boli verní vlastnej charizme a vytvárali presvedčivé cirkevné spoločenstvo, zvlášť 

v konkrétnom kontexte partikulárnych cirkví. 

Svedčiť o evanjeliu nie je niečím privilégiom. S radosťou vyjadrujeme svoju 

vďačnosť za mnohých mužov a ženy, ktorí svojím životom svedčia o evanjeliu uprostred 

sveta. Ďakujeme aj za mnohých našich kresťanských bratov a sestry, s ktorými žiaľ ešte 

nie sme v dokonalej jednote, ale ktorí sú poznačení Pánovým krstom a sú jeho 

hlásateľmi. V týchto dňoch bolo pre nás silným zážitkom počúvať ako toľko 

zodpovedných autorít Cirkvi a cirkevných komunít svedčilo o svojom smäde po Kristovi 

a o svojej oddanosti hlásaniu evanjelia, pretože sú tiež presvedčení, že svet potrebuje 

novú evanjelizáciu. Sme Pánovi vďační za túto jednotnosť, pokiaľ ide o potrebu misií. 

 

9. Aby sa mladí mohli stretnúť s Kristom 
 
Mladí ľudia nám zvlášť ležia na srdci, lebo sú dnes dôležitou súčasťou ľudstva 

i Cirkvi a tiež ich budúcnosťou. Biskupi vôbec na nich nehľadia s pesimizmom. Majú 

o nich starosť, no nie sú pesimistickí. Majú starosť, lebo na nich vplývajú tie 

najagresívnejšie tlaky doby; nie sú pesimistickí predovšetkým preto, ako znovu 

pripomíname, že v hĺbke dejín pôsobí Kristova láska, ale aj preto, že u našich mladých 
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vnímame hlboké túžby po autentickosti, pravde, slobode a veľkodušnosti, a sme 

presvedčení, že len Kristus je na ne správnou odpoveďou.  

Chceme ich podporovať v ich hľadaní a povzbudzujeme naše spoločenstvá, aby zaujali 

vzhľadom na zložité podmienky mladých bezvýhradný postoj počúvania, dialógu a 

odvážnych návrhov: aby sa sila ich entuziazmu neumŕtvila, ale uvoľnila. A tiež nech sa kvôli 

nim podporuje spravodlivý boj proti obvyklým miestam zištných špekulácií svetských 

mocností, ktoré chcú rozptýliť sily mladých a stráviť ich nadšenie pre vlastný zisk tým, že im 

vezmú všetky dôležité väzby na minulosť a každý seriózny plán do budúcnosti. 

Nová evanjelizácia má vo svete mladých náročné, ale aj veľmi sľubné pole, ako 

ukazuje nemálo skúseností – počnúc tými najkomplexnejšími ako sú svetové dni mládeže 

až k tým najskrytejším, no nemenej strhujúcim, ako sú rôzne skúsenosti duchovného, 

charitatívneho a misijného charakteru. Mladým treba priznať v diele evanjelizácie aktívnu 

úlohu, a to najmä v rámci ich vlastného sveta mladých. 

 

  
Pokračovanie v budúcom čísle... 

 
 

POZVÁNKA 
 

Dávame do pozornosti, že v termíne od 22. - 24. februára 2013 sa v Kláštore 

redemptoristov v Michalovciach uskutoční duchovná obnova pre chlapcov od 15 rokov. 

Obnovu budú viesť redemptoristi: o. Maroš Dupnák, o. Miro Bujdoš a o. Jozef Kišák. 

Nahlásiť sa je potrebné do 17. februára (nedeľa večer). 

Viac informácií na tel.: 0902 275 145. 

K akcii je aj plagát na www.misionar.sk 

 

V dňoch od  25. - 28. februára 2013 sa v Kláštore redemptoristov v Michalovciach 

uskutočnia duchovné cvičenia o viere. 

Exercície bude viesť o. Pavol Tomko CSsR. 

Nahlásiť sa je potrebné do 19. februára. 

Súčasťou programu je aj účasť na spomienkovej slávnosti bl. D.M. Trčku (25.2.) v Bazilike 

minor Zoslania Svätého Ducha. 

Viac informácií na tel.: 0911 912 687. 

