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Svätý Duch nám umožňuje poznať Božie veci 

 

"Drahí bratia a sestry! 

Dnes by som sa rád zastavil pri činnosti, ktorú 

vykonáva Duch Svätý, keď vedie Cirkev a každého z nás 

smerom k Pravde. Ježiš hovorí svojim učeníkom: Duch 

Svätý „vás uvedie do plnej pravdy“ (Jn 16,13), lebo on 

sám je „Duch Pravdy“ (porov. Jn 14,17; 15,26; 16,13).  

Žijeme v časoch, keď sú ľudia k pravde skeptickí. 

Benedikt XVI. mnohokrát rozprával o relativizme, teda 

o sklone myslieť si, že nič nie je definitívne, že pravda sa 

zakladá len na vzájomnej dohode alebo na tom, čo práve 

chceme. Na mieste je teda otázka: existuje skutočná pravda? A čo je táto pravda? Môžeme ju 

spoznať? Môžeme ju nájsť? Tu mi prichádza na um otázka rímskeho prokurátora Poncia Piláta, 

ktorú položil, keď mu Ježiš vyjavil hlboký zmysel svojho poslania: „Čo je pravda?“ (Jn 

18,37.38). Pilát nedokáže pochopiť, že skutočná Pravda stojí pred ním, nedokáže vidieť v 

Ježišovi tvár pravdy, ktorá je Božou tvárou. A predsa, Ježiš je skutočne touto Pravdou, ktorá sa 

v plnosti časov „stala telom“ (porov. Jn 1,1.14), prišla medzi nás, aby sme ju spoznali. Pravdy sa 

nemožno zmocniť ako nejakej veci, pravdu treba stretnúť. Nie je to vlastníctvo, je to stretnutie s 

Osobou. 

Kto nám však dáva spoznať, že Ježiš je Slovo pravdy, jednorodený Syn Boha Otca? Svätý 

Pavol nás učí, že „nik nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12,3). Práve 

Duch Svätý, dar vzkrieseného Krista, nám teda dáva spoznať Pravdu. Ježiš ho volá „Paraklétos, 

Utešiteľ“, čiže „ten, ktorý prichádza na pomoc“. Je nám po boku a pomáha nám pri putovaní za 

poznaním; počas Poslednej večere Ježiš uisťuje učeníkov, že ich Duch Svätý naučí všetko a 

pripomenie im všetky jeho slová (porov. Jn 14,26). 

Čo teda robí Duch Svätý v našom živote a v živote Cirkvi, aby nás priviedol k pravde? 

Predovšetkým pripomína a vtláča do sŕdc veriacich slová, ktoré Ježiš povedal – a práve 

prostredníctvom týchto slov – ako to ohlasovali proroci Starého zákona – je do našich sŕdc 

vpísaný zákon Boží, a stáva sa v nás princípom hodnotenia rozhodnutí i riadenia každodenných 

skutkov; stáva sa princípom života. Uskutočňuje sa tu predpoveď proroka Ezechiela: „od 

Ročník:  5.     Číslo:   9 
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všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a 

nového ducha vložím do vás... Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete 

kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich“ (Ez 36,25-27). Naozaj, z 

hĺbky nášho vnútra sa rodia naše skutky: je treba, aby sa celé naše srdce obrátilo k Bohu – a 

Duch Svätý ho premení, ak sa mu my sami otvoríme. Duch Svätý nás potom, ako to Ježiš 

sľubuje, uvedie do „plnej pravdy“ (Jn 16,13); privedie nás nielen k stretnutiu s Ježišom, s 

plnosťou Pravdy, ale priam „doprostred“ tejto Pravdy. Duch nám dáva vstúpiť do stále hlbšieho 

spoločenstva s Ježišom; darúva nám poznanie Božích vecí. Toto nemôžeme dosiahnuť len 

našimi silami. Ak nás Boh vnútorne neosvieti, naše kresťanstvo bude povrchné. Tradícia Cirkvi 

hovorí, že Duch pravdy koná v našom srdci tak, že v ňom vzbudzuje „zmysel pre vieru“ (sensus 

fidei), prostredníctvom ktorého, ako hovorí Druhý vatikánsky koncil, Boží ľud, pod vedením 

Magistéria, bez omylu prijíma odovzdanú vieru, hlbšie do nej preniká so správnym úsudkom a 

plnšie ju uvádza do života (porov. Lumen gentium, 12). 

