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Príhovor Svätého Otca Františka v nedeľu 25. augusta 2013 na Námestí sv. Petra vo 

Vatikáne pred modlitbou Anjel Pána: 

Drahí bratia a sestry! 

Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať nad témou 

spásy. Ježiš vystupuje z Galiley smerom k mestu 

Jeruzalemu a po ceste – ako rozpráva evanjelista Lukáš – 

sa k nemu priblíži akýsi človek a pýta sa ho: «Pane, je 

málo tých, čo budú spasení?» (Lk 13,23). Ježiš na otázku 

neodpovedá priamo. Nie je dôležité vedieť, koľkí sa spasia, 

ale je dôležité skôr vedieť, aká je cesta spásy. A tak vidíme, 

že Ježiš na otázku odpovedá slovami: «Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí 

sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť» (v. 24). Čo chce Ježiš povedať? Akou bránou to musíme 

vojsť? A prečo Ježiš hovorí o tesnej bráne?   

Obraz brány sa v evanjeliu viac ráz opakuje a vzťahuje sa na vstup do domu, do rodinného 

krbu, kde nachádzame bezpečie, lásku, teplo. Ježiš nám hovorí, že je taká brána, ktorou vstupujeme 

do Božej rodiny, do tepla Božieho domu, do spoločenstva s ním. Touto bránou je sám Ježiš (porov. 

Jn 10,9) On je brána. On je cestou k spáse. On nás privádza k Otcovi. A tá brána, ktorou je Ježiš, nie 

je nikdy zatvorená. Táto brána nikdy nie je zavretá, je otvorená vždy a pre všetkých bez rozdielu, 

bez vylúčenia, bez privilégií. Pretože, ako viete, Ježiš nikoho nevylučuje. – Niekto z vás mi azda 

môže povedať: „Otče, ale ja som určite vylúčený, pretože som veľký hriešnik: porobil som škaredé 

veci, toľko som ich v živote popáchal.“ – Nie, nie si vylúčený! Presne pre toto si uprednostnený, 

pretože Ježiš uprednostňuje hriešnika, vždy, aby mu odpustil, aby ho miloval. Ježiš ťa očakáva, aby 

ťa objal, aby ti odpustil. Nemaj strach, on ťa očakáva. Vzchop sa, naber odvahu vstúpiť jeho bránou. 

Všetci sú pozvaní prekročiť prah tejto brány, prejsť prahom brány viery, vstúpiť do jeho života a 

dovoliť, aby on vstúpil do nášho života, aby ho premenil, obnovil, dal mu plnú a trvalú radosť. 

Ročník:  5.     Číslo:   16 
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V dnešných dňoch prechádzame popred mnohé brány, ktoré nás pozývajú vstúpiť, sľubujúc 

šťastie, ktoré, ako si potom uvedomujeme, trvá iba chvíľku, samo sa vyčerpá a nemá budúcnosť. No 

pýtam sa vás: Akou bránou chceme vstúpiť my? A koho chceme, aby vstúpil bránou do nášho 

života? Chcel by som to povedať s dôrazom: Nemajme strach vstúpiť bránou viery v Ježiša, dovoliť 

mu stále väčšmi vstúpiť do nášho života. Nemajme strach vyjsť z našich sebectiev, z našej 

uzavretosti, z našej ľahostajnosti voči druhým. Pretože Ježiš osvecuje náš život svetlom, ktoré viac 

nezhasne. Nie je to nejaký ohňostroj, nie je to záblesk! Je to pokojné svetlo, ktoré vždy trvá a dáva 

nám pokoj. Takéto je svetlo, s ktorým sa stretneme, ak vstúpime Ježišovou bránou.Zaiste je 

Ježišova brána tesná, no nie preto, že by to bola nejaká mučiareň. Nie preto. Ale preto, lebo si od 

nás žiada otvoriť mu naše srdce, uznať, že sme hriešnici, že potrebujeme jeho spásu, jeho 

odpustenie, jeho lásku; mať pokoru prijať jeho milosrdenstvo a dať sa ním obnoviť. Ježiš nám v 

evanjeliu hovorí, že byť kresťanmi neznamená nosiť „nálepku“! – Pýtam sa vás: Ste kresťanmi 

podľa „nálepky“, alebo pravdivo? A každý nech si zodpovie vo svojom vnútri. – Nikdy nebuďme 

nálepkovými kresťanmi! Buďme kresťanmi pravdivo, v srdci. Byť kresťanmi znamená žiť a 

dosvedčovať vieru v modlitbe, v skutkoch lásky, v podporovaní spravodlivosti, v konaní dobra. 