 

 

 

http://www.misionar.sk/
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1. V ČO VERÍME 

 

23.  Existuje nejaký rozpor medzi vierou a prírodnými vedami? = 

Medzi vierou a prírodnými vedami nejestvuje žiadny 

neprekonateľný rozpor, pretože nemôže jestvovať dvojitá 

pravda. 

- Žiadna pravda viery nekonkuruje pravde vedy. Existuje len 

jedna pravda a na ňu sa odvoláva tak viera ako aj vedecký rozum. Od 

Boha pochádza rozum, ktorým dokážeme poznávať racionálne 

štruktúry sveta, a rovnako aj viera. Preto kresťanská viera 

predpokladá a podporuje (prírodnú vedu). Viera je tu preto, aby sme 

dokázali poznávať aj tie veci, ktoré sa síce nezatvárajú pred rozumom, ale rozum presahujú. 

Viera pripomína vede, že sa nemá usilovať zaujať Božie miesto, ale má slúžiť stvoreniu. 

Prírodné vedy musia rešpektovať ľudskú dôstojnosť, a nie sa proti nej prehrešovať. 

„Medzi Bohom a prírodnými vedami nenájdeme nikdy rozpor. Nielenže sa navzájom 

nevylučujú, ako sa dnes mnohí domnievajú a obávajú, ale navzájom sa dopĺňajú a 

podmieňujú“ (Max Planck, fyzik, nositeľ Nobelovej ceny). 

24. Čo má viera spoločné s Cirkvou? = Nikto nemôže veriť sám pre seba, tak ako nikto 

nemôže sám pre seba žiť. Vieru prijímame od Cirkvi a žijeme ju v spoločenstve 

s ľuďmi, s ktorými sa o ňu delíme. 

- Viera je tou najintímnejšou vecou človeka, a predsa nie je jeho súkromnou 

záležitosťou. Kto chce veriť, musí sa učiť hovoriť „ja“ rovnako ako „my“, lebo viera, o ktorú by sa 

človek nedokázal podeliť a dávať ju ďalej, by bola proti zdravému rozumu. Každý veriaci človek 

pripája svoj slobodný súhlas k spoločnému „veríme“ Cirkvi. Od Cirkvi vieru prijal. Bola to 

Cirkev, ktorá niesla vieru storočiami až k nemu, chránila ju pred pokrivením a dávala jej vždy 

znovu zažiariť. Viera je teda podielom na spoločnom presvedčení. Viera druhých ľudí ma nesie, 

rovnako ako oheň mojej viery môže nadchnúť a posilňovať iných. „Ja“ a „my“ našej viery 

zdôrazňuje Cirkev tým, že pri bohoslužbách používa dve rôzne vyznania viery: apoštolské, ktoré 

sa začína slovom „verím“ (credo,- KRÉDO), a veľké, tzv. nicejsko – carihradské, ktoré sa vo 

svojej pôvodnej forme začínalo slovom „veríme“ (credimus). 
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„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 

18,20). 

25.  Načo potrebuje viera definície a formuly? = Vo viere nejde o prázdne slová, ale 

o skutočnosť. V Cirkvi sa postupom času ustálili také vyjadrenia viery, s pomocou 

ktorých vnímame túto skutočnosť, vyjadrujeme ju, učíme sa ju, odovzdávame ju, 

slávime ju a žijeme. 

- Bez záväzných formulácií sa obsah viery vyprázdňuje. Preto Cirkev kladie veľký dôraz 

na určité vety, ktorých doslovné znenie je väčšinou výsledkom namáhavého zápasu o to, aby 

Kristovo posolstvo bolo uchránené pred nedorozumeniami a prekrúcaním. Tieto presné 

vyjadrenia viery sú dôležité predovšetkým vtedy, keď sa viera Cirkvi vnáša do najrôznejších 

kultúr, a pritom si má uchovať svoju podstatu. Spoločná viera je totiž základom jednoty Cirkvi. 

26. Čo sú vyznania viery? = Vyznania viery sú krátke formuly, ktorými všetci veriaci 

spoločne vyznávajú svoju vieru.  