Môžeme sa pýtať: som otvorený pre činnosť Ducha Svätého, modlím sa k nemu, aby mi 

dal svetlo, aby ma urobil citlivým pre Božie veci? Toto je modlitba, ktorú sa nám treba modliť 

každý deň, každý jeden deň: Duch Svätý, nech je moje srdce otvorené Božiemu Slovu, nech je 

moje srdce otvorené dobru, nech je moje srdce otvorené Božej kráse, každý deň. Chcel by som 

vám ale položiť otázku: koľkí z vás sa denne modlia k Duchu Svätému? Bude vás málo, však? 

Málo, málo, málo, ale musíme odpovedať na túto Ježišovu túžbu, treba sa nám každý deň 

modliť k Duchu Svätému, aby nám otvoril srdce pre Ježiša. 

Spomeňme si na Máriu, ktorá „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a 

premýšľala o nich“ (Lk 2,19.51). Prijatie týchto slov a právd viery, ktoré treba uviesť do života, 

sa uskutočňuje a rastie prostredníctvom činnosti Ducha Svätého. V tomto zmysle sa nám treba 

učiť od Márie, aby sme aj my prežili jej „áno“, jej úplnú odovzdanosť pre prijatie Božieho Syna 

do vlastného života, ktorý je od tej chvíle celkom premenený. Prostredníctvom Ducha Svätého 

Otec a Syn u nás nachádzajú svoj príbytok: žijeme v Bohu a z Boha. Je však náš život naozaj 

oživovaný Bohom? Koľko vecí uprednostňujeme pred Bohom? 

Drahí bratia a sestry, potrebujeme sa nechať preniknúť svetlom Ducha Svätého, aby nás 

uviedol do Pravdy Boha, ktorý je jediným Pánom nášho života. V tomto Roku viery, pýtajme sa, 

či sme urobili nejaký konkrétny krok k tomu, aby sme viac spoznali Krista a pravdy viery, či 

sme čítali a meditovali Sväté Písmo, či sme študovali Katechizmus, prijímali sviatosti... Pýtajme 

sa však zároveň, aké sme podnikli kroky, aby viera riadila celý náš život. 

Kresťanmi nemožno byť „na čas“, len na niekoľko momentov, za niektorých okolností, 

pri niektorých rozhodnutiach; nie, nemožno byť takýmito kresťanmi, treba byť kresťanmi v 

každej chvíli! Úplne. Kristova pravda, ktorej nás Duch Svätý učí a ktorú nám on sám darúva, sa 

vždy a neustále týka nášho každodenného života. Vzývajme ho častejšie, aby nás viedol po ceste 

Kristových učeníkov. Vzývajme ho každý deň, dajme si tento záväzok: každý deň sa chceme 

modliť k Duchu Svätému. Skúsite to? Áno? Nepočujem, každý deň, áno? A tak nás Duch Svätý 

privedie bližšie k Ježišovi Kristovi. Ďakujem." 

 

Svätý otec František na generálnej audiencii vo Vatikáne 15. Mája 2013  
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1. V ČO VERÍME 

 

58.  Čo znamená, že človek bol stvorený na „Boží obraz“? = 

Človek je na rozdiel od neživých vecí, rastlín 

a zvierat osobou obdarenou duchom. Táto vlastnosť 

ho spája oveľa viac s Bohom ako s inými viditeľnými 

stvoreniami. 

