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Katolíckosť Cirkvi 

Svätý Otec František pri generálnej audiencii 9. októbra 2013 na Námestí sv. Petra 

pokračoval v katechézach v rámci Roka viery. Opäť sa zameral na článok viery týkajúci 

sa Cirkvi, tentoraz na jej „katolíckosť“.  

Drahí bratia a sestry! 

„Verím Cirkev jednu, svätú, katolícku....“ Dnes sa pristavíme, aby sme sa zamysleli nad 

touto známkou Cirkvi, ktorej hovoríme 

„katolícka“: nad katolíckosťou. V prvom rade, čo 

znamená slovo „katolícky“? Pochádza z gréckeho 

„kath´olón“, čo značí „v súlade s celkom“, teda 

všeobecnosť. V akom zmysle sa táto všeobecnosť 

vzťahuje na Cirkev? V akom zmysle je Cirkev 

katolícka? Dotknem sa troch základných 

významov.  

1. Cirkev je katolícka, pretože je priestorom, domom, v ktorom sa ohlasuje celá viera, 

v ktorom sa spása, ktorú nám priniesol Kristus, ponúka všetkým. Cirkev nám umožňuje 

stretnutie s Božím milosrdenstvom, ktoré nás premieňa, pretože je v nej prítomný Ježiš 

Kristus, ktorý jej dáva pravé vyznanie viery, plnosť sviatostného života, autentickosť 

kňazského úradu. V Cirkvi každý z nás nachádza to, čo potrebuje, aby veril, aby žil 

kresťanským životom, stal sa svätým, aby napredoval na každom mieste a v každom období. 

Priblížme si túto skutočnosť príkladom rodinného života. Každý z nás dostáva v rodine 

všetko, čo prispieva k jeho rastu, dozrievaniu a životu. Nedá sa rásť osamote, nedá sa kráčať 

osamelo a v izolácii, pretože napredujeme a rastieme v spoločenstve, v rodine. A Cirkev je 

taká. V Cirkvi máme možnosť počúvať Božie slovo, v istote, že je posolstvom, ktoré nám 

daroval Pán. V Cirkvi môžeme stretnúť Pána vo sviatostiach, ktoré sú ako otvorené okná, 

prostredníctvom ktorých k nám vstupuje Božie svetlo, sú potokmi, z ktorých čerpáme Boží 

život. V Cirkvi sa učíme prežívať spoločenstvo, lásku, ktorá pochádza od Boha. Každý z nás 

sa môže dnes sám seba opýtať: Ako žijem v Cirkvi? Keď idem do chrámu, je to akoby som 

išiel na štadión, na futbalový zápas? Alebo do kina? Nie! Je to niečo iné! Ako chodím do 

chrámu? Ako prijímam dary, ktoré mi Cirkev ponúka, aby som rástol a dozrieval ako 

kresťan? Zúčastňujem sa na živote spoločenstva, alebo idem do chrámu uzavretý do svojich 
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problémov a izolujem sa od iných? Podľa tohto prvého významu je Cirkev katolícka, pretože 

je domovom všetkých. Všetci sú deťmi Cirkvi a všetci sú v tomto dome. 

2. Cirkev je katolícka, pretože je univerzálna, rozšírená v každej časti sveta a ohlasuje 

evanjelium každému mužovi a žene. Cirkev nie je elitnou skupinou, netýka sa iba 

niektorých. Cirkev sa neuzatvára, je poslaná ku každému človeku, k celému ľudstvu. Tá istá 

jediná Cirkev je prítomná aj vo svojich najmenších častiach. Každý môže povedať: katolícka 