Tesnou bránou, ktorou je Kristus, musí prechádzať celý náš život. 

Prosme Pannu Máriu, Bránu do neba, aby nám pomáhala vstúpiť bránou viery, dovoliť, aby jej 

Syn premenil náš život ako premenil ten jej, aby prinášal všetkým radosť evanjelia. 

prevzaté z internetu 

 

Oznam Školského úradu 

Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad v Prešove oznamuje, že v školskom roku 

2013/2014 je ešte stále možnosť prihlásiť sa na tieto naše cirkevné školy, avšak 

najneskôr do 13. septembra 2013: 

 

1. Cirkevná základná škola s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra 

Gojdiča možnosť prihlásiť sa do ročníkov 1. – 4. a možnosť otvorenia 5.ročníka 

2. Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku (1. - 9. ročník) 

3. Gymnázium blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove (1. - 4. ročník) 

4. Gymnázium svätého Jána Zlatoústeho v Humennom (1. - 4. ročník) 

 

Veríme, že podporíte naše cirkevné školy, aby tak tieto cirkevné školy mohli podporiť 

vaše farnosti dobrou kresťanskou výchovou deti z vašich farností. E-mailové adresy a kontakty 

na riaditeľov našich škôl, kde Vám poskytnú bližšie informácie, nájdete na hlavnej stránke 

Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov www.grkatpo.sk. 

http://www.grkatpo.sk/


                                  Sme  tu  pre  vás   16/2013 

 

 

Dôstojní otcovia, drahí veriaci,  

vzhľadom na čoraz častejšie útoky proti ľudskému životu a dôstojnosti človeka sa KBS 

rozhodla zorganizovať Národný pochod za život. Toto podujatie, ktoré sa uskutoční na 

Slovensku po prvýkrát a bude sa konať v nedeľu 22. septembra 2013 v Košiciach, 

bude zároveň veľmi dôležitým verejným prejavom v prospech ochrany ľudského života. 

Cieľom pochodu je vyjadriť, že nestačí byť za život v súkromnej sfére, ale je potrebné aj 

verejne sa vyjadriť za ochranu života a snažiť sa chrániť život každého človeka – v rámci 

možností, aké každý máme.  

Týmto pozývame k účasti na Národnom pochode za život aj vás kňazov so 

svojimi veriacimi.  

Podujatie môžete podporiť najmä:  

 účasťou na samotnom pochode v nedeľu 22. septembra v Košiciach, 

• mobilizáciou ďalších veriacich k účasti na pochode, 

• šírením informácií o Národnom pochode za život, 

• zapojením sa do dobrovoľníckej služby (napr. rozdávanie letákov, pomoc pri organizácii 

akcie). 

Pochodu budú v Košiciach predchádzať rôzne podujatia. V sobotu 21. septembra od 13 hod. 

budú workshopy na rozličné pro-life témy v centre Košíc a o 16:00 hod. bude program v 

Infiniti aréne na Moyzesovej ul. (o 19:00 hod. tam bude otváracia sv. omša Národného 

pochodu za život). 

V nedeľu 22. septembra v dopoludňajších hodinách budú v Košiciach sláviť naši vladykovia 

sväté liturgie v týchto chrámoch: prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v 

Chráme svätých Petra a Pavla na Terase, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny 

biskup v Katedrálnom chráme v starom meste, vladyka Peter Rusnák, bratislavský 

eparchiálny biskup v Chráme Božej Múdrosti na Furči a vladyka Milan Lach SJ, pomocný 

biskup Prešovskej archieparchie v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky na sídlisku 

Jazero. Po obede o 12:30 začne moderovaný program na Hlavnej ulici a o 14:30 hodine 

začne samotný pochod. 

Dôstojní otcovia, drahí veriaci, príďte na toto podujatie, aby sme tak svojou 

účasťou prejavili našu kresťanskú angažovanosť za DAR ŽIVOTA 22. 

septembra v Košiciach.  