- Tieto stručné vyjadrenia nachádzame už v Pavlových listoch. Ranokresťanské 

apoštolské vyznanie viery sa teší mimoriadnej úcte, pretože sa považuje za zhrnutie viery 

apoštolov. Aj veľké vyznanie viery dosiahlo vysoké uznanie, pretože vzišlo z veľkých koncilov 

doteraz nerozdelenej Cirkvi (nicejského v roku 325, carihradského v roku 381) a až dodnes 

tvorí spoločný základ kresťanov Západu i Východu. 

27.  Ako vznikli vyznania viery? = Vyznania viery siahajú k Ježišovi, ktorý svojich 

učeníkov poveril poslaním krstiť. Apoštolovia pritom mali od ľudí požadovať 

vyznanie konkrétnej viery, totiž viery v Otca, Syna a Svätého Ducha. 

-  Základom všetkých neskorších formúl vyznania viery je vyznanie Ježiša ako Pána 

a jeho misijného poverenia: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna 

i Svätého Ducha“ (28, 19). Všetky formuly vyznania viery v Cirkvi sú rozvinutím viery 

v trojjediného Boha. Začínajú sa vždy vyznaním Otca, ktorý stvoril svet a udržiava ho, potom sa 

vzťahujú na Syna, prostredníctvom ktorého sme boli my sami aj svet zachránení, a vyúsťujú vo 

vyznaní Svätého Ducha, ktorý predstavuje Božiu prítomnosť v Cirkvi a vo svete.   

„Cirkev zachováva túto vieru a toto posolstvo tak, ako ich prijala, akoby žila v jedinom 

dome, verí tak, akoby mala len jednu dušu a jedno srdce, ohlasuje a odovzdáva svoje učenie 

tak jednohlasne, akoby hovorila len jednými ústami“ (sv. Irenej Lyonský, cirkevný otec). 

„Nech ti je tvoje krédo ako zrkadlo! Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či naozaj veríš vo 

všetko, čo vyznávaš. A každý deň sa raduj zo svojej viery“ (sv. Augustín). 

 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých: Svätý mučeník Charalampés – 10. február 

 
Charalampés, ktorého grécke meno znamená 

Radosťou svietiaci, sa narodil v roku 89 po Kristovi. 

Bol biskupom mesta Magnézie v Malej Ázii (dnešné 

Turecko) a veľmi úspešne tam ohlasoval vieru vo 

vteleného Božieho Syna. Keď však na rímsky cisársky 

trón zasadol Septimus Severus (193 - 211), zdvihla sa 

ďalšia mohutná vlna prenasledovania kresťanov, 

predovšetkým katechumenov, novokrstencov a 

duchovných. Nový cisár dal totiž zozbierať všetky 

dovtedy platné zákony, týkajúce sa kresťanov, a v 

roku 202 vydal edikt, ktorým vyhlásil prijatie krstu za 

trestný čin.  

V uvedenom období spravovali maloázijskú oblasť Lukianos a Lucius. Keď sa 

dozvedeli o Charalampovi, dali ho zadržať a predviesť. Na otázku, prečo odvrhuje modly, 

a tak nerešpektuje rímske zákony, Charalampés odpovedal, že sa pridŕža zákonov Ježiša 

Krista, ktorý za svojich nasledovníkov obetoval vlastný život. Lukianos a Lucius 

prikázali Charalampovi, aby priniesol obetu bohom a zriekol sa Krista, lebo v opačnom 

prípade bude musieť podstúpiť mučenie. Keď to napriek vyhrážkam odmietol, bez 

ohľadu na jeho vysoký vek (mal vtedy stotrinásť rokov) pristúpili k donucovacím 

prostriedkom. Zobliekli mu šaty a jeho telo trhali železnými hákmi, kým mu nezodrali 

kožu od hlavy až po nohy. Charalampés sa obrátil k svojim mučiteľom a mocným 

hlasom povedal: “Ďakujem vám, že ste mi ohobľovali telo, lebo tým ste obnovili môjho 

ducha v Kristovi.” Vtedy mučiteľom vypadli háky z rúk, pričom dvaja z nich, Porfyrios a 

Baptos, uverili v jediného Boha a nahlas oslavovali Spasiteľa. Rovnako sa zachovali aj tri 

ženy, ktoré boli svedkami Charalampovho mučenia. Na príkaz sudcov boli všetci piati 

sťatí mečom. 