Cirkev je prítomná v mojej farnosti, pretože aj ona je časťou univerzálnej Cirkvi, aj v nej je 

plnosť Kristových darov, viera, sviatosti, kňazský úrad, je v spoločenstve s biskupom, s 

pápežom a je otvorená pre všetkých bez rozdielu. Cirkev sa nenachádza iba v tieni našej 

kostolnej veže, ale zahŕňa mnoho národov, ľudí, ktorí vyznávajú tú istú vieru, sýtia sa tou 

istou Eucharistiou, slúžia im tí istí pastieri. Cíťme sa byť prepojení so všetkými cirkvami, so 

všetkými malými či veľkými katolíckymi spoločenstvami na svete! Je to nádherné! A tiež si 

uvedomujme, že sme všetci účastní na misii, malé i veľké spoločenstvá, všetci musíme 

otvoriť svoje dvere a vychádzať von kvôli evanjeliu. Opýtajme sa: Čo robíme preto, aby sme 

druhým sprostredkovali radosť zo stretnutia s Pánom, radosť z príslušnosti k Cirkvi? 

Ohlasovať vieru a svedčiť o nej nie je úlohou niekoľkých, ale týka sa to mňa aj teba, každého 

z nás! 

3. Cirkev je katolícka, pretože je „domom harmónie“, v ktorom sa jednota a 

rozmanitosť dokážu navzájom spojiť a vytvárať bohatstvo. Predstavme si symfóniu, ktorá 

znamená súzvuk a harmóniu a v ktorej spoločne znejú rôzne nástroje. Každý z nich si 

zachováva svoje nezameniteľné sfarbenie a tieto osobitosti zvuku vytvárajú niečo spoločné. 

Potom je tu niekto, kto to vedie, dirigent, a keď sa symfónia rozoznie, všetci hrajú v 

spoločnej harmónii, a pritom sa nestráca zvukový odtieň a osobitosť žiadneho z nástrojov, 

naopak, je docenená v maximálnej miere! Tento pekný obraz nám pripomína, že Cirkev je 

ako veľký orchester, v ktorom je rozmanitosť: nie sme všetci rovnakí a nemáme byť všetci 

rovnakí. Všetci sme odlišní, inakší, každý má svoje vlastné schopnosti, a v tom spočíva 

krása Cirkvi. Každý prináša to svoje, čím ho obdaroval Boh, aby obohatil ostatných. Medzi 

jednotlivými zložkami je táto rozmanitosť, je to však rozmanitosť, ktorá neprináša konflikt, 

nie je protirečením. Je to mnohorakosť, ktorá dovolí, aby z nej vytvoril harmóniu Duch 

Svätý. On je pravý „hudobný majster“, on sám je harmónia. Položme si otázku: prežívame v 

našich spoločenstvách súlad, alebo sa medzi sebou vadíme? Ako je to v mojom farskom 

spoločenstve, v mojom hnutí, tam, kde som začlenený v Cirkvi? Sú tam ohovárania? Ak tam 

vládne ohováranie, nie je to harmónia. Je to boj. A Cirkev nie je takáto. Cirkev je harmóniou 

všetkých. Nikdy neohovárajme jedni druhých, nevaďme sa. Prijmime toho druhého, 

pripusťme určitú správnu mnohorakosť, to, že niekto je odlišný, že jeden rozmýšľa tak a 

druhý onak. Veď v rámci tej istej viery sa dá zmýšľať aj takto. Alebo sa snažíme o 

uniformitu vo všetkom? Uniformita však ubíja život. Život Cirkvi je mnohorakosť, a keď 

chceme túto uniformitu vnútiť všetkým, ničíme dary Ducha Svätého! Prosme Ducha 

Svätého, ktorý je samotným pôvodcom tejto jednoty v rozmanitosti, tejto harmónie, aby nás 

urobil vždy viac „katolíckymi“, čiže tými, ktorí sú v Cirkvi, ktorá je katolícka a univerzálna!  

Zdroj: Vatikánsky rozhlas  

prevzaté z internetu 
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1. V ČO VERÍME 

106. Existujú dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní? = 

O Ježišovom zmŕtvychvstaní neexistujú nijaké priame 

dôkazy v zmysle výsledkov exaktných vied. Existujú 

však veľmi silné svedectvá mnohých jednotlivcov 

i skupín, tých, ktorí boli priamymi účastníkmi 

jeruzalemských udalostí. 