Viac informácií je dostupných na stránke www.pochodzazivot.sk. 
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Centrum voľného času, Juskova Voľa, 118,  

094 12 Vechec 
 

 

 

 

Žiadosť o prijatie do CVČ v šk. r. 2013/2014 
 

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre 

voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................  rod. č. : ...................................................................... 

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................. 

Telefónny kontakt /e-mail/:........................................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

Škola ( MŠ, ZŠ, SŠ )  : ...................................................................  trieda:.................................. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
V zmysle § 7 zákona NR ŠR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov, súhlasím so 

spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa na účel evidencie dieťaťa a iných osôb navštevujúcich CVČ. 

Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa § 116 ods. 7 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle rozhodnutia 

riaditeľa CVČ č.1/2012 z 31.8.2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s krúžkovou činnosťou  v CVČ Juskova 

Voľa. 

 

 

V Juskovej Voli  

                                                                                                                     

                                                                                                 

..................................................................................                                                                                                                   

                                                                            podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                                                                                                          

( v príp. dospelého jeho podpis ) 

 

 

http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=4939
http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=4939
http://www.ksunr.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=451018&id_dokumenty=4939
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1. V ČO VERÍME 

92. Prečo Ježiš povolal apoštolov? = Ježiš zhromaždil 

okolo seba široký okruh učeníkov, mužov i žien. Z ich 

radov si vybral dvanástich mužov, ktorých nazval 

APOŠTOLMI (Lk 6, 12-16). Apoštolov osobitne 

vzdelával a poveroval ich rozličnými úlohami: „Poslal 

ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých“ 

(Lk 9,2). Iba týchto dvanástich apoštolov pozval Ježiš 

na Poslednú večeru a zveril im poslanie: „Toto robte 

na mojou pamiatku“ (Lk 22, 19). 

- Apoštoli sa stali svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania a ručiteľmi jeho 

pravdivosti. Po Ježišovej smrti pokračovali v plnení jeho poslania. Na zachovanie svojej 

služby si vyvolil nasledovníkov: BISKUPOV. Nástupcovia apoštolov si dodnes uvedomujú 

toto splnomocnenie, ktoré im udelil Ježiš: vedú, vyučujú a konajú bohoslužbu. Súdržnosť 

apoštolov sa stala základom jednoty CIRKVI (Apoštolské nástupníctvo). Medzi dvanástimi 

vystupoval do popredia Peter, ktorému Ježiš zveril osobitnú autoritu: „Ty si Peter a na 

tejto skale postavím svoju Cirkev“ (Mt 16, 18). Z Petrovho mimoriadneho postavenia 

medzi apoštolmi vzišiel úrad pápeža.  

„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20, 21).  

93.  Prečo sa Kristus premenil na hore Tábor? = Otec chcel zjaviť božskú slávu 

svojho Syna už za jeho pozemského života. Kristovo premenenie malo 

učeníkom neskôr pomôcť lepšie pochopiť jeho smrť a zmŕtvychvstanie. 

- Tri evanjeliá podávajú správu o tom, ako Ježiš vystúpil na vrchol hory a tam pred 

očami učeníkov zažiaril („premenil sa“). Hlas nebeského Otca nazýva Ježiša „milovaným 

Synom“, ktorého máme počúvať. Peter by chcel „postaviť tri stany“ a nejako zadržať ten 

okamih. Ježiš však nastupuje cestu utrpenia. Jeho učeníci len mali k tomu načerpať posilu. 

 „Keď niekto dostane milosť hlbokej skúsenosti s Bohom, potom je to niečo podobné 

ako to, čo prežívali učeníci pri premenení: V jedinom okamihu môže okúsiť predzvesť 

rajskej blaženosti. Zvyčajne ide o krátke skúsenosti, ktoré Boh občas dopraje, 

predovšetkým so zreteľom na ťažké skúšky“ (Benedikt XVI., 12. marca 2006). 
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94. Vedel Ježiš, že zomrie, keď slávnostne vstupoval do Jeruzalema? = Áno. Ježiš 

tri razy  oznámil svoje utrpenie a smrť, ešte skôr, ako sa vedome 

a dobrovoľne vydal na miesto svojho utrpenia.   

 „Potom ich začal poúčať: Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi 

a zákonníci ho zavrhnú“ (Mk 8, 31). 

„Začal im hovoriť, čo ho očakáva: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka 

bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú 

ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych“ (Mk 10, 32 - 34). 

