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BISKUPSKÁ SYNODA 

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

Posolstvo Božiemu ľudu – pokračovanie 
 

10. Evanjelium v dialógu s kultúrou, ľudskou skúsenosťou a inými 
náboženstvami 

 

Centrom novej evanjelizácie je Kristus a jej pozornosť je zameraná na človeka, aby 

mu umožnila skutočné stretnutie s Kristom. Jej horizonty sú však široké ako svet a 

neuzatvárajú sa pred žiadnou ľudskou skúsenosťou. To značí, že zvlášť starostlivo rozvíja 

dialóg s rôznymi kultúrami v dôvere, že v každej z nich možno nájsť „semená Slova“, o 

ktorých hovorili dávni otcovia. Nová evanjelizácia potrebuje predovšetkým obnoviť 

spojenectvo medzi vierou a rozumom, s presvedčením, že viera má vlastné zdroje na to, 

ako zahrnúť všetky plody zdravého rozumu otvoreného pre transcendentno. Zároveň má 

silu prekonať obmedzenia a protirečenia, do ktorých môže rozum upadnúť. Viera 

neuzatvára svoj pohľad ani pred trýznivými otázkami, ktoré vyvstávajú v prítomnosti zla 

v živote a v dejinách ľudí, pričom čerpá svetlo nádeje z Kristovej Veľkej noci. 

Stretnutie medzi vierou a rozumom posilňuje aj úsilie kresťanských komunít v 

oblasti výchovy a kultúry. Osobitné miesto tu majú výchovné a výskumné inštitúcie: 

školy a univerzity. Všade tam, kde sa rozvíja ľudské poznanie a prebieha výchovné 

pôsobenie, prináša Cirkev s radosťou svoje skúsenosti a svoj príspevok k integrálnej 

formácii osoby. V tomto prostredí treba osobitnú starostlivosť venovať katolíckym 

školám a katolíckym univerzitám, v ktorých sa otvorenosť voči transcendentnu – ktorá je 

vlastná každému opravdivému kultúrnemu a výchovnému programu – musí dopĺňať o 

cesty stretnutia s udalosťou Ježiša Krista a jeho Cirkvi. Vďačnosť biskupov patrí všetkým 

tým, ktorí sa o to, často v ťažkých podmienkach, usilujú. 

Ročník:  5.     Číslo:   3 
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Evanjelizácia si vyžaduje, aby sa venovala aktívna pozornosť aj svetu spoločenských 

komunikačných prostriedkov – najmä novým médiám – keďže predstavujú cestu, kde sa 

stretávajú mnohé životy, mnohé otázky i očakávania. Ide o miesto, kde sa často formuje 

svedomie a utvára rytmus doby i náplň života. Je to nová príležitosť na oslovenie srdca 

človeka. 

Osobitné prostredie, kde sa 

stretá viera s rozumom, 

predstavuje dnes dialóg 

s vedeckým poznaním. To samo 

osebe vôbec nie je vzdialené od 

viery, pretože veda je prejavom 

duchovného princípu, ktorý Boh 

vložil do ľudí a ktorý im 

umožňuje poznávať racionálne 

štruktúry v základe stvorenia. Ak 

sa veda a technika vopred neuzatvárajú do suchého materialistického chápania človeka, 

stávajú sa cenným spojencami pre rozvoj a humanizáciu života. Naša vďaka patrí aj tým, čo 

sa angažujú v tejto delikátnej oblasti poznania. 

S vďakou sa obraciame aj na mužov a ženy, ktorí sa podieľajú na ďalšom prejave 

ľudského ducha, ktorým je umenie v jeho rôznych podobách, od tých najstarších až po tie 

nedávne. V ich dielach, ktoré vyjadrujú ľudské smerovanie ku kráse, nachádzame zvlášť 

významný prejav spirituality. Sme vďační za to, že svojím stvárňovaním krásy nám 

pomáhajú zviditeľňovať krásu Božej tváre i krásu jeho stvorenia. Cesta krásy je zvlášť 

účinnou cestou novej evanjelizácie.  