- Najstarším kresťanským svedectvom o zmŕtvychvstaní 

je list, ktorý napísal sv. Pavol cirkevnej obci v Korinte asi 

dvadsať rokov po Ježišovej smrti: „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. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije 

doteraz, niektorí už zosnuli“ (1 Kor 15, 3 - 6). Pavol tu dosvedčuje živú tradíciu, ktorú 

našiel v prvotnom kresťanskom spoločenstve, keď sa dva alebo tri roky po Ježišovej smrti 

a zmŕtvychvstaní sám stal kresťanom – na základe vlastného ohromujúceho stretnutia so 

vzkrieseným Pánom. Učeníci pochopili prázdny hrob ako prvý odkaz na Ježišovo 

zmŕtvychvstanie (Lk 24, 5 – 6). Práve ženy, ktoré podľa vtedajšieho právneho chápania 

neboli schopné vydávať svedectvo, objavili prázdny hrob. I keď sa píše, že > APOŠTOL Ján 

už pri prázdnom hrobe „videl i uveril“ (Jn 20, 8), istota o tom, že Ježiš žije, sa upevnila až 

po jeho mnohých zjaveniach. Množstvo stretnutí so Zmŕtvychvstalým uzatvára Ježišovo 

nanebovstúpenie. A predsa aj po ňom až do dnešných dní sa možno stretnúť so živým 

Pánom: Ježiš Kristus žije. 

„Žiarivá Božia láska prechádza okolo nás. Duch Svätý preniká ako blesk každého 

človeka uprostred jeho noci. Keď zmŕtvychvstalý prechádza okolo teba, uchvacuje ťa 

a berie na seba všetko, čo je pre teba neznesiteľné. Až spätne, niekedy až po veľmi dlhej 

dobe, zistíš, že Ježiš prechádzal okolo a obdaroval ťa zo svojej hojnosti.“ (brat Roger 

Schutz).  

107.  Vrátil sa Ježiš svojím zmŕtvychvstaním do rovnakého telesného stavu, 

v ktorom žil počas svojho pozemského života? = Zmŕtvychvstalý Pán dovolil 

učeníkom, aby sa ho dotýkali, jedol s nimi a ukázal im na svojom tele stopy 
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svojho utrpenia. Napriek tomu svojím telom už nepatrí pozemskému životu, 

ale sa podieľa na božskom živote svojho Otca. 

- Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý má na svojom tele naďalej rany po ukrižovaní, už 

nie je viazaný na priestor a čas. Mohol vstúpiť cez zatvorené dvere a zjavovať sa svojim 

učeníkom na rozličných miestach a v podobe, v ktorej ho hneď nespoznali. Jeho 

zmŕtvychvstanie nebolo teda návratom do normálneho pozemského života, ale vstupom 

do nového spôsobu bytia: „Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť 

nad ním už nepanuje“ (Rim 6, 9). 

 „Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni“, 

čo znamená Učiteľ“ (Jn 20, 16). 

108. Ako sa zmŕtvychvstaním zmenil svet? = Pretože odvtedy sa už smrťou nič 

nekončí, vrátila sa na svet radosť a nádej. A keď „smrť nad ním už nepanuje“ 

(Rim 6, 9), nemá moc ani nad nami, pokiaľ patríme Ježišovi. 

„Kto raz počul veľkonočné posolstvo, nemôže už blúdiť po svete s tragickým 

výrazom tváre a byť ľudskou existenciou bez humoru, človekom, ktorý nemá nádej“ 

(Friedrich Schiller, nemecký básnik a dramatik). 

109. Čo znamená, že Ježiš vystúpil do neba? = Nanebovstúpenie znamená vstup 

Ježišovho človečenstva do božskej slávy, v ktorej naveky zostáva s Otcom. 