95. Prečo si Ježiš zvolil pre svoju smrť a zmŕtvychvstanie práve sviatok židovskej 

Veľkej noci? = Ježiš si vybral sviatok Veľkej noci (Paschy) svojho izraelského 

národa ako symbol pre to, čo sa s ním malo stať v smrti a zmŕtvychvstaní. Ako 

bol jeho národ vyslobodený z egyptského otroctva hriechu a z moci smrti. 

- Židovská Veľká noc (Pascha) bola sviatkom, ktorý pripomínal oslobodenie Izraela 

z egyptského otroctva. Ježiš išiel do Jeruzalema, aby nás oslobodil oveľa hĺbším 

spôsobom. So svojimi učeníkmi slávil veľkonočnú večeru; no namiesto obetovania 

tradičného veľkonočného baránka sám sa stal pravým obetným Baránkom. Bol 

„obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus“ (1 Kor 5, 7), aby raz navždy zmieril Boha 

s človekom. 

 „Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: Veľmi som 

túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: 

Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve“ (Lk 22, 14 - 16). 

96. Ako mohol byť taký mierumilovný človek, akým bol Ježiš, odsúdený na smrť na 

kríži? = Ježiš postavil svoje okolie pred rozhodujúcu otázku: buď koná 

z Božieho splnomocnenia, alebo je podvodník, bohorúhač a narušiteľ Zákona, 

a preto musí byť podľa Zákona volaný k zodpovednosti. 

- V mnohých ohľadoch bol Ježiš pre vtedajších Židov čistou provokáciou. Odpúšťal 

hriechy, čo bolo vyhradené iba Bohu, relativizoval predpisy týkajúce sa sobotného dňa 

odpočinku, vystavoval sa podozreniu z bohorúhačstva a stal sa terčom výčitiek, že je 

falošným prorokom. To všetko sú zločiny, na ktoré sa podľa židovského Zákona vzťahoval 

trest smrti. 

„Nie sú to démoni, ktorí ho pribili na kríž, ale si to ty, ktorý si ho v spolupráci 

s nimi ukrižoval a ešte stále ho pribíjaš na kríž tým, že sa oddávaš nerestiam a 

hriechom“ (sv. František z Assisi). 

 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých:  Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista 

a nášho Boha – 13. september 
 

V roku 66 po Kristovi vypuklo známe židovské 

povstanie proti rímskej nadvláde. Cisár Nero (54 – 68) 

poslal na jeho potlačenie vojsko pod vedením veliteľa 

Vespaziána. Keďže sily protivníkov neboli rovnocenné, už v 

prvej bitke zahynulo približne štyridsaťtisíc Židov a Rimania 

veľmi rýchlo dobyli Galileu. Keď sa novým cisárom stal 

uvedený Vespazián (69 – 79), ďalším vedením boja bol 

poverený jeho syn Títus. On Jeruzalem s vojskom obkľúčil a 

napokon v roku 70 po Kristovi porazil, pričom zahynul 

približne jeden milión Židov. Jeruzalemský chrám bol 

vypálený a mesto bolo zničené, takže po ňom nezostal ani 

kameň na kameni, ako to kedysi predpovedal náš Pán Ježiš 

Kristus (Lk 19, 44). S výnimkou jediného dňa v roku, aj to výlučne za poplatok, bol Židom pod 

trestom smrti zakázaný dokonca vstup doň. 

Po ďalšom neúspešnom židovskom povstaní v rokoch 132 – 135 pod vedením 

domnelého mesiáša Bar Kochbu dal rímsky cisár Hadrián (117 – 138) postaviť na ruinách 

Jeruzalema celkom nové mesto s názvom Aelia Capitolina. Zároveň dal zneuctiť prakticky 

všetky posvätné miesta kresťanov. Kristov hrob prikázal zasypať a umiestniť nad neho sochu 

hlavného pohanského boha Dia. Na vrchu Golgota, kde bol Ježiš svojho času ukrižovaný, dal 

postaviť pohanský chrám zasvätený bohyni rozkoše Venuši. Dokonca aj v neďalekom 

Betleheme dal na mieste, kde sa Ježiš Kristus narodil, postaviť pohanský chrám zasvätený 

starogréckemu bohovi Adonisovi, ktorý zosobňoval Slnko. Na najposvätnejších kresťanských 

miestach sa teda prelievala krv obetných zvierat na počesť pohanských božstiev. 