Okrem vrcholných umeleckých diel však priťahuje našu pozornosť aj každá ľudská 

činnosť ako miesto, kde sa ľudská práca stáva spoluprácou na Božom stvorení. Svetu 

ekonomiky a práce chceme pripomenúť, že vo svetle evanjelia vyvstáva preň niekoľko úloh: 

vymaniť prácu z takých podmienok, ktoré ju často robia neznesiteľným bremenom s neistou 

perspektívou, dnes často – najmä u mladých – spojenou s hrozbou nezamestnanosti; 

postaviť do centra ekonomického rozvoja ľudskú osobu; chápať samotný rozvoj ako 

príležitosť na rast spravodlivosti a jednoty ľudského pokolenia. Človek je v práci, ktorou 

premieňa svet, povolaný zachovať stvoreniu tvár, ktorú mu Boh určil, a to aj kvôli 

zodpovednosti za budúce generácie. 

Evanjelium osvetľuje tiež stav utrpenia v chorobe. Tu majú kresťania dať pocítiť 

chorým alebo nevládnym blízkosť Cirkvi, a tým, ktorí sa o nich profesionálne a ľudsky 

starajú, jej vďačnosť. 

Svetlo evanjelia môže a má zažiariť aj v prostredí politiky, aby tak osvietilo kroky 

ľudstva v oblasti, od ktorej sa požaduje úsilie o nezištnú a transparentnú starostlivosť 
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o spoločné dobro, pri súčasnom rešpektovaní plnej dôstojnosti ľudskej bytosti od jej počatia 

až po jej prirodzenú smrť a pri rešpektovaní rodiny založenej na manželstve muža a ženy, a 

jej slobodnej výchovy; Politická činnosť má tiež podporovať náboženskú 

slobodu, odstraňovať príčiny nespravodlivosti, nerovností, diskriminácie, rasizmu, násilia, 

hladu a vojen. Od kresťanov, ktorí v politike žijú podľa prikázania lásky, sa požaduje 

priezračné svedectvo. 

Dialóg Cirkvi má svojho prirodzeného partnera aj v prívržencoch iných náboženstiev. 

Evanjelizujeme, pretože sme presvedčení o Kristovej pravde, nie proti niekomu. Ježišovo 

evanjelium je pokoj a radosť, a jeho učeníci s radosťou uznávajú to pravdivé a dobré, čo 

ľudský náboženský duch dokázal spoznať v Bohom stvorenom svete a vyjadriť vo forme 

rôznych náboženstiev. 

Dialóg medzi veriacimi rôznych náboženstiev by mal prispieť k mieru, a to 

odmietnutím akéhokoľvek fundamentalizmu a odsúdením každého násilia voči veriacim, 

ktoré je vážnym porušením ľudských práv. Cirkvi celého sveta sú v modlitbe a v bratstve 

nablízku trpiacim bratom a  od tých, ktorí majú v rukách osudy národov, požadujú, aby 

zachovávali právo všetkých na slobodnú voľbu a slobodné vyznávanie viery, a tiež slobodné 

vydávanie svedectva. 

 
11. Spomienka na Druhý vatikánsky koncil a odkaz na Katechizmus 

Katolíckej cirkvi v Roku viery 
 

Niekedy sa môžeme na ceste otvorenej novou evanjelizáciou cítiť ako na púšti, 

uprostred nebezpečenstiev a bez záchytných bodov. Svätý Otec Benedikt XVI. v homílii 

počas omše pri otvorení Roku viery hovoril o „duchovnej dezertifikácii“, ktorá v posledných 

desaťročiach napreduje, no zároveň nás povzbudil, keď povedal, že „je správne vychádzať zo 

skúsenosti tejto púšte, lebo v jej prázdnote môžeme opäť objaviť radosť z viery a jej životný 

význam pre mužov a ženy. V púšti sa totiž odhaľuje hodnota toho, čo je pre život podstatné“ 

(Homília počas eucharistického slávenia pri otvorení Roku viery, 11. októbra 2012 

v Ríme). Na púšti hľadáme vodu a studňu, z ktorej by sme sa mohli napiť, tak ako 

Samaritánka: blahoslavený je ten, kto tam stretne Ježiša! 