Vo svojom Synovi je nám Boh ľudsky blízky. Okrem toho Ježiš v Evanjeliu 

podľa Jána hovorí: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem 

k sebe“ (Jn 12, 32). 

- V Novom Zákone označuje Kristovo nanebovstúpenie koniec štyridsaťdňovej 

mimoriadnej blízkosti Zmŕtvychvstalého s učeníkmi. Na konci tohto obdobia vstupuje 

Ježiš s celou svojou ľudskou prirodzenosťou do Božej slávy. Sväté písmo to vyjadruje 

symbolickými obrazmi „oblaku“ a „neba“. „Človek“, hovorí pápež Benedikt XVI., „tak 

nachádza priestor v Bohu“. Ježiš Kristus je teraz u Otca a odtiaľ jedného dňa príde „súdiť 

živých i mŕtvych“. Kristovo nanebovstúpenie znamená, že Ježiš už nie je viditeľne 

prítomný na zemi, a predsa je tu. 

„Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý 

do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať“ (Sk 1, 11). 

„Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny 

aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kol 1, 16). 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých:  Svätý mučeník Longín Stotník – 16. október 

Podľa svedectva Svätého písma stál pod Kristovým 

krížom aj stotník, ktorý videl zemetrasenie, zatmenie slnka a 

ďalšie divy a uveril v neho: „Keď stotník a tí, čo s ním strážili 

Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa 

naľakali a hovorili: »On bol naozaj Boží Syn«“ (Mt 27,54). 

Nový zákon nespomína jeho meno ani ďalšie osudy, no z 

mimobiblických prameňov vieme, že sa volal Longín, 

pochádzal z Kapadócie, teda z východnej časti Malej Ázie, 

dnešného Turecka, a patril k vojakom podriadeným Pilátovi. 

A dozvedáme sa o ňom aj niekoľko ďalších vecí:  

Bol to práve Longín, kto zistil, že Ježiš je mŕtvy, a preto 

mu nepolámal kosti, no kopijou mu prebodol bok (por. Jn 19,34a). Z krvi a vody, ktorá odtiaľ 

vyšla (por. Jn 19,34b), získal uzdravenie očí, s ktorými mal dlhodobé ťažkosti. Longín patril aj 

medzi vojakov, čo mali za úlohu strážiť Ježišov hrob a na vlastné oči videli, ako zostúpil anjel, 

odvalil kameň od hrobu, sadol si naň a ohlasoval Ježišovo zmŕtvychvstanie (Mt 28,2–4). Ale na 

rozdiel od ostatných vojakov, ktorí prijali úplatok za mlčanie o týchto udalostiach (Mt 28,11–15), 

on spoločne s dvoma svojimi kolegami smelo o všetkom rozprával. Kristovi nepriatelia ho preto 

znenávideli a hľadali zámienku, aby ho mohli zažalovať a umlčať. Nenachádzali však, lebo Longín 

bol najstarší z vojakov, človek veľmi čestný a známy aj samotnému cisárovi. 

Po istom čase sa rozhodol zanechať vojenský stav a venovať sa výlučne ohlasovaniu 

evanjelia. Z rúk svätých apoštolov prijal krst, opustil Jeruzalem a spoločne so svojimi dvoma 

priateľmi odcestoval do rodnej Kapadócie, kde mnohých priviedol k viere. Býval za mestom v 

dome svojho otca a viedol život plný modlitby a pôstu. 

Keď sa židovskí veľkňazi a starší dozvedeli, kde sa Longín zdržiava, priniesli Pilátovi bohaté 

dary. Žiadali ho, aby poslal list cisárovi ohľadom neho, že dezertoval, odmieta podriadiť sa 

rímskej moci a uvádza do zmätku národ v Kapadócii, lebo mu ohlasuje iného kráľa. Pilát to urobil 

a cisár Tibérius (14–37) na základe listu i vďaka zlatu, ktoré mu poslali židovskí starší, vydal 

rozkaz Longína zatknúť a popraviť. Pilát poslal do Kapadócie vojakov, aby ho sťali a ako dôkaz 

priniesli do Jeruzalema jeho hlavu. Zároveň mali usmrtiť aj jeho dvoch priateľov. 

