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"tretieho dňa vstal zmŕtvych podľa Písma". 
 

"Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

Dnes pokračujeme v našich katechézach k Roku viery. Vo vyznaní viery opakujeme tieto slová: 

„Tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma“. A túto udalosť teraz slávime: Ježišovo 

vzkriesenie, jadro kresťanského posolstva, ktoré znie celými dejinami a siaha až do našich dní. 

Svätý Pavol píše kresťanom do Korinta: „odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja 

prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa 

vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim“ (1 Kor 15,3-5). Toto krátke 

vyznanie viery ohlasuje Veľkonočné tajomstvo – opisom prvých zjavení vzkrieseného Pána 

Petrovi a Dvanástim: Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú srdcom našej nádeje. Bez tejto viery v 

Ježišovu smrť a v jeho vzkriesenie bude naša nádej slabá, ba nebude ani nádejou. Veď práve 

Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú srdcom našej nádeje. Apoštol hovorí: „A keď Kristus nevstal, 

vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch“ (v. 17). Bohužiaľ, ľudia sa často snažili 

zahmlievať vieru v Ježišovo vzkriesenie, ba aj medzi veriacich sa vkradli pochybnosti. Bola to 

taká viera ako „voda z ruží“ – ako sa u nás hovorí – čiže riedka, slabá viera. To všetko kvôli 

povrchnosti, niekedy nezáujmu, kvôli tomu, že sa ľudia zaoberajú tisíc inými vecami, ktoré 

pokladajú za dôležitejšie ako vieru – alebo tiež preto, že život vnímajú len z horizontálneho 

hľadiska. Avšak práve vzkriesenie nám dáva najväčšiu nádej, pretože otvára náš život a život 

sveta pre budúcu Božiu večnosť, pre plnosť šťastia, pre istotu, že nad zlom, hriechom a smrťou 

možno zvíťaziť. A toto nám pomáha zvládať naše každodenné úlohy s väčšou dôverou, odvahou a 

odhodlanosťou. Vzkriesenie Krista je našou silou! 

Ako nám však bola odovzdaná pravda viery o Kristovom vzkriesení? V Novom zákone 

nachádzame dva druhy svedectiev: jedny sú vo forme vyznania viery, teda ako súhrnné 

formulácie toho, čo je vo viere podstatné; iné sú zasa vo forme rozprávania o udalosti vzkriesenia 

a o veciach, ktoré s ním boli spojené. Čo sa týka prvých svedectiev: jednu formu vyznania viery 
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sme práve počuli, ďalšiu nachádzame v Liste Rimanom, kde svätý Pavol píše: „Ak svojimi ústami 

vyznávaš: «Ježiš je Pán», a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš 

spasený“ (10,9). 

Už od prvých krokov Cirkvi teda existuje jasná a pevná viera v tajomstvo Ježišovej smrti a 

vzkriesenia. Dnes by som sa ale chcel zastaviť pri druhom type svedectiev, teda pri vyznaniach vo 

forme rozprávania, ktoré nachádzame v evanjeliách. Predovšetkým si môžeme všimnúť, že 

prvými svedkami udalosti vzkriesenia boli ženy. Na úsvite prišli k hrobu, aby pomazali Ježišovo 

telo – a objavili prvé znamenie: prázdny hrob (porov. Mk 16, 1). Potom nasleduje ich stretnutie s 

Božím poslom, ktorý hlása: Ježiš z Nazareta, Ukrižovaný, tu nie je. Vstal z mŕtvych (porov. v. 5-

6). Ženy poháňané láskou prijímajú tento oznam s vierou: uveria a hneď ho podávajú ďalej – 

nenechávajú si to len pre seba. Podávajú ho ďalej. Radosť nad tým, že Ježiš žije a nádej, ktorá 

človeku napĺňa srdce – to si nemožno nechať len pre seba. A malo by sa to zopakovať aj v našom 

živote. Zažime radosť z toho, že sme kresťania! Veríme vo Vzkrieseného, ktorý zvíťazil nad zlom a 

smrťou! Majme odvahu „vyjsť“ von, aby sme túto radosť a toto svetlo rozšírili do všetkých oblastí 

nášho života! Vzkriesenie Krista je našou veľkou istotou; je to ten najcennejší poklad! Ako by 

sme sa mohli nepodeliť s ostatnými o tento poklad, o túto istotu. Nie je len pre nás, je na to, aby 

sme ju odovzdali ďalej, dali aj ostatným, podelili sa s 

ňou. Je to naše svedectvo.  