Ďakujeme Svätému Otcovi za dar Roku viery, ktorý je vzácnym vstupom na cestu novej 

evanjelizácie. Ďakujeme mu aj za to, že spojil tento rok s vďačnou spomienkou na 50. 

výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého základné učenie v Katechizme 

Katolíckej cirkvi žiari pre našu dobu ako odkaz na pravú vieru aj dvadsať rokov po jeho 

zverejnení. Sú to významné výročia, ktoré nám umožňujú potvrdiť našu pevnú podporu 

učeniu koncilu a našu presvedčivú snahu napredovať v jeho plnom uskutočnení. 

 
  

Pokračovanie v budúcom čísle... 



                                  Sme  tu  pre  vás   3/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V ČO VERÍME 

 

30. Prečo veríme len v jedného Boha? = V jedného Boha veríme 

preto, lebo podľa svedectva Písma svätého jestvuje len 

jeden Boh a aj podľa zákonov logiky môže existovať len 

jeden Boh. 

- Keby existovali dvaja bohovia, potom by bol jeden zároveň 

hranicou a obmedzením toho druhého. Ani jeden z nich by nebol 

nekonečný, ani jeden by nebol dokonalý, a preto by ani jeden z nich 

nebol skutočným Bohom. Základná skúsenosť Izraela s Bohom je 

nasledujúca: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!“ (Dt 6,4). 

Proroci ustavične vyzývajú, aby sa ľudia vzdali falošných božstiev a obrátili sa k jedinému 

Bohu: „Ja som Boh a iného niet“ (Iz 45,22).  

Monoteizmus (z gréc. monos = jediný a theos = boh): Učenie o Bohu ako jedinom, 

absolútnom a osobnom bytí, ktoré je posledným cieľom všetkého. Medzi monoteistické 

náboženstvá patrí judaizmus, kresťanstvo a islam. 

31. Prečo Boh sám seba nazýva menom? = Boh nazýva sám seba menom, lebo chce, aby 

sme ho oslovovali. 

- Boh si nepraje zostať inkognito. Nechce byť uctievaný len ako akési pocitové či tušené 

„vyššie bytie“. Boh túži byť poznávaný a oslovovaný ako skutočný a konajúci. V horiacom kríku 

prezrádza Mojžišovi svoje sväté meno: - JHVH (porov. Ex 3,14). Boh tak svojmu ľudu 

umožňuje, aby k nemu volal, napriek tomu však zostáva Bohom skrytým, prítomným 

Tajomstvom. Z úcty sa Božie meno v Izraeli nevyslovovalo (a nevyslovuje) a nahrádza sa 

čestným titulom Adonai (Pán). Práve tento výraz používa aj Nový Zákon, keď vyznáva 

a oslavuje Ježiša ako pravého Boha: „Ježiš je Pán!“ (Rim 10,9). 

JHVH/JAHVE je najdôležitejšie meno Boha v Starom Zákone (Ex 3,14). Možno ho 

preložiť ako „Ja som“. Pre židov ako aj pre kresťanov označuje jediného Boha celého sveta, 

Stvoriteľa, darcu života, zmluvného partnera, osloboditeľa z egyptského otroctva, sudcu 

a záchrancu.  
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32.  Čo znamená, že Boh je pravda? = „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 Jn 1,5). 