Keď Pilátovi vojaci dorazili do mesta a pobrali sa smerom k domu Longínovho otca, vyšiel 

im v ústrety sám Longín a milo ich privítal. Vojaci netušili, že sa rozprávajú priamo s tým, ktorého 

hľadajú a spýtali sa ho: „Nevieš, kde je Longín, ktorý bol kedysi stotníkom?“ On im odvetil: 

„Prosím vás, páni, zájdite ku mne do domu a trocha si oddýchnite po ceste. Ja podám Longínovi 
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o vás správu, lebo viem, kde býva, a vtedy on sám príde k vám, lebo žije neďaleko odtiaľto.“ 

Potom ich bohato pohostil. Večer si dal zavolať svojich dvoch kolegov a celú noc sa modlitbou 

pripravoval na svoju telesnú smrť. Ráno, keď dorazili jeho dvaja priatelia, povedal im: „Radujte sa 

spolu so mnou... Videli sme, ako Kristus trpel, ako bol ukrižovaný, ako bol pochovaný, ako 

slávne vstal z mŕtvych. Teraz ho uvidíme, ako sedí po pravici Boha a nasýtime sa pohľadom z 

tváre do tváre na jeho slávu.“ Oni privítali jeho slová, spoločne s ním predstúpili pred vojakov a 

Longín im povedal: „Hľa, tu máte svojho Longína i jeho dvoch priateľov! Longínom, ktorého 

hľadáte, som ja a toto sú moji dvaja priatelia, čo spolu so mnou videli Kristovo zmŕtvychvstanie 

a uverili v neho. Urobte s nami, čo vám prikázali tí, ktorí vás poslali.“ Vojaci najprv nechceli 

uveriť, že naozaj pred nimi stojí Longín a odmietali zabiť ho. On ich však prinútil a povedal: 

„Nijako inak sa mi nemôžete odvďačiť za moju lásku k vám lepšie, ako ma poslať k môjmu 

Pánovi, ktorého už dávno túžim vidieť.“ Potom on i jeho dvaja priatelia sklonili hlavy, vojaci ich 

sťali a Longínovu hlavu odniesli ako dôkaz do Jeruzalema. 

Telá týchto troch mužov boli pochované v Kapadócii. Longínovu hlavu dal Pilát vyhodiť na 

smetisko, no neskôr bola za zvláštnych okolností nájdená. 

Autor: ThLic. Marcel Gajdoš  

Prevzaté z internetu 
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Gymnazisti na Lesnej v Humennom opäť zažívali živého Boha... 

Boli sme pozvaní, aby sme sa obliekli do JEHO šiat. Aby sme  

naďalej kráčali po Jeho ceste. 

Terajšia doba prejavy duchovnej 

lásky nevníma ako prejav lásky z 

najdokonalejšieho žriedla. Myslím tým 

prameň Ježiša Krista, Svetlo zo 

všetkých svetiel. Dnešná doba si podoby 

takejto lásky vysvetľuje po svojom. 

Rada odsudzuje a obviňuje jej prejavy. 

Mnohokrát ich vyhlasuje za nekalé. Sú 

to však iba svetské vyjadrenia vnímania 

lásky ako takej, čo nestačí k tomu, aby 

sme boli lepšími a dobrotivejšími 

ľuďmi. My sme však presvedčení o sile inej, lepšej a dokonalej Lásky s veľkým L. A ňou je 

Láska Ježiša Krista, Jeho starostlivosť o nás. On prichádza k nám, ak ho o to poprosíme. 

Bývalý absolvent Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom o. Miroslav Bujdoš v 

týždni od 30.9. – 4.10. 2013  sa stretol v dvoch turnusoch takmer so všetkými žiakmi a 

pedagógmi v Škole v prírode v Juskovej Voli.  