Potom je tu ďalší prvok. Vo vyznaniach viery 

Nového zákona sa ako svedkovia vzkriesenia vždy 

spomínajú len muži, apoštoli, nikdy nie ženy. To preto, 

že podľa židovského zákona, ktorý platil v daných 

časoch, ženy a deti nemohli vydávať hodnoverné 

svedectvo. V evanjeliách však majú ženy primárne, 

podstatné miesto. Tu si môžeme uvedomiť jednu vec, ktorá svedčí aj o dejinnosti Vzkriesenia: ak 

by vzkriesenie bolo vymyslené, v kontexte daných čias by určite nebolo spojené so svedectvom 

žien. Evanjelisti však len rozprávajú to, čo sa naozaj stalo: prvými svedkami zmŕtvychvstania boli 

ženy. Toto nám hovorí, že Boh si nevyberá podľa ľudských kritérií: prvými svedkami Ježišovho 

narodenia sú pastieri, jednoduchí a pokorní ľudia; prvými svedkami vzkriesenia sú ženy. 

Čo je veľmi pekné, je úloha žien, matiek, starých mám. Svedčiť o viere pred svojimi deťmi 

a vnukmi – svedčiť o tom, že Ježiš je živý, žije, vstal z mŕtvych. Mamy a staré mamy, vydávajte 

toto svedectvo! Pre Boha je podstatné naše srdce: nakoľko sme preňho otvorení – či sme ako 

deti, ktoré v neho majú dôveru. Toto nás ale privádza aj k zamysleniu nad tým, že ženy v Cirkvi a 

v živote viery mali a stále majú dôležitú úlohu otvárať dvere Pánovi, nasledovať ho a 

komunikovať jeho Tvár, pretože pohľad viery vždy potrebuje jednoduchý a hlboký pohľad lásky. 

Apoštoli a učeníci mali väčšie ťažkosti uveriť. Ženy nie. Peter beží na miesto pochovania, ale 
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pozastavuje sa nad prázdnym hrobom. Tomáš sa musí svojimi rukami dotknúť rán na Ježišovom 

tele. Aj v našom živote viery je dôležité spoznať a zažiť ako nás Boh miluje, nemať strach z lásky k 

nemu: vieru potom vyznávame ústami aj srdcom, slovom aj láskou. 

Po zjaveniach ženám nasledujú ďalšie: Ježiš sa sprítomňuje novým spôsobom: je 

ukrižovaný, avšak jeho telo je oslávené; nevrátilo sa k pozemskému životu, ale má nové 

vlastnosti. Najskôr ho nespoznávajú, a len prostredníctvom jeho slov a gest sa im otvárajú oči: 

stretnutie so Vzkrieseným premieňa, dáva viere novú silu, nový, nezlomný základ. Aj pre nás sú 

tu mnohé znaky, ktorými sa Vzkriesený dáva spoznať: Sväté písmo, Eucharistia, ostatné 

sviatosti, dobročinná láska a gestá lásky, ktoré v sebe nesú lúč svetla Vzkrieseného. Nechajme sa 

prežiariť Kristovým vzkriesením, nechajme sa premeniť jeho silou, aby aj prostredníctvom nás 

na tomto svete znaky smrti prepustili miesto znakom života. 