- Človek nie je niečo, ale niekto. Tak ako hovoríme o Bohu, 

že je osobou, to isté hovoríme aj o človeku. Človek dokáže uvažovať 

o veciach za hranicami svojho bezprostredného obzoru 

a obsiahnuť tak celý svet bytia; môže dokonca poznať seba samého 

v kritickom odstupe a pracovať na sebe; ostatných ľudí vníma ako osoby, vie si uvedomiť ich 

dôstojnosť a dokáže ich milovať. Spomedzi všetkých viditeľných bytostí jedine človek je 

schopný „poznať a milovať svojho Stvoriteľa“ (2. Vatikánsky koncil, GS, 12, 3). Človek je 

povolaný na to, aby žil v priateľstve so svojím Bohom (porov. Jn 15, 15). 

 „Nedôveruj nijakej radosti, ktorá nie je zároveň vďačnosťou“ (Theodor Haecker, 

nemecký spisovateľ). 

„Keby jediná modlitba, ktorú by si vo svojom živote vyslovil, bola „ďakujem ti“, stačilo 

by to“ (Majster Eckhart, dominikán, mystik). 

59.  Prečo Boh stvoril človeka? = Boh urobil všetko pre človeka. Človek je „jediný 

tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého“ (GS, 24) a stvoril ho, aby 

bol šťastný. Svoje šťastie dosahuje človek tým, že poznáva Boha, miluje ho, 

slúži mu a žije vo vďačnosti voči svojmu Stvoriteľovi. 

- Vďačnosť je uznaná láska. Vďačný človek sa slobodne obracia na pôvodcu dobra 

a vstupuje s ním do nového, hlbšieho vzťahu. Boh si praje, aby sme poznávali jeho lásku a aby 

sme už teraz prežívali celý svoj život vo vzájomnom vzťahu s ním. Tento vzťah trvá naveky. 

„Ak je vďačnosť podporovaná vierou, dokáže preniknúť aj do ťažkostí, a podľa toho, 

nakoľko sa jej to podarí, dokáže ťažkosti zmierniť“ (Romano Guardini, katolícky filozof 

náboženstva). 

„On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo 

stvorené všetko na nebi a na zemi“ (Kol 1, 15.16b). 
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60.  Prečo je Ježiš najväčším vzorom pre svet? = Ježiš Kristus je jedinečný, lebo nám 

na sebe samom ukazuje nielen pravú Božiu podstatu, ale aj pravý ideál 

človeka. 

- Ježiš bol viac ako dokonalý človek. Veď aj ľudia, ktorí sú v našich očiach ideálni, sú 

hriešnikmi. Preto sa nijaký človek nemôže stať meradlom pre ostatných. Ježiš bol však bez 

hriechu. Čo znamená byť človekom a čo robí človeka v skutočnom zmysle slova nekonečne 

láskyhodným, poznávame až v Ježišovi Kristovi, ktorý „nám bol podobný vo všetkom okrem 

hriechu“ (porov. Heb 4, 15). Ježiš, Boží Syn, je skutočný a pravý človek. V ňom poznávame, 

ako veľmi si Boh prial človeka. 

„Stal sa tým, čím sme my, aby z nás mohol urobiť to, čím je on“ (sv. Atanáz Veľký, 

učiteľ Cirkvi). 

61.  V čom spočíva rovnosť všetkých ľudí? = Všetci ľudia sú si rovní, pretože majú 

ten istý pôvod v Božej stvoriteľskej láske. Všetci ľudia majú v Ježišovi Kristovi 

svojho jediného Spasiteľa. Všetci ľudia sú určení na to, aby v Bohu našli 

večné šťastie a blaženosť. 

- Preto sú všetci ľudia bratmi a sestrami. Kresťania majú byť solidárni nielen s inými 

kresťanmi, ale so všetkými ľuďmi. Majú s rozhodnosťou vystupovať proti akémukoľvek 

rasistickému, sexistickému a ekonomickému rozdeľovaniu ľudskej rodiny. 

„Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba“ (Prís 

31,8). 