Na tomto mieste prítomní absolvovali duchovnú obnovu, o ktorú prichádzajú bežní žiaci 

a študenti i učitelia na klasických školách. 

 Mnohí z nás počas troch dní načreli do studnice Knihy kníh, do Biblie, Písma Svätého... 

a nielen to, prakticky až živo si osvojovali a 

preciťovali Božie Slovo.  

Z tohto pokojného miesta sme 

odchádzali  s pocitom, že ešte stále bolo málo, 

že ešte stále chceme zotrvať len a len pri 

Bohu, pri Jeho žriedle, pri Jeho Láske, pri 

Jeho činoch a skutkoch, pri svojom 

dokonalom Otcovi. To je jednoznačný 

argument na to, že nám bolo spolu dobre.  
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Keďže sa raz všetko končí, museli sme tento skutok prijať a ísť ďalej. Držalo nás však 

predsavzatie, že sme iní, že sme sa na chvíľu zaodeli do Jeho šiat a že sme sa napili z Jeho 

Lásky, z Lásky Božej. Presvedčili sme sa, že sme Jeho deťmi, že patríme Jemu a preto sme 

odtiaľ odchádzali s radosťou, nabití akousi inou Silou, lepšou a kvalitnejšou. Uvedomili sme si 

našu transformáciu teda premenu a povzbudzovali sa vo svojom vnútri, že budeme Jeho 

Lásku k nám všetkým posúvať, teda šíriť a prehlbovať aj naďalej svojimi skutkami a činmi. 

Dali sme si adoračný prísľub, že toto nebude koniec, ale začiatok, začiatok vzájomného 

vzývania  a oslavovania nášho Pána. Človek je predsa stvorený na obraz Boží. 

 V priebehu troch dní sme vnímali obdivuhodnú dokonalosť Ježiša prostredníctvom 

aktivít, ktoré nám poskytoval o. Mirko spoločne so sr. Antóniou (Mgr. Ľ. Chovanovou). 

pokračovanie článku v budúcom čísle 

 
Exkurzia študentov GJZ na Sninský kameň 

 

V utorok 24. septembra 2013 sa 30 študentov 1. až 4. ročníka Gymnázia sv. Jána 

Zlatoústeho v Humennom pod vedením pedagógov PaedDr. Rastislava Čiefa, PhD. a Mgr. 

Petra Kovaľa zúčastnilo exkurzie na Sninský kameň 1005 m. n. m vysoký vrch Vihorlatských 

vrchov. Z Humenného sme cestovali vlakom do Sniny. Trasa našej exkurzie – turistiky 

smerovala zo Sniny po modrej turistickej značke okolo Sninských rybníkov na Sninský kameň 

a po modrej a neskôr zelenej turistickej značke sme zostúpili do Zemplínskych Hámrov a 

potom do Belej nad Cirochou, kde sme unavení nastúpili na vlak smer Humenné. Exkurziu 

sme s Božou pomocou zvládli. 

Odmenou za vynaloženú 

námahu bol krásny výhľad zo 

Sninského kameňa na okolité 

Vihorlatské vrchy aj na 

vzdialenejšie Slánske vrchy a  

Bukovské vrchy  (NP Poloniny). 

Foto: Študenti s profesorom na 

Sninskom kameni.  

(Bolo chladno) 

Mgr. Peter Kovaľ 
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SUDOKU 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vtipy: 
 

- „Jožko, čo si kúpil babičke pod stromček?“  
- „Futbalovú loptu.“  
- „Futbalovú loptu? Veď babička nehrá futbal.“  
- „Práve preto. Ona mi kúpila knižky.“ 

 
Viete, kedy býva rýchlosť zvuku vyššia, než rýchlosť svetla?  
Na križovatke. Najprv počujete zozadu trúbenie, až potom zbadáte, 
že je zelená. 
 
