
                                  Sme  tu  pre  vás   22/2010 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

   

Moc peňazí 

Peniaze zatemňujú naše myslenie a vieru a nútia nás ísť inou cestou, povedal 

pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty v piatok 20. septembra. 

Zdôraznil, že z modlárstva peňazí sa rodí ďalšie zlo, ako je márnivosť a pýcha. 

„Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Svätý Otec prešiel od citácie Ježišových slov z 

Matúšovho evanjelia (6, 24) ku slovám sv. Pavla (1 Tim 6, 2c-12) o vzťahu „medzi cestou 

Ježiša Krista a peniazmi“. Ako povedal, jestvuje istý vzťah medzi postojom lásky k 

peniazom a naším vzďaľovaním sa 

od Boha. Existuje „toľko chorôb, 

toľko hriechov, ale Ježiš zdôrazňuje, 

že láska k peniazom je skutočne 

koreňom všetkého zla“. Mnohí zišli z 

cesty viery preto, že sa nechali 

premôcť touto túžbou a zapríčinili si 

veľa trápenia. Moc peňazí je taká 

veľká, že sa kvôli nim odchýlime od viery, dokonca ju stratíme, poznamenal s bolesťou 

pápež František.  

„Peniaze spôsobujú zatemnenie našej mysle, aj viery a nasmerujú nás na inú 

cestu. Márne sú slová, zbytočné diskusie... A ideme ešte ďalej. Z tohto sa rodí závisť, 

zvady, ohovárania, upodozrievanie, konflikty skorumpovaných ľudí bez pravdy, ktorí 

Ročník:  5.     Číslo:   18 
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považujú náboženstvo za zdroj príjmov. ‚Som katolík, chodím na omšu, pretože to mi 

dáva určité postavenie. Budím dobrý dojem... Ale robím to pre moju firmu. Pestujem 

kult peňazí.‘ „Ľudia skorumpovanej mysle“ – slová, ktoré veľmi často vidíme v 

novinách: Peniaze kazia! Niet cesty úniku.“ 

Ak sa vyberieš cestou peňazí, nakoniec budeš skazený. Peniaze majú tú moc, aby si 

pomaly skĺzol do záhuby. Ježiš je preto taký rázny pri tejto téme: „Nemôžete slúžiť aj 

Bohu aj mamone. Buď jedno, alebo druhé! To nie je komunizmus. Toto je čisté 

evanjelium! Slová Ježiša! Čo sa stane s peniazmi? Peniaze vám spočiatku dajú určitú 

mieru prosperity. Dobre, potom máte pocit dôležitosti a prichádza márnosť. Čítali sme 

to v Žalme (49), že je to márnosť. Táto márnosť nie je nanič, ale ty máš pocit, že si 

niekto dôležitý: toto je márnosť. A od márnosti sa ide k pýche a povýšenectvu. Existujú 

tri kroky: bohatstvo, márnosť a pýcha.“ 

Nikto sa nemôže ubrániť moci peňazí, pokračoval Svätý Otec. Diabol ide stále touto 

cestou pokušenia: bohatstvo, aby sme sa cítili sebestační, márnivosť, aby sme sa cítili 

dôležití, a nakoniec pýcha, povýšenectvo. Pýcha je jemu vlastný jazyk. 

„Otče, ale ja som čítal Desatoro, a žiadne nehovorí zle o peniazoch. Proti ktorému 

prikázaniu hreší ten, kto podniká pre peniaze? Proti prvému! Hriech modlárstva! 

Pretože peniaze sa stávajú idolom a ty si ich uctievaš! A to je dôvod, prečo nám Ježiš 

hovorí ‚nemôžete slúžiť božstvu peňazí a živému Bohu‘. Buď jedno, alebo druhé. Prví 

otcovia Cirkvi – hovorím o 3. storočí, okolo roku 200, 300 – používali silné slová: 

‚Peniaze sú hnojom z diabla‘. Tým, že nás robia modloslužobníkmi, zatemňujú našu 

myseľ pýchou a robia nás fanatikmi do týchto márnivostí, vzďaľujú nás od viery a 

ničia.“ 

Svätý Pavol nás povzbudzuje v úsilí o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku a 

trpezlivosť proti samoľúbosti a pýche, povedal pápež František a v závere homílie 

zdôraznil ešte miernosť. Toto je „Božia cesta, nie cesta modlárskej moci, ktorú môžu dať 

peniaze“. Je to pokora, cesta služby Bohu. „Nech nám Pán pomáha, aby sme nespadli do 

pasce modlárstva peňazí.“ 

Zdroj: Vatikánsky rozhlas 

prevzaté z internetu 
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Centrum pre rodinu SIGORD 

 

Kurz prípravy na manželstvo 

17. – 20. 10. 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 Rút 

25.10 – 27. 10. 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. 
 