Vidím, že na námestí je veľa mladých. Chlapci a dievčatá. Pozrite. Chcem vám povedať: 

odovzdávajte ďalej túto istotu, že Pán je živý, že kráča po našom boku celý život. Toto je vaše 

poslanie. Odovzdávajte ďalej túto nádej. Buďte zakotvení v tejto nádeji, v tejto istote, ktorú 

máme v nebi. Pevne držte lano, ukotvite sa a odovzdávajte ďalej nádej. Vy, Ježišovi svedkovia, 

vydávajte svedectvo o tom, že Ježiš žije – a toto nám dá nádej, toto poskytne nádej celému svetu, 

ktorý je tak zostarnutý kvôli vojnám, zlu a hriechu. Vpred, mladí, do toho!  

Svätý otec František 
 

CENTRUM PRE RODINU - SIGORD 

 Kurz Rút 

26. – 28. 04. 2013 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 

posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu 

Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 80€ na manželský pár. 

 

 Kurz prípravy na manželstvo 

09. – 12. 05. 2013 - 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. 

 Kurz Samuel 

24. – 26. 05. 2013 - 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. 

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

 

43. Je svet dielom náhody? = Nie. Príčinou sveta je Boh, 

a teda v žiadnom prípade náhoda. Nielen pôvod 

sveta, ale ani jeho vnútorný poriadok a účelnosť nie 

je výsledkom „bez zmyslu“ pôsobiacich faktorov. 

- Kresťania veria, že dokážu čítať Boží rukopis v jeho 

stvorení. Pápež bl. Ján Pavol II. V roku 1985 oponoval vedcom, 

ktorí hovoria o svete ako o náhodnom procese bez zmyslu a cieľa: 

„Pokiaľ by niekto chcel tvárou v tvár univerzu, v ktorom 

objavujeme také komplexné usporiadanie jednotlivých prvkov 

a takú úžasnú účelnosť života, hovoriť o náhode, jedným dychom by tak tvrdil, že úsilie 

o výklad sveta takého, aký sa nám javí, je márne. Tento postoj by zodpovedal prijatiu tézy, 

že existuje účinok bez príčiny. Znamenalo by to odložiť ľudský rozum, prestať premýšľať 

a hľadať riešenie problémov.“ 

„Nie sme náhodné a nezmyselné produkty evolúcie bez zmyslu. Každý z nás je 

plodom Božej myšlienky. Každého si Boh prial, každého si zamiloval, každého potrebuje“ 

(Benedikt XVI., 28. apríla 2005). 

44. Kto stvoril svet? = Sám Boh, ktorý je mimo času a priestoru, stvoril svet 

z ničoho a povolal k bytiu všetky veci. Všetko, čo je, závisí od Boha 

a zotrváva vo svojom bytí len vďaka tomu, že Boh si praje, aby to tak bolo. 

- Stvorenie sveta je spoločným dielom Najsvätejšej Trojice. Otec je Stvoriteľ, 

Všemohúci. Syn je Zmyslom a Srdcom sveta: „V ňom bolo stvorené všetko“ (Kol 1,16). Na 

čo je svet dobrý, si uvedomíme až vtedy, keď spoznáme Krista a pochopíme, že svet smeruje 

k jedinému cieľu: k pravde, dobrote a kráse Pána. Duch Svätý všetko udržiava a zjednocuje; 

on všetko „oživuje“ (Jn 6,63). 

„Lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené“ (Zjv 4,11). 

45. Pochádzajú od Boha aj prírodné zákony a prirodzený poriadok? = Áno. Aj 

prírodné zákony a prirodzený poriadok patria k Božiemu stvoreniu. 

- Človek nie je nepopísaný list. Riadi sa poriadkom a zákonmi bytia, ktoré Boh 

vpísal do svojho stvorenia. Kresťan si jednoducho nerobí, „čo sa mu zachce“. Vie totiž, že by 

škodil sebe aj svojmu okoliu, keby popieral prírodné zákony, keby používal veci proti ich 
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poriadku a keby chcel byť múdrejší ako Boh, ktorý ho stvoril. Nie je v silách človeka, aby 

sám seba od základu formoval.  