62.  Čo je duša? = Duša je to, čo robí z každého jednotlivca skutočného človeka: je 

to teda jeho životný princíp, jeho vnútro. Duša spôsobuje, že sa z hmotného 

tela stáva živé ľudské telo. Vďaka svojej duši sa človek stáva bytosťou, môže 

hovoriť „ja“ a môže predstupovať pred Boha ako nezameniteľný jedinec. 

- Ľudia sú telesné a zároveň duchovné bytosti. Ľudský duch je viac ako telesné funkcie 

a nemožno ho vysvetliť z hľadiska hmotnej stavby človeka. Rozum nám hovorí, že musí 

existovať nejaký duchovný princíp, ktorý je síce viazaný na telo, no predsa s ním nie je 

totožný. Nazývame ho „dušou“. Hoci dušu nemožno „dokázať“ prírodovedeckými metódami, 

bez prijatia tohto duchovného a hmotu presahujúceho princípu nemožno chápať človeka ako 

duchovnú bytosť. 

„Urob pre svoje telo niečo dobré, aby duša mala chuť v ňom prebývať“ (sv. Terézia 

z Avily, španielska mystička a učiteľka Cirkvi). 

„Keby človek túžil byť len duchom a chcel by odmietať telo ako určité dedičstvo 

živočíšnej povahy, potom by duch i telo stratili svoju dôstojnosť. Keby však na druhej 

strane popieral ducha a uznával hmotu a telo ako jedinú skutočnosť, rovnako by strácal 

svoju veľkosť“ (Benedikt XVI., Deus caritas est). 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých:  Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci – 1. jún 

 

Justín sa narodil okolo roka 105 vo Flavia Neapolis, 

teda v meste postavenom neďaleko niekdajšieho Sichemu, 

hlavného mesta Samaritánov (dnešný Nablus v Izraeli). 

Jeho rodičia, podobne ako prevažná väčšina ostatných 

obyvateľov Flavia Neapolis, boli pohania gréckeho pôvodu.  

Justín sa vyznačoval bystrým rozumom, láskou k 

vede a horlivou túžbou po poznaní pravdy. Vďaka 

vynikajúcim školám, usilovnosti a talentu sa stal jedným z 

najpoprednejších filozofov. Takmer dokonale sa vyznal vo 

všetkých významných filozofických smeroch svojej doby, 

predovšetkým v náukách stoikov, peripatetikov, 

pytagorejcov a platonikov. Dospel však k záveru, že ani 

jedna z nich nedáva človekovi spoznať pravdu, preto sa jeho srdce nenapĺňalo pokojom a 

usilovne hľadal ďalej. 

Keď sa raz prechádzal pri pobreží ďaleko za mestom a rozmýšľal, ako nájsť cestu k 

poznaniu pravdy, stretol tajomného starca a vstúpil s ním do rozhovoru. Po dlhej diskusii mu 

starec predstavil kresťanské učenie a poradil mu hľadať pravdu v knihách svätých prorokov, 

nie v ľudských dielach. „Ale predovšetkým," povedal starec, „horlivo sa modli k Bohu, aby ti 

otvoril dvere k Svetlu. Nikto nemôže pochopiť pravdu, ak mu nedá chápavosť sám Boh, ktorý 

ju odhaľuje každému, kto ho hľadá s modlitbou a láskou." 

V tridsiatom roku svojho života prijal Justín svätý krst a odvtedy všetky svoje 

schopnosti a bohaté vedomosti zasvätil ohlasovaniu Kristovho evanjelia. Bol totiž 

presvedčený, že „kto môže ohlasovať Pravdu, a neohlasuje, bude Bohom odsúdený." 