Keď jeden z vojakov pokračoval v trhaní Charalampovho tela, ochrnuli mu ruky. 

Zhrozený kričal na Lucia, aby mu pomohol. Ten pristúpil k Charalampovi a napľul mu 

do tváre. Vtedy sa stal ďalší zázrak, lebo Luciovi sa otočila hlava do neprirodzenej 

polohy a zostala tak. Prenikla ho hrôza a začal prosiť o zľutovanie. Po svätcovej modlitbe 
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obidvaja mučitelia vyzdraveli. Vtedy mnohí z prítomných uverili v Krista; patril k nim aj 

Lucius, ktorý volal: “Veľký je Boh kresťanov .” 

Správca maloázijskej oblasti Lukianos podal správu o týchto veciach cisárovi, 

ktorý sa v tom čase zdržiaval v Antiochii Pizídijskej (južná časť Malej Ázie). Cisár vydal 

rozkaz priviesť Charalampa k nemu. Prevoz obvineného sa uskutočnil s nevídanou 

krutosťou, lebo mu priviazali povraz k brade a vláčili ho po zemi. Cisár nariadil páliť ho 

ohňom a prepichovať mu hrudník, ale Božia moc spôsobila, že zostal nedotknutý. 

Okrem toho sa začali diať nové zázraky, keď svätec pred očami všetkých uzdravil 

človeka, ktorý bol tridsaťpäť rokov posadnutý zlým duchom, a keď vzkriesil mŕtveho 

mladíka. Prítomný ľud začal oslavovať Krista Spasiteľa, pričom v Božieho Syna uverila 

aj cisárova dcéra Galéna a svojou modlitbou dva razy rozbila modly v pohanskom 

chráme. Septimus Severus však zostal neoblomný a spolu so svojím veľmožom Krispom 

sa začal Ježišovi rúhať a posmešne ho vyzývať, aby zostúpil na zem a ukázal svoju silu. 

Zrazu nastalo zemetrasenie, akási sila vyzdvihla obidvoch do vzduchu a spútala 

neviditeľnými okovami. Keď ich oslobodila až Charalampova modlitba, cisár na chvíľu 

zaváhal, ale potom znova upadol do bludu a vydal rozkaz sťať ho mečom. Svätec si 

radostne kľakol a položil svoju hlavu pod meč. Vtedy sa mu zjavil sám Spasiteľ a 

Charalampés ho prosil, aby na mieste, kde spočinú jeho kosti, nebol ani hlad ani 

choroba, ale pokoj, úrodnosť, odpustenie a spása. Pán mu sľúbil, že splní jeho žiadosť a 

vzal jeho dušu so sebou do neba. Keď kat pozdvihol meč, aby Charalampovi odťal hlavu, 

zbadal, že má pred sebou iba jeho mŕtve telo. Cisárova dcéra Galéna ho vzala a 

pochovala s veľkou úctou. V súčasnosti sa svätcove pozostatky nachádzajú v monastieri 

svätého Štefana v Meteorách (Grécko), kde do dnešných dní konajú zázraky. 

Obráťme sa aj my k svätému mučeníkovi Charalampovi a prosme ho o milosť 

vytrvať vo svojej viere v Krista napriek všetkým protivenstvám. Prosme ho, aby nás 

ochraňoval a neprestajne nám pomáhal. 

Zdroj: ThLic.  Marcel Gajdoš 
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SUDOKU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy: 
 

Viete prečo policajt stále otvára a zatvára flašku od Coca-Coly?  

Lebo na vrchnáčiku je napísané "Skús to znova". 
 