„Koho by sa nezmocnil obdiv voči všemohúcemu Tvorcovi, keď pozoruje a zamýšľa 

sa nad obdivuhodným poriadkom vo vesmíre, ktorý vychádza z Božej múdrosti“ (Mikuláš 

Koperník, poľský prírodovedec a astronóm). 

„Stromy a hviezdy ťa poučia o tom, čo by si sa nikdy nenaučil od prefesorov“ (Sv. 

Bernard z Clairvaux, druhý zakladateľ rádu cisterciánov). 

46. Prečo kniha Genezis opisuje stvorenie sveta ako „dielo šiestich dní? = Obraz 

pracovného týždňa, ktorý korunuje deň odpočinku (Gn 1,1 – 2,3), vyjadruje, 

ako dobre, krásne a múdro je usporiadané stvorenie. 

- Zo symboliky „šesťdenného diela stvorenia“ možno vyvodiť dôležité princípy: 1. 

neexistuje nič, čo by Stvoriteľ nepovolal k bytiu; 2. všetko, čo existuje, je vo svojej podstate 

dobré; 3. aj to, čo sa pokazilo, má dobré jadro; 4. stvorené bytosti a veci sú navzájom 

prepojené a sú tu jedny pre druhé; 5. stvorenie vo svojom poriadku a harmónii odzrkadľuje 

nekonečnú Božiu dobrotu a krásu; 6. v stvorení existuje určitá hierarchia: človek je 

nadriadený nad zvieratami, zvieratá nad rastlinami a rastliny nad neživou hmotou; 7. 

stvorenie smeruje ku dňu veľkej slávnosti, keď Kristus privedie svet k svojmu naplneniu 

a Boh bude všetko vo všetkom. 

„Genezis (gréc. = pôvod, vznik): Prvá kniha Biblie, ktorá okrem iného opisuje 

stvorenie sveta a človeka. 

„Neverte tomu, že Boh nám chce zakázať všetku lásku k svetu. Nie, máme svet 

milovať, lebo všetko, čomu dal bytie, je hodné našej lásky“ (Sv. Katarína Sienská). 

47. Prečo Boh v siedmy deň odpočíval? = Božie odpočinutie od práce poukazuje 

na dokončenie stvorenia, ktoré je mimo všetkého ľudského úsilia. 

- Akokoľvek je pracujúci človek mladším partnerom svojho Stvoriteľa (porov. Gn 

2,15), v nijakom prípade nedokáže vlastným úsilím spasiť svet. Cieľom stvorenia je „nové 

nebo a nová zem“ (Iz 65,17) prostredníctvom spásy, ktorú dostávame ako dar. Preto je 

i nedeľný odpočinok, ktorý je predzvesťou nebeského odpočinku, nadradený práci, ktorá 

nás naň pripravuje. 

„Božou slávou je žijúci človek. Životom človeka je však hľadieť na Boha“ (sv. Irenej 

Lyonský). 

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: Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a 

Hermés – 8. apríl 

Okrem dvanástich svätých apoštolov, ktorých nástupcami 

sú platne vysvätení biskupi,  si Pán Ježiš vyvolil aj širší okruh 

svojich učeníkov, totiž sedemdesiatich svätých apoštolov; oni sú 

akoby predobrazmi dnešných kňazov – presbyterov. Ich 

spoločnú liturgickú pamiatku slávime 4. januára, no niektoré 

mimoriadne významné osobnosti spomedzi nich si uctievame aj 

vo zvlášť vybraných dňoch, napríklad 21. septembra svätého 

apoštola Kodrata z Magnézie, 22. januára svätého apoštola 

Timoteja a 15. februára svätého apoštola Onezima. Takto 8. 

apríla oslavujeme svätých apoštolov Herodióna, Agaba, Rúfa, 

Asynkrita, Flegonta a Herma. Hoci väčšiu časť z ich života 

nepoznáme, predsa môžu byť pre nás príťažlivým vzorom 

horlivosti pri práci v Božej vinici. 