Jeho slovo je pravda (porov. Prís 8,7; Sam 7,28) a jeho zákon je pravda (porov. Ž 

119,142). Sám Ježiš sa zaručuje za Božiu pravdu, keď pred Pilátom potvrdzuje: „Ja 

som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde“ 

(Jn 18,37). 

- Boha nemožno podrobiť procesu dokazovania, lebo veda ho nemôže prehlásiť za 

objekt skúmania. A predsa sa Boh zo svojej vôle podrobuje určitému druhu dokazovania. To, že 

Boh je pravda, vieme na základe Ježišovej absolútnej dôveryhodnosti. On je „cesta, pravda 

a život“ (Jn 14,6). Každý, kto sa na neho spoľahne, to môže objaviť a vyskúšať. Keby Boh nebol 

„pravda“, nemohla by viera vstúpiť do dialógu s rozumom. Môžu sa však navzájom dohodnúť, 

pretože Boh je pravda a pravda je božská. 

„Ježiš Kristus je zosobnená pravda, ktorá k sebe priťahuje svet. Svetlo vyžarujúce 

z Ježiša je leskom pravdy. Každá ľudská pravda je iba zlomkom tejto Pravdy a smeruje k nej. 

(Benedikt XVI., 10. februára 2006). 

33. Čo znamená, že Boh je láska? = Ak je Boh láska, potom nejestvuje nič stvorené, čo 

by nebolo udržiavané a nesené jeho nekonečnou dobrotou. Boh nielen 

prehlasuje, že je láska, on to aj dokazuje: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 

položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). 

- Nijaké iné náboženstvo neprehlasuje to, čo kresťanstvo: „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8.16). 

Viera sa pevne drží tohto tvrdenia, hoci skúsenosť utrpenia a zla vo svete vedie ľudí 

k pochybnostiam o tom, či je Boh skutočne láska. Už v Starom Zákone Boh oznamuje svojmu 

ľudu ústami proroka Izaiáša: „Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám 

ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja“ (Iz 43, 4-5) a odkazuje 

mu: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby 

ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 15-16). To, že slová 

o Božej láske nie sú prázdne, dokazuje Ježiš na kríži, keď dáva život za svojich priateľov. 

„Pravá láska bolí. Vždy musí bolieť. Musí byť bolestné niekoho milovať, musí byť 

bolestné opustiť ho. Chceli by sme zaňho zomrieť. Keď ľudia vstupujú do manželstva, musia sa 

všetkého vzdať, aby milovali jeden druhého. Matka, ktorá dáva život svojmu dieťaťu, znáša 

mnoho utrpenia. Slovo „láska“ je tak často nepochopené a zneužívané“ (Bl. Matka Tereza). 

 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho 
Lesná 28, 066 01 Humenné 

tel:  057-7783398   fax: 057-7783398     

e-mail:  skola@gjzhe.svcmi.sk    web: gjzhe.edupage.org  IČO: 36161667  

Zriaďovateľ školy: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov  

Forma štúdia: štvorročné štúdium               

Štúdium: Štvorročné štúdium – príprava na vysoké školy         

Kód školy: 671009     Štud. odbor: 7902 J gymnázium 

 edukačný proces na našej škole realizujeme 14 rokov 

Výučba jazykov: v modernom jazykovom laboratóriu 

 anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk 

V školskom roku 2013/2014 otvárame 3 triedy: 

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý predstavuje 2 moduly 

vzdelávania: 

 Modul 1 - gymnázium - všeobecné zameranie  

 Modul 2 - gymnázium - informatika (1 trieda, 30 žiakov) 

Škola ponúka: 