Po známom Milánskom edikte svätého cisára Konštantína Veľkého (306 – 337; 

liturgická pamiatka 21. mája spolu s matkou Helenou) z roku 313, ktorým kresťania dostali 

vytúženú náboženskú slobodu, sa veci začali meniť. Konštantín napísal list jeruzalemskému 

patriarchovi Makariovi (313 – 333), aby venoval svoju pozornosť výstavbe nového chrámu na 

mieste Kristovho hrobu a zároveň tam vyslal svoju matku Helenu s veľkým množstvom 

finančných prostriedkov, aby osobne dohliadala na všetky stavebné práce. Pod jej dohľadom 

boli zbúrané pohanské svätyne, bol nájdený a slávnostne povýšený svätý Kríž (liturgická 

pamiatka 14. septembra) a bolo očistené aj miesto Kristovho hrobu. Vyrástol tam celkom nový 
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chrám, a to taký veľký, že pod jeho strechou sa nachádzala dokonca aj neďaleká Golgota. 

Pôvodne sa volal Martyrion, čo v preklade z gréčtiny znamená svedectvo, neskôr bol 

premenovaný na Anastasis, teda zmŕtvychvstanie, a napokon sa zaužívalo jeho súčasné 

pomenovanie: Chrám Božieho hrobu. Isteže, v dôsledku predchádzajúcich i týchto stavebných 

prác sa dané miesta zmenili prakticky na nepoznanie. 

Pod dohľadom svätej Heleny sa vybudovali aj mnohé ďalšie kresťanské svätyne, 

napríklad na Olivovom vrchu, v Getsemanskej záhrade a v Betleheme. Predsa však kresťanský 

chrám postavený na mieste Kristovho hrobu a zmŕtvychvstania bol zo všetkých najkrajší a 

najväčší. Žiaľ, práce na ňom trvali tak dlho, že svätá Helena ho svojimi pozemskými očami už 

nevidela. Zomrela v roku 327, niekoľko rokov pred jeho dokončením. 

Keď bol kresťanský chrám na mieste Kristovho hrobu a zmŕtvychvstania hotový, svätý 

Konštantín zvolal do Jeruzalema klérus i veriacich zo všetkých končín kresťanského sveta. 

Dostavili sa nielen biskupi z Bitýnie, Trácie, Cilície, Kapadócie, Sýrie, Fenície, Arábie a 

Palestíny, ale napríklad aj z Mezopotámie, Perzie a Egypta. Zhromaždilo sa tiež takmer 

nespočítateľné množstvo veriacich. Uvedená slávnostná posviacka tohto kresťanského 

chrámu, zaiste najvýznamnejšieho pre všetkých kresťanov celého sveta až dodnes, sa 

uskutočnila v desiatom roku vlády cisára Konštantína, konkrétne 13. septembra 335 po 

Kristovi. 

Pri jeho prípadnej návšteve, ale aj počas sviatku jeho posvätenia, pamätajme na 

skutočnosť, že najdôležitejšou kresťanskou svätyňou, v ktorej má prebývať a pôsobiť Svätý 

Duch, je naše vlastné telo a naša vlastná duša. 

Autor: ThLic. Marcel Gajdoš  

Prevzaté z internetu 

 

 

Pozvánka na Púť mladých do Ľutiny 
 

Srdečne pozývame vás, duchovní otcovia, a všetkých mladých našich farnosti na 

Archieparchiálnu púť mladých do baziliky minor v Ľutine, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. – 7. 

septembra 2013, pričom vyvrcholenie púte bude slávenie archijerejskej svätej liturgie, ktorú 

bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita v sobotu 7. septembra 

2013 o 10.30 hodine. 



                                  Sme  tu  pre  vás   16/2013 

 

 

SUDOKU 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vtipy: 
 

Vo väzení si väzeň ťažko prekopáva tunel zo svojej cely. Po mesiacoch úmornej práce sa dostane k 
ďalšej stene. Zaklope na ňu a pýta sa:  
- „Chceš mi pomôcť? Utečieme spolu.“  
- „Ja nemôžem“ - ozve sa hlas spoza steny.  
- „Prečo?“ 
- „Ja som dozorca.“ 
 
Sedia dvaja rybári na brehu. Zrazu jeden z nich vyberie udicu z vody 
a začne s ňou mávať. Druhý na to:  
- „To čo robíš?“  
- „Keď neberú ryby, tak skúsim vtáky! 
 