Samozrejme, Justín sa sústredil najmä na vzdelancov. Presťahoval sa do Ríma a tam otvoril 

školu, v ktorej vyučoval „jedinú spoľahlivú a upotrebiteľnú filozofiu" - kresťanstvo. K viere vo 

vteleného Božieho Syna priviedol mnohých pohanov a nemálo prispel aj k boju proti bludným 

formám kresťanstva. Samozrejme, získal si aj mnohých nepriateľov, napríklad Krescenta, 

ktorého pri verejných diskusiách zakaždým usvedčil zo zastávania chybných názorov a 

zahanbil. Ako totiž sám píše: „Tak som zvyknutý, že pri svojich diskusiách hovorím vždy 

pravdu bez strachu a ohľadov, hoci by ma mali rozsekať v tej istej chvíli na malé kúsky." 
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Okolo roku 155, keď cisár Antonius Pius (138 - 161) začal prenasledovanie kresťanov, 

Justín osobne mu odovzdal svoj spis Apológia napísaný na obranu „nespravodlivo 

nenávidených a prenasledovaných kresťanov". Apológia urobila na cisára taký hlboký dojem, 

že pod jej vplyvom prenasledovania ukončil. 

V Efeze diskutoval Justín aj s istým židom Tryfónom. Pravdepodobne ide o Tarfona, 

najslávnejšieho rabína svojej doby, ktorý sa často spomína v Talmude. Na základe 

starozákonných prorockých spisov mu Justín dokazoval pravdivosť kresťanskej náuky. 

Literárne spracovanie tohto dialógu, veľmi rozsiahle, je obsahom ďalšieho zachovaného 

Justínovho spisu Dialóg so židom Tryfónom. 

V roku 161, keď na cisársky trón zasadol Markus Aurélius (161 - 180), napísal Justín 

ďalšiu Apológiu, ktorú adresoval rímskemu senátu. Okrem iného v nej uvádza: „Očakávam, že 

aj ja budem prenasledovaný a ukrižovaný niektorými z tých, ktorých som menoval, alebo 

Krescentom - priateľom hluku a vystatovania." A naozaj, keď sa Justín vrátil do Ríma, 

Krescent - cisárov radca - predostrel proti nemu mnoho falošných obvinení pred rímskym 

súdom, takže ho uväznili, podrobili ťažkým mukám a okolo roka 166 sťali. Justínove sväté 

pozostatky odpočívajú v Ríme. 

Spolu s Justínom zomreli rovnakou mučeníckou smrťou aj ďalší ôsmi kresťania, pretože 

odmietli priniesť obetu pohanským bohom. Dodnes sa zachovali úradné spisy o ich 

vypočúvaní a smrti. 

Okrem spomínaných diel napísal Justín počas svojho života mnoho ďalších, 

napríklad Úvahy o duši, Žalmista, Usvedčenie všetkých heréz, Proti Markionovi, Rozprava 

proti Grékom. Žiaľ, uvedené spisy sa nám nezachovali. Dobre však poznáme Justínovo dielo O 

vzkriesení, pretože často ho cituje vo svojich knihách náš prepodobný otec Ján Damaský 

(liturgická pamiatka 4. decembra). 

Prosme milosrdného Boha, aby daroval svätej Cirkvi čo najviac takých vzdelaných 

mužov a žien, akými boli svätý mučeník Justín Filozof a jeho spoločníci. 

 

Zdroj: www.zoe.sk 
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SUDOKU  

  

Vtipy: 
Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania:  
- „Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo?“  
Kdesi vzadu sa ozve:  

- „A čo tak umyť okná?“ 
 

Malý prváčik ide po prvý raz do školy. Mama sa ho pýta:  
- „Máš všetko? Peniaze, mobil, kreditku?“  
 

V penzióne sa sťažuje hosť:  

- „V izbe mám len jeden vodovodný kohútik. Prečo ste potom 
do prospektov uviedli 'teplá a studená voda'?“  

- „Pretože na umývanie je tá voda studená a na pitie teplá.“  
 
Muž pracujúci v pohrebnej službe sa vráti neskoro večer 
domov úplne zničený a unavený.  
- „Kde si toľko bol?“ - pýta sa žena. – „Veď si vravel, že prídeš 
najneskôr o tretej.“  
- Ale, ani sa nepýtaj. Pochovávali sme jedného známeho operného speváka a ten mal taký 
aplauz, že sme ho museli trikrát vyhrabávať.“ 
 
Učiteľka sa pýta žiaka:  
- „Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964?  