 10 špecializovaných učební (2 x multimediálna učebňa s interaktívnymi tabuľami, 

jazykové laboratórium, učebňa cudzích jazykov, biologická učebňa, chemické 

laboratórium, učebňa informatiky, učebňa prírodovedných predmetov, 

stolnotenisová miestnosť, posilňovňa) 

 od školského roka 2007/2008 je na škole zriadené Centrum voľného času  

(13 záujmových útvarov) 

 vyučovanie s využitím interaktívnych tabúľ v moderných multimediálnych 

učebniach, využívanie IKT vo vyučovaní, škola je pokrytá wifi internetom 

 mimoriadne úspechy a ocenenia dosahuje v športovej činnosti v rámci súťaží medzi 

školami okresu, kraja a Slovenska 

 AKTIVITY, PROJEKTY A PODUJATIA ŠKOLY (Imatrikulácia prvákov, stužkové slávnosti, 

Ples Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, každoročná účasť študentov na duchovnej 

obnove, Sviatok školy (sv. Jána Zlatoústeho), lyžiarsky kurz, športové podujatia, Kurz 

ochrany života a zdravia,  poznávacie exkurzie a zájazdy, školské výlety, návšteva 

divadelných predstavení a umeleckých podujatí) 

 spoluprácu so zahraničnými školami v rámci projektov  (Nemecko, Španielsko, V. 

Británia, Taliansko, Poľsko) 

 spoluprácu žiak-učiteľ-rodič prostredníctvom komplexného informačného servisu 

 aktuálne informácie o prospechu a dochádzke prostredníctvom elektronickej 

žiackej knižky 

 škola kladie dôraz na individuálny prístup a rozvoj osobnosti študentov v oblasti 

vzdelania a duchovnej formácie (kaplnka, liturgie) 
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Životopis svätých: Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého Pánovho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – 24. február 

 

Po sťatí svätého Jána Krstiteľa prišli jeho učeníci, 

vzali jeho telo a pochovali ho (Mt 14, 12) v samárijskom 

meste Sebastea. Nebolo im dovolené uložiť k nemu hlavu 

svojho učiteľa, lebo Herodiada sa bála, že v takom prípade 

by prorok mohol vstať z mŕtvych. Hlavu dala zakopať vo 

svojom paláci na nedôstojnom mieste, o ktorom vedela 

iba Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu. Táto Jana, 

ktorú spomína svätý Lukáš vo svojom evanjeliu (8, 3), ju v 

noci potajomky vykopala, uložila do hlinenej nádoby 

a úctivo pochovala na Olivovom vrchu.  

Po istom čase sa usadil na danom mieste mních 

menom Inocent a začal kopať základy chrámu. Vtedy 

našiel v zemi hlinenú nádobu a uschovával ju vo svojom 

príbytku. To, že v nej bola hlava svätého Jána Krstiteľa, 

pochopil podľa zvláštnych znamení, zázrakov a zjavení, ktorých sa mu dostalo. Keď však 

Inocent cítil, že sa blíži jeho smrť, znova ukryl hlavu svätého Jána Krstiteľa do zeme, lebo sa 

bál jej zneuctenia - kresťanstvo bolo ešte stále prenasledované a potupované.  

Keď kresťanstvo získalo slobodu vďaka Milánskemu ediktu svätého cisára 

Konštantína Veľkého z roku 313, dvaja mnísi sa vybrali na púť do Jeruzalema. Tam sa 

jednému z nich zjavil svätý Ján Krstiteľ, prezradil mu miesto, kde leží jeho hlava, a prikázal 

mu, aby ju vykopal. Keď to však mních rozpovedal svojmu spoločníkovi, ten to považoval za 

obyčajný sen. V ďalšiu noc sa svätý Ján Krstiteľ zjavil obidvom mníchom a povedal im: 

„Zobuďte sa, zanechajte svoju neveru i lenivosť a urobte, čo vám bolo zvestované!“ Na 

druhý deň odišli na označené miesto, našli vzácnu relikviu a vložili ju do vreca z ťavej kože. 

To bolo prvé nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa.  