Novinár sa pýta milionára:  
- „Ako je možné, že keď ste sa v škole tak zle učili, teraz máte milióny?“  
- „Je to jednoduché“, - odpovedá milionár. – „Kúpim za päťdesiat, predám za sto a štyri 
percentá mi stačia, no nie?“ 
 
Učiteľka kričí na žiakov:  
- „Ak sa z matematiky nezlepšíte, sľubujem, že vás nechám 80% prepadnúť!“  
Zo zadnej lavice sa ozve smiech:  

- „Cha cha, veď toľko nás tu ani nie je.“ 
 
- „Vy ste už u nás boli?“ - spytuje sa holič zákazníka.  
- „Hej, raz ste ma už holili.“ 
- „Zaujímavé, nepamätám sa na vašu tvár.“  
- „Nuž, odvtedy sa už zahojila.“ 
 

Manželka ide za lekárom a sťažuje sa:  
- Pán doktor, vždy, keď uvarím kávu, tak manžel vypije kávu, zje aj šálku a uško nechá.  
Doktor hovorí:  

- To je naozaj zvláštne, veď uško je to najlepšie. 
 

                                                                                                                                            Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na týždeň po 
Mäsopôstnej nedeli  

Pondelok 
4.2. 

Prepodobný otec Izidor 
Peluzíjsky 

6:30 
                   

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Mária, Štefan, Žofia, Juraj, 

Helena (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Anna (panychída) 

Utorok 
5.2. 

Zakončenie sviatku Stretnutia 
Pána 

Svätá mučenica Agáta 

6:30 
 

 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
* Viktor 

Streda 
6.2. 

 

Prepodobný otec Bukol 
Svätý hieromučeník Silván a 

spoločníci 

6:30 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jaroslav (panychída) 

Sv. liturgia slovenská  
+ Michal, Anna, Jozef 

Štvrtok 
7.2. 

Prepodobný otec Partenios, 
lampsacký biskup 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Zita s rod. 

Sv. liturgia slovenská  
+ Michal, Júlia, Michal, Mária 

(panychída) 

Piatok 
8.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Stratilat 

Svätý prorok Zachariáš 
Svätý mučeník Nikefor 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján 

 
Sv. liturgia slovenská  

* Alena (40 r.) 

Sobota 
9.2. 

Syropôstna sobota – 
pamiatka všetkých 

prepodobných 
a bohonositeľných otcov, ktorí 

sa preslávili pôstmi 

6:30 
 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna (panychída) 

 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján (panychída) 

Nedeľa 
10.2. 

SYROPÔSTNA 
NEDEĽA  

 

7:30 
 

 

 
9:00 
11:00 

 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Milada, Martin, Marcel, 

Marianna, Jakub, Eva 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Vladimír 
Veľkopôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Dalibor 
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Liturgický program na 1. týždeň 
Veľkého pôstu  

Pondelok 
11.2. 

Začiatok Štyridsiatnice 
Svätý hieromučeník Blažej, 

sebastejský biskup 
PRÍSNY PÔST 

6:30 
 
  
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína, Michal (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Ján, Mária 

Utorok 
12.2. 

Náš otec svätý Meletios, 
arcibiskup Veľkej Antiochie 

6:30 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Margita (75 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján (panychída) 

Streda 
13.2. 

 

Prepodobný otec Martinián 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Veľkopôstny moleben 
Liturgia VPD 

+ Michal 

Štvrtok 
14.2. 

Prepodobný otec Auxencius 
Prepodobný Matrón Pustovník, 

divotvorca 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan 

Sv. liturgia slovenská  
+ Mária (panychída) 

Piatok 
15.2. 

Svätý apoštol Onezim 
Svätí mučeníci kňaz Pamfil, 

Porfyrios a spoločníci 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Vasiľ  
Krížová cesta 

Liturgia VPD 
+ Andrej (panychída)  

Sobota 
16.2. 

Prvá pôstna sobota – 
pamiatka na div kolivy 

Odchod do večnosti 
Konštantína Filozofa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Vladimír 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ružena, Ján, Mária s rod. 

Nedeľa 
17.2. 

PRVÁ PÔSTNA 
NEDEĽA – 

ORTODOXIE, 
pamiatka svätých 
prorokov Mojžiša, 

Árona i ďalších 
a obnovenie úcty 

svätých a úctyhodných 
ikon 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Tirón  

Zbierka: Charita I. 

 
7:30 

 

 
 
 

9:00 
 
 

11:00 
 
 
17:00 
 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (90 r.) 

 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
 

Sv. liturgia slovenská 
 * Barbora (80 r.) 

 
 

Veľkopôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* páter Andrej 
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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.grkathe.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 

 