 

Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a prijímanie 

 

Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ...................... 

.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno dieťaťa) 

........................................................................, nar. .......................... na prípravu na prvú sv. 

spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné-Mesto. Dieťa je zapísané na vyučovanie 

náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole .................................................  

Telefonický kontakt: ................................................ 

 

 

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

podpis rodiča  

*Nehodiace sa prečiarknuť! 

 

Prihlášky je potrebné odovzdať do 08.10.2013 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom (humenne@grkatpo.sk). 

Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo farnosti Humenné-Mesto sú zapísané v našej 

matrike) do 15.11.2013.  

Úvodné stretnutie s deťmi bude 08.10.2013 o 17:00 vo farskom chráme na Lipovej ulici. 

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

101. Prečo nás musel Ježiš zachrániť práve smrťou na 

kríži? = Kríž, na ktorom bol nevinný Ježiš krutým 

spôsobom popravený, je miestom najväčšieho 

poníženia a opustenosti. Kristus, náš Spasiteľ, si 

vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe 

vytrpel utrpenie sveta. Tak svojou dokonalou láskou 

priviedol svet späť k Bohu. 

- Boh nám nemohol prejaviť svoju lásku presvedčivejšie, 

ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríž. Kríž bol 

v antike tým najpotupnejším a najukrutnejším nástrojom popravy. Rímski občania 

nesmeli byť odsúdení na trest ukrižovaním, aj keby sa dopustili akéhokoľvek závažného 

zločinu. Boh tak vstúpil do najbezodnejšieho ľudského utrpenia. Od toho okamihu už 

nikto nemôže povedať: „Boh nevie, ako trpím“. 

„Boh otvoril na kríži svoju náruč, aby objal aj ten najposlednejší koniec vesmíru“ 

(sv. Cyril Jeruzalemský, učiteľ Cirkvi).  

102.  Prečo máme aj my prijímať utrpenie vo svojom živote, „vziať na seba kríž“ 

a nasledovať Ježiša? = Kresťania nemajú vyhľadávať utrpenie. Ak sú však 

konfrontovaní s nevyhnutným utrpením a ak ho pripoja k Ježišovmu utrpeniu, 

môžu v ňom objaviť zmysel: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby 

ste kráčali v jeho šľapajách“ (1 Pt 2, 21). 

- Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž 

a nasleduje ma“ (Mk 8, 34). Úlohou kresťanov je zmierňovať utrpenie vo svete. Lenže 

utrpenie tu bude vždy. Vo viere môžeme prijímať vlastné utrpenie a mať spoluúčasť na 

utrpení druhých. Takto sa ľudské utrpenie zjednocuje s Kristovou spásonosnou láskou 

a stáva sa tak súčasťou božskej sily, ktorá premieňa svet na lepší. 

 „V búrkach sveta sa my kresťania neutopíme iba preto, že nás nesie drevo kríža“ 

(sv. Augustín). 

„Človek by mal svoj kríž niesť, a nie iba útrpne vliecť, mal by ho uchopiť ako 

poklad, nie ako bremeno. Veď práve krížom sa môžeme pripodobniť Ježišovi.“ (Francois 

Fénelon, francúzsky spisovateľ). 
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„Keď budeš niesť svoj kríž s radosťou, on ponesie teba.“ (Tomáš Kempenský). 

„Tým, že Kristus uskutočnil vykúpenie svojím utrpením, povýšil zároveň aj ľudské 

utrpenie na úroveň vykúpenia. Preto sa každý človek môže svojím utrpením podieľať na 

Kristovom vykupiteľskom utrpení.“ (bl. Ján Pavol II., Salvifici doloris). 

103. Bol Ježiš naozaj mŕtvy, alebo mohol vstať z mŕtvych vďaka tomu, že podstúpil 

len zdanlivú smrť? = Ježiš Kristus skutočne umrel na kríži a jeho mŕtve telo 

uložili do hrobu. Dosvedčujú to pramene. 