Po ceste sa mnísi stretli s istým chudobným človekom, ktorý sa k nim pripojil, a dali 

mu niesť dané vrece bez toho, aby vedel, čo je v ňom. V noci sa Pánov Predchodca zjavil 

tomuto mužovi a povedal mu: „Zanechaj svojich spoločníkov a spolu s vrecom, ktoré držíš 

v rukách, od nich uteč!“ Takto postupoval svätý Ján Krstiteľ preto, lebo videl lenivosť a 

nedbalosť mníchov: najprv neverili jeho zjaveniu a potom dali niesť jeho úctyhodnú hlavu 

človekovi, ktorého vôbec nepoznali.  

Hoci svätý Ján Krstiteľ veľmi požehnával dom tohto muža a dal mu zbohatnúť, on 

nikomu neprezradil, aký vzácny poklad vlastní, a nestal sa menej nábožným. Ku koncu 

svojho života odovzdal hlavu svätého Jána Krstiteľa svojej sestre a ona zasa inému 

zbožnému kresťanovi. Takto prechádzala od jedného človeka k druhému, až sa dostala do 
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rúk kňaza a mnícha Eustatia, ktorý žil v jaskyni neďaleko sýrskeho mesta Emessa. 

Spomínaný mních však upadol do arianizmu (podľa pôvodcu tohto bludu Ária mal Kristus 

iba ľudskú prirodzenosť) a pomocou hlavy svätého Jána Krstiteľa, ktorú držal v tajnosti, 

robil mnoho zázrakov, aby dokázal správnosť svojho názoru. Keď sa správca mesta po 

porade s biskupom rozhodol vyhnať Eustatia z Emessy, ten zakopal hlavu svätého Jána 

Krstiteľa do zeme vo svojej cele, aby sa neskôr po ňu vrátil. To sa však nikdy nestalo a 

miesto jej odpočinku znovu nikto nepoznal.  

Avšak po nejakom čase istý Marcel, archimandrita (predstavený) monastiera, ktorý 

vyrástol na uvedenom mieste, dostal sériu zvláštnych zjavení, na základe ktorých začal 

kopať a 18. februára 452 naozaj hlavu našiel. Podobné zvláštne zjavenia mali nezávisle od 

neho aj archimandrita susedného monastiera Gennadios, hlavný diakon emesskej katedrály 

Kyriak a jeden emesský roľník. Dňa 24. februára 452 ju vtedajší emesský biskup Urán 

slávnostne preniesol do tamojšieho chrámu. Vtedy si však Malchos, jeden z kňazov, čo prišli 

s biskupom, povedal: „Odkiaľ by sa tu mohla nabrať Predchodcova hlava?!“ a smelo 

položil na ňu svoju ruku. V tej chvíli mu ruka vyschla a prilepila sa k nádobe. Keď sa biskup 

začal modliť, Malchos mohol svoju ruku odtiahnuť, no zostal ťažko chorý. Neskôr bola hlava 

prenesená do novopostaveného chrámu a Malchos dostal dar úplného vyzdravenia.  

Tieto udalosti sa oslavujú ako druhé nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa, ktorá 

potom začala na potvrdenie svojej pravosti roniť nádherne voňajúce myro, ktoré mnohých 

uzdravilo.  

Zdroj: ThLic.  Marcel Gajdoš 

 
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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SUDOKU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy: 
 

Dežo ide chytať ryby. Po dlhom čase sa mu podarí chytiť zlatú rybku. Dežo zahodí rybku a 
vraví si:  
- „Zase zlatá, kto to má stále jesť.“  
 

Príde chlapík k doktorovi a sťažuje sa na bolesť hlavy. Doktor:  
- „Musíte zjesť jedno surové vajce denne.“  
- „Ale ja vajcia neznášam!“ 
- „A kto vám káže, aby ste ich znášal?“  

  
Babka s dedkom sa po 70 rokoch manželstva dohodli, že si dajú 
rande ako za mlada..  
Dedko čaká na babku pod dubom hodinu, dve, tri, ... a keď sa 
zotmie príde domov za babkou a pýta sa jej:  - 
„Prečo si neprišla?“  - 
„Vieš, naši ma nepustili.“  
 
Vojde pacient do ordinácie:  
- „Pán doktor, ja sa pre každú somarinu hneď naštvem.“  
- „A prečo?“  
- „A čooo prečooo!“  

 

Na pieskovisku dvaja chválenkári:  
- „Môj otec je historik. Ha!“  
- „A moja mama hysterička. He!“  
 

                                                                                                                                            Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na 2. týždeň 
Veľkého pôstu 

Pondelok 
18.2. 