V lese otvárajú nový bufet. Prvý je medveď, za ním ostatné zvieratká. 
Zrazu sa dopredu predbehne zajac. Medveď ho vysokým oblúkom sotí 
naspäť. Keď sa to zopakuje asi 3-krát, zajac zo zlomenou nohou a 
rukou, otrasom mozgu a bez jedného zubu hovorí:  
- „No nič, bufet otvovím zajtva!“ 
 
- „James, dnes mám chuť pracovať. Preto si olúpem vajíčko sám.“  
 
- „Oci, prečo nemôžem riadiť naše auto? Veď som už dosť starý!“  
- „Ty áno, ale naše auto nie!“ 
 
Sedia dve blchy na plešine a jedna sa pýta tej druhej:  
- „Pamätáš sa? Kedysi sme sa tu hrávali na schovávačku.“ 
 

 
                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 22. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
14.10. 

Svätí mučeníci Nazarios, 
Gerbasios, Protasios a Celzius 
Prepodobná matka Paraskeva 

Trnovská 

6:30 
    

17:30  
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Zuzana 
Moleben k CaM 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján s rod. 

* Monika s rod. 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Utorok 
15.10. 

Prepodobný otec Eutymios Nový 
Svätý prepodobný mučeník 

Lukián, presbyter veľkej 
Antiochie 

 

6:00 
6:30 

 
 

18:00 
19:00 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Mária, Pavol 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária 
+ Jozef, Anna, Juraj, Štefan, Ladislav 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Streda 
16.10. 

Svätý mučeník Longín Stotník 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Pavlína 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 
+ Lukáš (panychída) 

Štvrtok 
17.10. 

Svätý prorok Ozeáš 
Svätý prepodobný mučeník 

Andrej Krétsky 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Ján (panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská (o. Pariľák) 

+ Anna, Jozef, Ján 
Modlitby za uzdravenie 

Piatok 
18.10. 

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Eva, Ján, Jozef, Mária a ostatní 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Cyril 

Sobota 
19.10. 

Svätý prorok Joel 
Svätý mučeník Varus 

Prepodobný otec Ján Rilský 

6:30 
 

 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína, Ján (panychída) 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Nedeľa 
20.10. 

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätý veľkomučeník Artemios 
 

Zbierka: Misie 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Miroslav Ferko s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Miriam, Katarína 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Lenka, Ľuboš, Božena 
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Liturgický program na 23. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
21.10. 

Prepodobný otec Hilarión Veľký 
 

Kňazský deň v Ľutine 

6:30 
 

17:30 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Ján, Michal 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Utorok 
22.10. 

Svätý apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca, hierapolský biskup 
Siedmi svätí mládenci z Efezu 

6:00 
6:30 

 
18:00 
19:00 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Štefan 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mariánko, Ján 
* Ľubomír, Tatiana 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Streda 
23.10. 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela 
Pánov brat 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Gabriela, Monika, Ladislav 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mikuláš, Mária, Štefan, Pavol 

Štvrtok 
24.10. 

Svätý mučeník Aretas a 
spoločníci 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Emil, Michal, Anna, 

Magdaléna 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mikuláš 

Piatok 
25.10. 

Svätí mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6.00 
6:30 

 

17:00 
18:00 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Lenka 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Michal, Mikuláš 

Sobota 
26.10. 

SVÄTÝ VEĽKOMUČENÍK 
DEMETER MYROMVONNÝ 

Spomienka na veľké a hrozné 
zemetrasenie 

Odporúčaný sviatok 
myrovanie 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

17:00 
18:00 

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

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Magdaléna, Miloš (70 r.) 

Nedeľa 
27.10. 

DVADSIATA TRETIA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätý mučeník Nestor 
Svätá mučenica Kapitolína a jej 

otrokyňa Eroteida 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Monika, Peter, Krištof, Štepan  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Gabriela, Peter, Gabriela, Ivana, 

Marianna 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľuboš 
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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, 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