Rozprávajú sa dvaja škótski manželia:  
- „Ten náš synček líže ten cukrík nejako dlho, Charles, nemyslíš?“  
- „Áno, máš pravdu, asi by sme mu ho mali odbaliť.“ 
 
- „Dedko, už ste si kúpili ten strojček do uší?“  
- „Áno.“  
- „A koľko stál?“  
- „Trištvrte na sedem.“ 
 
Nahnevaný sused kričí cez plot na Deža:  
- „Dežo, tvoje štyri deti mi kradnú v záhrade jablká!“  
- „Nehovor. A piate sa kde túla?“ 
 
                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 16. týždeň  

po Päťdesiatnici 

Pondelok 
2.9. 

Svätý mučeník Mamant 
Prepodobný otec Ján Pôstnik, 
konštantínopolský patriarcha 

6:30 
 

9:30    
17:30  

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal, Alžbeta s rodinami 

GJZ 
Moleben k CaM 

Sv. liturgia slovenská 
* o. Peter s rod. 

Utorok 
3.9. 

Svätý hieromučeník Antim, 
nikomédijský biskup 

Prepodobný otec Teoktist, 
spoluaskéta veľkého Eutymia 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Milan (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Alžbeta, Anna, Andrej 

Streda 
4.9. 

 

Svätý hieromučeník Babylas, 
biskup veľkej Antiochie 

Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl 
Boha 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Andrej (panychída) 

Štvrtok 
5.9. 

Svätý prorok Zachariáš, otec 
úctyhodného Jána Predchodcu 

6:30 
 
 

18:00 

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

Sv. liturgia slovenská 
+ Lukáš (panychída) 

Piatok 
6.9. 

Spomienka na zázrak, ktorý 
vykonal veľvojvodca Michal 

v Kolosách 
Svätý mučeník Eudoxios 

a spoločníci 
Prepodobný otec Archippos 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

17:45 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

 
Euch. adorácia 

 
Sv. liturgia slovenská 

* Miriam (40 r.) 

Sobota 
7.9. 

Predprazdenstvo Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
Svätý mučeník Sózont 

6:30 
 

 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (70 r.) 

Veľká večiereň s lítiou  
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Martin 

Nedeľa 
8.9. 

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Narodenie Presvätej 
Bohorodičky 

Myrovanie 

7:30 
 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter (60 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária, Ján, Miroslav s rodinami 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Ľubica, Miroslav, Saška s rodinami 
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Liturgický program na 17. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
9.9. 

Svätí a spravodliví Boží 
predkovia Joachim a Anna 

Svätý mučeník Severián 

6:30 
        

17:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jakub (15 r.) 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Mária, Oľga 

+ Andrej, Anna, Michal, Mária 

Utorok 
10.9. 

Sväté mučenice Ménodora, 
Métrodora a Nymfodora 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Nadežda (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vladimír, Andrej, Júlia, Vasiľ 

(panychída) 

Streda 
11.9. 

Prepodobná matka Teodora 
Alexandrijská 

Svätý hieromučeník Autonomos 

6:30 
 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Peter 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Vierka, Mária, Terézia, 

Mária 

Štvrtok 
12.9. 

Zakončenie sviatku 
Narodenia Presvätej 

Bohorodičky 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Juraj (70 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan, Jozef, Alexander, Ľudovít, 

Emil, Gabriel 

Piatok 
13.9. 

Pamiatka založenia chrámu 
svätého vzkriesenia Krista 

a nášho Boha 
Predprazdenstvo Povýšenia 

úctyhodného 
a životodarného Kríža  
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Alena (35 r.) 

 
Veľká večiereň s lítiou 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária 

Sobota 
14.9. 

POVÝŠENIE 
ÚCTYHODNÉHO 

A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

7:30 
 

 
9:00 

 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich (Kalvária) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Alena, Gerald 

Nedeľa 
15.9. 

SEDEMNÁSTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka 

Svätý veľkomučeník Nikita 

7:30 
 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján (50 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Marek, Danka, Marko, Danielko 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Andrea (40 r.) s rod., Maroš s rod. 
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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; 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