Herodión, príbuzný svätého apoštola Pavla, pochádzal z významného maloázijského 

cilícijského mesta Tarzus. Stal sa spolupracovníkom svätých hlavných apoštolov Petra a Pavla, ktorí 

ho potom ustanovili za biskupa prímorského maloázijského mesta Patary v oblasti Lykia. Keďže 

tam Herodión veľmi úspešne šíril kresťanskú vieru, zo závisti sa proti nemu dohovorili Židia s 

pohanmi, násilne ho odvliekli a podrobili rozličným mukám: niektorí ho nemilosrdne udierali, 

ďalší ho kameňovali, iní ho bili palicami po hlave. Jeden z nich udrel svätého apoštola tak silno, že 

Herodión odpadol. Keďže sa mučitelia domnievali, že zomrel, nechali ho a odišli. Svätý apoštol 

však nebol mŕtvy, a tak neskôr po zotavení ohlasoval Božie slovo v Ríme spolu so svätým apoštolom 

Petrom. Výslovne ho spomína svätý apoštol Pavol vo svojom liste napísanom z Korinta do Ríma: 

„Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného“ (Rim 16, 11). Keď tam svätý apoštol Peter 

pravdepodobne v roku 67 podstúpil mučenícku smrť ukrižovaním, spolu s ním, so svätým 

apoštolom Olympom a mnohými ďalšími veriacimi bol sťatý mečom aj svätý apoštol Herodión. 

Svätý apoštol Agabus sa spomína v novozákonných Skutkoch svätých apoštolov. Dostal od 

Boha zvláštny dar proroctva, vďaka ktorému v Antiochii predpovedal, že bude veľký hlad po celom 

svete (Sk 11, 27 – 30), totiž po celom vtedy známom svete. A naozaj, za panovania cisára Klaudia 

(41 – 54) bola v rokoch 44 - 48 veľká neúroda v Grécku i Ríme, ktorej dôsledkom bol hladomor. 

Túto historickú skutočnosť potvrdzujú aj viacerí pohanskí autori, napríklad Tacitus a Suetonius. 

Neskôr v palestínskej Cézarei, teda v meste na východnom brehu Stredozemného mora, 

predpovedal Agabus svätému apoštolovi Pavlovi utrpenia, ktoré ho zastihnú v Jeruzaleme, čo sa 

tiež stalo (porovnaj dvadsiatuprvú kapitolu a tiež nasledujúce kapitoly Skutkov svätých apoštolov). 
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Potom svätý apoštol Agabus ohlasoval Ježiša Krista na viacerých miestach sveta, pričom ku 

kresťanskej viere obrátil mnohých pohanov. 

Svätý apoštol Rúfus bol biskupom popredného gréckeho mesta Téby. Výslovne ho spomína 

svätý apoštol Pavol, keď píše: „Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku“ (Rim 

16, 13). 

Aj svätých apoštolov Asynkrita, Flegonta a Herma spomína svätý apoštol Pavol v tom istom 

liste Rimanom (16, 14). Asynkrit bol biskupom v maloázijskej oblasti Girkánia, Flegont biskupom v 

tráckom meste Maratón a Hermés biskupom v Dalmácii. Tu spomínaného apoštola Herma 

(Hermésa) treba jasne odlíšiť od iného apoštola Herma (Hermasa), ktorý bol biskupom v tráckom 

meste Filipy. 

S vierou sa obráťme v modlitbe k týmto veľkým mužom, ktorí boli blízkymi Ježišovými 

spolupracovníkmi, aby nás urobili horlivými pracovníkmi v Božej vinici, a to napríklad slovami 

kondaku druhého hlasu na deň ich liturgickej pamiatky: „Slávny Herodión, Agabus a Rúfus, * 

Asynkrit, Flegont a Hermés * boli ste Kristovými učeníkmi a veľmi úctyhodnými apoštolmi. * 

Neprestajne sa modlite k Pánovi, * aby nám, ktorí vás ospevujeme, daroval odpustenie prehrešení.“ 

Zdroj: ThLic.  Marcel Gajdoš 
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SUDOKU   

 

 

 

 

 

 

 

 
Vtipy: 
 

Hádanka:  

Sedíte v krásnom červenom Cabriolete. Pred vami je lietadlo a za vami námorná loď. Ako 
prestúpite z auta na lietadlo?  