- V Evanjeliu podľa Jána (Jn 19, 33n) vojaci jednoznačne potvrdzujú Ježišovu 

smrť: mŕtvemu Ježišovi kopijou prebodnú srdce a pozorujú, ako z rany vytryskne krv 

a voda. Ján navyše poznamenáva, že dvom zločincom, ktorí boli spolu s Ježišom 

ukrižovaní, polámali nohy, aby sa urýchlila ich smrť. V Ježišovom prípade to v danom 

okamihu nebolo potrebné, lebo už podľahol smrti.  

Turínske plátno je ľanové pohrebné plátno z 1. storočia. V roku 1898 ho prvý raz 

odfotografoval istý turínsky fotograf. Pri vyvolávaní negatívov objavil na ľanovom 

plátne tajomné vyobrazenie antickej obete mučenia, ktorej rany presne zodpovedajú 

evanjeliovým správam. 

104. Možno byť kresťanom a pritom neveriť v Kristovo zmŕtvychvstanie? = Nie. 

„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj 

vaša viera“ (1 Kor 15, 14). 

„Udalosť Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania je srdcom kresťanstva, stredobodom 

našej viery, je to mocný pohon našej istoty, silný vietor, ktorý odoženie akýkoľvek strach 

a neistotu, akúkoľvek pochybnosť a ľudskú vypočítavosť.“ (Benedikt XVI., 19. októbra 

2006). 

105. Ako učeníci zistili, že Ježiš vstal z mŕtvych? = Učeníci, ktorí najprv stratili 

všetku nádej, uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie, pretože ho po jeho smrti pri 

najrôznejších príležitostiach videli, hovorili s ním, a tak poznali, že je živý. 

- Veľkonočné udalosti, ktoré sa odohrali v Jeruzaleme okolo rolu 30, nie sú žiadne 

vymyslené príbehy. Ježišova smrť a domnelá porážka ich spoločnej veci viedli učeníkov 

k tomu, že sa rozpŕchli („A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael“, Lk 24, 21) alebo sa 

zabarikádovali za zamknutými dverami. Až stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom ich 

vyslobodilo zo strnulosti a naplnilo ich oduševnenou vierou v Ježiša Krista, Pána nad 

životom a smrťou. 

 „Kto poznal Veľkú noc, už nemôže pochybovať.“ (Dietrich Bonhoeffer, nemecký 

evanjelický teológ). 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých:  Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec–  

1. október 
 

Hoci totiž meno svätého Romana Sladkopevca 

nachádzame v bohoslužobnom kalendári pri 1. októbri 

spolu s pamiatkou svätého apoštola Ananiáša, jedného 

zo sedemdesiatich, a spolu s veľkým sviatkom Presvätej 

Bohorodičky Ochrankyne, kľúčová udalosť v živote tohto 

muža sa odohrala práve v decembri. Navyše veľmi úzko 

súvisí s veľkým sviatkom Narodenia podľa tela nášho 

Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ako aj s tým, ako 

sa predmetný sviatok slávi v gréckokatolíckych cirkvách a 

vôbec vo všetkých východných cirkvách grécko-

slovanského obradu dodnes.  

Roman sa narodil okolo roka 470 v Sýrii, pričom vyrastal v tamojšom meste Emessa. 

Keďže viedol nábožný život, v jednom z bejrútskych chrámov ho ustanovili za paramonára, 

teda niečo ako cerkovníka, čo však bola samostatná, mimoriadne zodpovedná a veľmi 

vážená cirkevná funkcia. Okolo roka 490 po Kristovi sa presťahoval do Konštantínopola, 

kde sa stal paramonárom v jednom z chrámov zasvätených Presvätej Bohorodičke. Keďže 

bol naozaj vzorný, neskôr bol ustanovený aj za paramonára pri chráme Svätej Sofie, teda 

pri katedrálnom chráme konštantínopolského patriarchu. Hoci nemal prakticky nijaké 

vzdelanie, vynikal veľkou múdrosťou a teologickým veciam rozumel lepšie než mnohí 

študovaní ľudia. Z uvedených dôvodov ho konštantínopolský patriarcha vysvätil za klerika, 

konkrétne za čitateľa a speváka. A tu sa dostávame k jadru veci. 

Ostatní čitatelia a speváci katedrálneho chrámu naň totiž žiarlili, pretože dostal 

rovnaké výsady ako oni, hoci nevedel čítať a jeho spev tiež nebol najlepší. Zašli teda za 

patriarchom a sťažovali sa na Romana: „Ignorantovi si daroval rovnakú česť ako nám!“ 

Patriarcha však trval na svojom. 