Svätý otec Lev, rímsky pápež 
Svätý prepodobný mučeník 

Nikón a jeho učeníci  

6:30     
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Mária 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Štefan – ročná (panychída) 

Utorok 
19.2. 

Svätý apoštol Archippos 
Prepodobný otec Zachariáš 

Svätý otec Artemón 

6:30 
 

 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ladislav, Mária, Mária, Vojtech 

Streda 
20.2. 

 

Prepodobný otec Lev, 
katánijský biskup 

Prepodobná matka Matróna zo 
Solúna 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ján, Michal, Helena, Juraj, Júlia 
Veľkopôstny moleben 

Liturgia VPD 
+ Ján (panychída) 

Štvrtok 
21.2. 

Prepodobný otec Timotej 
Svätý Eustatios, arcibiskup 

Veľkej Antiochie 
Prepodobní otcovia Hilarión 

Nový a Štefan Divotvorca 

6:30 

 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Tibor 

 
Sv. liturgia slovenská  

+ Juraj 

Piatok 
22.2. 

Nájdenie úctyhodných 
pozostatkov svätých mučeníkov 

v Eugeniu 
Svätý hieromučeník Polykarp 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

 

Krížová cesta 
Liturgia VPD 

Sobota 
23.2. 

Druhá zádušná sobota   

6:30 
 

 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Hramoty 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

Hramoty 

Nedeľa 
24.2. 

DRUHÁ PÔSTNA 
NEDEĽA  

 

7:30 
 

 

 
9:00 
11:00 

 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Helena 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Tatiana, Jana, Vladimír 
Veľkopôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária (80 r.) 
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Liturgický program na 3. týždeň 
Veľkého pôstu  

Pondelok 
25.2. 

Svätý Taras, konštantínopolský 
arcibiskup 

Prepodobný otec Marek, biskup 
a Cyril, diakon a spoločníci 

6:30 
 
17:30  
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Emília, Tadeáš, Paulína, Vasiľ 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Taras 

Utorok 
26.2. 

Svätý Porfyrios, gazský biskup 
Prepodobný otec Ján, autor 

spisu Rebrík 

6:30 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan (panychída) 

Streda 
27.2. 

 

Prepodobný otec a vyznávač 
Prokop Dekapolita 

Prepodobný otec Hypatios, 
gangrianský biskup 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Mária 
Veľkopôstny moleben 

Liturgia VPD 
* Anna (82 r.) 

Štvrtok 
28.2. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Bazil 

Prepodobný otec Kassián 
Rímsky 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ladislav (70 r.) 

Sv. liturgia slovenská  
+ Ján - ročná (panychída) 

+ Mária 

Piatok 
1.3. 

Svätá prepodobná mučenica 
Eudokia 

Svätý hieromučeník Teodot, 
kerynejský biskup 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

17:00 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

 
Krížová cesta 

Euch. adorácia 
Liturgia VPD 

+ Mária, Pavol, Viera, Alžbeta, Jozef  

Sobota 
2.3. 

 
Tretia zádušná sobota  

 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
Hramoty 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

Hramoty 

Nedeľa 
3.3. 

TRETIA PÔSTNA 
NEDEĽA – 

Krížupoklonná 

 
7:30 

 

 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:00 
 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod. 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 
Sv. liturgia slovenská 

 * Marián, Františka s rod. 
 

Veľkopôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Ladislav 
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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 

 