Zastavíte kolotoč! 
 

Stojí vojak na stráži, okolo prejde generál a vojak nič. Generál sa vráti a pýta sa vojaka:  
- „Vojak, nemali ste má náhodou pozdraviť?“  
- „Hej? A od koho?“ 
 

Malý Dežko našiel kávovú lyžičku. Ukázal ju otcovi a pýta sa:  
- „Tato, čo to je?“  
Dežo sa pozrie na lyžičku a zhrozene vykríkne:  

- „Ihneď to zahoď, to je semiačko lopaty!“ 
 
- „Prosím vás, čo stojí ten pes?“  
- „Ja neviem prečo si nesadne.“  
- „Ale ja sa pýtam koľko stojí?“  
- „Asi tak dve hodiny.“ 
 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 
„Prečo máš takú veľku hrču???“ 
„Chcela ma uštipnúť osa.“ 
„Nestihla to?“ 
„Ale ocino ju zabil lopatou.“ 

 
Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na Druhý týždeň po 
Pasche 

Pondelok 
8.4. 

Svätí apoštoli Herodión, 
Agabus, Rúfus, Asynkrit, 

Flegont a Hermés 

6:30                  
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Irena, Andrej, Juraj 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 
+ Zuzana, Šimonko 

Utorok 
9.4. 

Svätý mučeník Eupsychos 

6:30 
 

 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Štefan 

Sv. liturgia slovenská 
* Tatiana (53 r.) 

+ Anna, Juraj 

Streda 
10.4. 

 

Svätí mučeníci Terencius, 
Pompejus a spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj (panychída) 

Štvrtok 
11.4. 

Svätý hieromučeník Antipas, 
biskup ázijského Pergama 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Igor 

Sv. liturgia slovenská  
+ Božena (panychída) 

Piatok 
12.4. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Bazil, parijský biskup 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej (panychída) 

Večeradlo 
Sv. liturgia slovenská 
+ Anton (panychída) 

+ Mária, Michal, Valéria, Anna  

Sobota 
13.4. 

Svätý hieromučeník Artemón a 
spoločníci 

6:30 
 
 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ladislav 

 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan, Veronika, Vincent 

Nedeľa 
14.4. 

TRETIA NEDEĽA PO 
PASCHE – O 

MYRONOSIČKÁCH 
 
 

7:30 
 

 

 
9:00 
11:00 

 
17:15 

 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Justína s rod. 
* Juraj (50 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Juraj, Anna, Terézia, Karolína 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Jaroslav 
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Liturgický program na Tretí týždeň po 
Pasche  

Pondelok 
15.4. 

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent 
a Trofim 

6:30                  
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Terézia (panychída) 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Michal 
+ Alžbeta, Andrej 

Utorok 
16.4. 

Sväté mučenice a panny Agapa, 
Irena a Chionia 

6:30 
 

 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján (panychída) 

+ Mária 

Streda 
17.4. 

 

Prepodobní otcovia Simeon 
z Perzie a Akakios 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Adam (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Božena, Jozef (panychída) 

Štvrtok 
18.4. 

Prepodobný Ján, učeník sv. 
Gregora Dekapolitu 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

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

Alžbeta 

Piatok 
19.4. 

Prepodobný otec Ján zo Starej 
Lavry 

6:30 
 
17:00 
18:00 

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

(panychída) 
Večeradlo 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna  

Sobota 
20.4. 

Prepodobný otec Teodor 
Trichinas 

6:30 
 
 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Ondrej 

Nedeľa 
21.4. 

ŠTVRTÁ  
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
O PORAZENOM 

Zbierka: Seminár I. 

7:30 
 

 

 
9:00 
11:00 

 
17:15 

 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Mária 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Marta, Jozef, Antónia, Ester 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Vladimír 
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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 