Romanovi kolegovia sa preto rozhodli, že ho verejne ponížia. Svoje plány uskutočnili 

deň pred sviatkom Kristovho narodenia, lebo vtedy bol v chráme prítomný aj cisár. Keď 

Roman pripravoval svietniky, schytili ho, odvliekli priamo na ambón, teda na vyvýšené 
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miesto uprostred chrámu, a povedali mu: „Keď prijímaš rovnaké pocty ako my, spievaj 

takisto ako my!“ Samozrejme, dopadlo to veľmi zle a Roman zarmútený odišiel do svojej 

kélie. 

Doma sa horko rozplakal a napokon zaspal. Vtedy však dostal zvláštne zjavenie od 

Presvätej Bohorodičky. Ježišova Matka mala v rukách akýsi zvitok, pristúpila k nemu a 

povedala mu: „Otvor ústa!“ Keď ich Roman otvoril, ona mu spomínaný zvitok, po 

grécky kontakion, v poslovenčenej podobe kondák, vložila dovnútra a prikázala zjesť. 

Roman sa prebudil, ale nikoho pred sebou nevidel. Cítil však veľkú duchovnú radosť  

a zistil, že zrazu vie dobre čítať a pekne spievať. Keď nastal čas celonočného bdenia k 

sviatku Kristovho narodenia, Roman smelo vošiel do chrámu, vystúpil na ambón 

a zaspieval hymnus, ktorý práve zložil: „Dnes Panna rodí večného Boha. Zem ako dar 

Neprístupnému ponúkla jaskyňu...“, teda kondák, ktorý k uvedenému sviatku spievame 

dodnes. Všetci prítomní žasli, jeho kolegovia ho prosili o odpustenie a patriarcha ho 

zakrátko vysvätil za diakona. 

Takto uzrel svetlo sveta prvý kondák. V nasledujúcom období svätý Roman 

Sladkopevec zložil podľa tradície ďalších vyše tisíc kondákov. Okrem toho napísal rovnaký 

počet ikosov, teda hymnov, ktoré tiež zaviedol on. Nazývajú sa ikosami, teda doslovne 

„domami“, lebo ich písal v dome, kde býval. Spievajú sa rovnako ako kondáky, a to po 

šiestej (niekedy aj po tretej) piesni kánona utierne. 

Prosme Krista, aby nám na príhovor nášho prepodobného otca Romana Sladkopevca 

daroval opravdivú skromnosť a schopnosť rozumieť vlastným bohoslužobným textom, ako 

aj hlboké a spásonosné prežitie vianočných sviatkov. 

 

Autor: ThLic. Marcel Gajdoš  

Prevzaté z internetu 
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Vladyka Milan Lach SJ otvoril školský rok na Gymnáziu sv. Jána 
Zlatoústeho v Humennom 

        V pondelok 2. septembra 

zavítal na Gymnázium sv. 

Jána Zlatoústeho v 

Humennom o. biskup Milan 

Lach SJ. Svojou homíliou 

povzbudil žiakov, aby si vážili 

čas štúdia na gymnáziu 

a vyvarovali sa pasivite. Po 

krátkej obhliadke školy sa 

v zborovni stretol s učiteľmi, 

kde im venoval krátky príhovor. 

Slávnosť otvorenia školského 

roka bolo ukončená spoločným 

obedom. 

 

PaedDr. Emil Jaroš 

 

 

 

Prihláška do Spolku sv. ruženca 

Vzhľadom na požiadavku členov Spolku sv. ruženca usporiadať nanovo „modlitebné ruže“ ponúkame 

Vám možnosť nanovo zapísať sa do Spolku sv. ruženca pri farnosti Humenné. Urobiť tak môžete cez 

prihlášku alebo zapísaním sa v sakristii chrámu. 

MENO a PRIEZVISKO: ................................................................................................................... 

BYDLISKO: ........................................................................................................................................ 