- Muž či žena?“ 

                                                                                                                                           Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na týždeň  
po Zoslaní Svätého Ducha 

Pondelok 
20.5. 

Pondelok Svätého Ducha 

6:30 
7:30                  

16:30 
 

18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Vasiľ 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 
Obchod okolo chrámu 

Utorok 
21.5. 

Svätí veľkí králi 
a apoštolom rovní 

Konštantín a Helena 

6:00 
6:30 

 

 
 
 

18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Michal, Michal, Anna 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mária (panychída)  

Streda 
22.5. 

 

Svätý mučeník Bazilisk 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Ján, Alžbeta, Ján 

Moleben k MPθY  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 

Štvrtok 
23.5. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Michal, syndský biskup 

Prepodobná Eufrozína Polocká 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Andrej, Terézia 

Moleben k MPθY  
Sv. liturgia slovenská  

+ Helena, Michal (panychída) 

Piatok 
24.5. 

Prepodobný otec Simeon 
Prepodobný Nikita Stĺpnik 

 
Voľnica 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Rozália, Mikuláš 
Moleben k MPθY  

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Helena, František 

Sobota 
25.5. 

Zakončenie sviatku 
Päťdesiatnice 

Tretie nájdenie hlavy svätého 
proroka, predchodcu a krstiteľa 

Jána 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján 

Nedeľa 
26.5. 

 
PRVÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI – 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
 

7:30 
 

 

 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Martina s rod., Mária s rod., 

Veronika s rod. 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna s rod. 



                                  Sme  tu  pre  vás   9/2013 

 

 

Liturgický program na týždeň  
po Nedeli všetkých svätých 

Pondelok 
27.5. 

Svätý hieromučeník Terapont 

6:30           
17:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Peter, Mária 
Moleben k MPθY  

Sv. liturgia slovenská 
+ Ivan (panychída) 

Utorok 
28.5. 

Prepodobný otec Nikita, 
chalcedónsky biskup 

6:00 
6:30 

 

 
 
 

18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ján, Anna, Ján, Alžbeta, Ján 
Sv. liturgia slovenská 

+ Pavol, Mária, Andrej, Štefan, 
František  

Streda 
29.5. 

 

Svätá prepodobná mučenica 
Teodózia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Demeter, Alexander, Mikuláš, Eva, 

Justína 
Moleben k MPθY  

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

Ondrej, Juraj 

Štvrtok 
30.5. 

SVIATOK NAJSVÄTEJŠEJ 
EUCHARISTIE 

 
65 rokov o. Emila Sičáka 

10:00 

 

15:30 

18:00 

Archijerejská sv. liturgia s o. 
arcibiskupom Jánom Babjakom 

 

Sv. liturgia na námestí 
 

Sv. liturgia 

Piatok 
31.5. 

Svätý apoštol Hermas 
Svätý mučeník Hermeias 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ján, Júlia 
Moleben k MPθY  

Sv. liturgia slovenská 
+ Lukáš (panychída) 

Sobota 
1.6. 

Svätý mučeník Justín Filozof 
a spoločníci 

 
Biskupská vysviacka v Ľutine o 10:00 

6:30 
 
 

15:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Ján, Mária 

Nedeľa 
2.6. 

DRUHÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý Nikefor Vyznávač, 

konštantínopolský patriarcha 

7:30 
 

 

 
9:00 

 
11:00 

 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján (5O r.), Štefan 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Rastislav (31 r.), Ján Ivo (30 r.), 
Elena, Branislav, Jana, Monika, 

Helena 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján (75 r.), Petronela – Mária (1 r.) 



                                  Sme  tu  pre  vás   9/2013 

 

 

                                                                    

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; humenne.grkat@gmail.com 

        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 

mailto:humenne@grkatpo.sk