KONTAKT (telefón, mobil, mail): ...................................................................................................... 
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SUDOKU 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vtipy: 
Po púšti ide chlapík a za sebou ťahá klavír. Zrazu za sebou začuje syčať hada, tak zrýchli krok, no had 
sa stále viac a viac približuje, tak už začne bežať. Napokon sa už vzdá a na smrť unavený klesne na 
zem. Zrazu za ním príde had a vraví:  
-„Sssom ti chcel len pomôcť.“ 

 
Pýta sa turista indiána:  
- „Koľko dreva potrebujete na dymové signály?“  
- „Podľa toho, či ide o miestny alebo medzimestský hovor.“  
 
Príde tramp k chalúpke, zabúcha na dvere a babke, ktorá otvorí vraví:  
- „Dobrý deň, babka. Nedali by ste mi pohár vody? Som taký hladný, že by 
som tu aj prespal.“ 
 
Na hodine slovenčiny. Deti majú písať sloh na tému "Som riaditeľom veľkej 
firmy". Zatiaľ, čo všetky deti píšu, Jožko spokojne sedí za stolom a obzerá sa po triede.  
- „Jožko, prečo nepíšeš?“ - pýta sa pani učiteľka.  
- „No dovoľte?! Čakám na sekretárku!“ 
 
U hodinára:  
- „Opravili ste mi ich?“  
- „Jasnačka.“ 
- „A idú dobre?“  
- „Jasnačka, že dobre. A dal som tam aj malý trik. Keď odbíja desať a ukazuje štvrť na dvanásť je 
presne trištvrte na tri.“ 

 

 
                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 20. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
30.9. 

Svätý hieromučeník Gregor, 
biskup Veľké Arménska 

6:30 
    

17:00  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Peter (30 r.) 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 
+ Mária, Mária, Pavol 

Utorok 
1.10. 

Presvätá Bohorodička 
Ochrankyňa 

Odporúčaný sviatok 
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo 

sedemdesiatich 
Prepodobný otec Roman 

Sladkopevec 
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

*  Mária (79 r.) 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Peter 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Streda 
2.10. 

Svätý hieromučeník Cyprián 
Svätá mučenica Justína 

Svätý Andrej, blázon pre Krista 

6:30 
 
18:00 
19:00 

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

Ján 
Sv. liturgia slovenská 
+ Michal (panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Štvrtok 
3.10. 

Svätý hieromučeník Dionýz 
Areopagita 

6:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ František 

Sv. liturgia slovenská 
+ František 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Piatok 
4.10. 

Svätý hieromučeník Hierotej, 
aténsky biskup 

Prepodobný otec František 
Assiský 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:45 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Euch. adorácia 
Sv. liturgia slovenská 

+ Štefan, Ján, Mária, Ján, Andrej 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sobota 
5.10. 

Svätá mučenica Charitína 
 

Fatimská sobota v Ľutine 

6:30 
 

 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Adriana, Viktor s rodinami 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* novomanželia Martin a Lucia 

Nedeľa 
6.10. 

DVADSIATA NEDEĽA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Svätý apoštol Tomáš 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Adriana 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Terezka 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Mikuláš s rod. 



                                  Sme  tu  pre  vás   18/2013 

 

 

Liturgický program na 21. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
7.10. 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus 

6:30 
   

17:30  
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivona – 40 dňová (panychída) 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Vojtech 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Utorok 
8.10. 

Prepodobná matka Pelágia 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Demeter, Anna, Michal, Mária, 

Ján 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Anna 

Streda 
9.10. 

Svätý apoštol Jakub Alfejov 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mikuláš, Júlia 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej 

Štvrtok 
10.10. 

Svätí mučeníci Eulampios a 
Eulampia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Mária, Pavel (panychída) 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej 

Piatok 
11.10. 

Svätý apoštol Filip, jeden zo 
siedmych diakonov 

Prepodobný otec Teofan 
Popísaný, nicejský biskup 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* bohuznámi dobrodinci 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária 
* Alžbeta (70 r.) 

Sobota 
12.10. 

Svätí mučeníci Probus, Tarach 
a Andronik 

Prepodobný otec Kozma 
Jeruzalemčan, majumský biskup 

Svätý otec Martin Milosrdný, 
tourský biskup 

6:30 
 

 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Taras 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Štefan, Mária, Michal, Mária, 
Viera 

Nedeľa 
13.10. 

DVADSIATA PRVÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätých otcov siedmeho 
ekumenického snemu 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
17:15 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Daniela, Dušan (5o r.)  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Marek, Danka s rod.  

(výročie svadby) 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Anna (40 r. manž.) 



                                  Sme  tu  pre  vás   18/2013 

 

 

                                                                    

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, mailom a vyzdvihnúť si ho 
na ďalší deň, príp. zašleme poštou, mailom. 

 
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

