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ZAMYSLENIE SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA O VIANOCIACH 

Vatikán 17. decembra 2013 – Pápež František chcel svätú omšu v deň svojich 

narodením sláviť v rodinnej atmosfére, s personálom Domu sv. Marty. Podľa svojho zvyku, po 

skončení slávenia každého osobne pozdravil. Medzi koncelebrantmi a gratulantmi boli: 

kardinál dekan Angelo Sodano, za kardinálske kolégium, štátny sekretár Mons. Pietro Parolin, 

ktorý zablahoželal Svätému Otcovi aj v mene svojich spolupracovníkov na štátnom 

sekretariáte. Ku gratulantom sa pripojil aj pápežský almužník Mons. Konrad Krajewski spolu 

s tromi bezdomovcami z ubytovne v blízkosti Vatikánu. Všetci prítomní, na čele s riaditeľom 

domu Santa Marta, zaspievali oslávencovi zdravicu a boli pozvaní na raňajky v jedálni domu. 

Rodokmeň z dnešného úryvku evanjelia (Mt 1, 1-17), plný mien predkov Ježiša Krista, 

bol pre Svätého Otca motiváciou, aby s láskou spomenul mená niektorých zamestnancov 

domu. Následne sa pozastavil pri skutočnosti, že Pán je prítomný v našom živote, kráča s 

nami, je medzi nami a nikdy nás nenechá osamote: „Počul som, ako raz ktosi povedal: ‚Tento 

úryvok evanjelia je ako telefónny zoznam!‘ Ale nie, je to celkom iná vec: tento 

príbeh evanjelia je skutočná história a má dôležité opodstatnenie. Je to pravdivá 

história, pretože, ako hovorieval sv. pápež Lev, Boh poslal svojho Syna. Ježiš je jednej 

podstaty s Otom, ale tiež jednej podstaty s matkou. Žena. Toto je tá rovnaká podstata 

Matky. Boh vstúpil do ľudských dejín. Boh sa chcel stať súčasťou dejín. Je s nami, 

prešiel s nami kus cesty.“  

Po prvom hriechu v raji sa rozhodol pre tento zámer – kráčať spolu s nami. Povolal 

Abraháma, „prvého menovaného v tomto 

zozname“ a „pozval ho putovať“. Abrahám 

„začal toto putovanie“. Potom Izák, Jakub, 

Júda. „A takto pokračuje toto putovanie 

dejinami“. „Boh kráča so svojím ľudom. Boh 

nás nechcel prísť zachrániť mimo dejín. 

Chcel písať spolu s nami historický príbeh.“ 

Príbeh, ktorý ide od hriechu k svätosti, ako 

povedal Svätý Otec. V tomto zozname sú 

svätci, „ale sú v ňom aj hriešnici“: 

„Hriešnici najvyššieho stupňa, ktorí spáchali ťažké hriechy. A Boh s nimi vstúpil do 

príbehu dejín. Hriešnici, ktorí neodpovedali na všetko, čo s nimi Boh zamýšľal. Spomeňme si 

na Šalamúna, taký veľký, taký múdry, a skončil, chudák, tak, že ani nevedel, ako sa 
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volá! Ale Boh bol s ním. A to je pekné, nie? Boh je jednej podstaty s nami. Píše s nami dejiny. 

Ba čo viac, keď chce Boh povedať, kto je, hovorí: ‚Som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba‘. Aké 

je teda priezvisko Boha? Sme ním každý z nás. Vezme si od nás meno, aby bolo jeho 

priezviskom. ‚Som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, Petra, Marietty, Armonyho, Marisy, 

Šimona, všetkých!‘  Od nás si berie priezvisko. Priezviskom Boha je každý jeden z nás.“ 

On, náš Boh, zopakoval Svätý Otec, vstúpil do našich dejín, vzal si za priezvisko naše 

meno a dovolil nám písať jeho príbeh. „My píšeme tento príbeh o milosti a hriechu a on kráča 

za nami.“ Toto je „pokora Boha, Božia trpezlivosť, Božia láska.“ Je to dojímavé. „Toľko lásky, 

toľko nehy, mať takéhoto Boha“: 

„Jeho radosťou bolo zdieľať svoj život s nami. Kniha Múdrosti hovorí, že Pánova 

 radosť je medzi synmi človeka, s nami. Blížia sa Vianoce, tak myslime na to, že ak on písal 

svoj príbeh s nami, ak si on zobral svoje priezvisko od nás, ak on nechal nás, aby sme 

písali jeho príbeh, dovoľme mu teda, aby on písal náš príbeh. A to je svätosť: Nechať Pána, 

aby písal naše dejiny. A toto je vianočné prianie pre nás všetkých. Aby Pán písal náš príbeh 

a aby sme mu dovolili písať ho. Nech sa tak stane!“ 

Prevzaté z internetu 

 

Oznam  do všetkých farností 
 

V súvislosti s publikovaním zákona č. 388/2013 v Zbierke zákonov je potrebné 

riadne upozorniť (možno aj viackrát) všetkých účastníkov bohoslužieb na znenie § 52, 

ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov: „Chodci smú ísť po krajnici 

alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti 

alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku. „Za 

zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo 

po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo 

oblečený reflexný bezpečnostný odev.“  To platí iba do 31.12.2013.  
 

Od 01.01.2014 to bude povinnosťou už aj v obci. 
 

 Zákon č. 388/2013 Z. z. totiž vypustil slová „mimo obce“, čo znamená, že to platí 

aj pri chôdzi v obci (meste). Podotýkame, že §§ 52 – 54 vyššie spomínaného zákona 

obsahujú Osobitné ustanovenia o chodcoch. Je preto dôležité, aby si ich znenie osvojili 

aj všetci duchovní, všetci animátori, resp. organizátori útvaru chodcov, školskej 

mládeže ap. 
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1. V ČO VERÍME 

129. Prečo môže existovať len jedna Cirkev? = Tak ako je 

len jeden Kristus, môže existovať len jediné Kristovo 

telo, jediná Kristova nevesta, a teda len jediná > 

CIRKEV Ježiša Krista. On je hlava, Cirkev je telo. 

Spolu tvoria „celého Krista“ (sv. Augustín). Tak ako 

sa telo skladá z mnohých údov, a predsa tvorí jeden 

celok, aj jedinú Cirkev tvorí mnoho miestnych cirkví 

(diecéz). Všetky spoločne vytvárajú celého Krista. 

- Ježiš založil Cirkev na základe > APOŠTOLOV. Tento 

základ je dodnes nosný. Viera apoštolov sa v Cirkvi odovzdáva z generácie na generáciu 

pod vedením Petrovho úradu, ktorý „vykonáva svoju vedúcu úlohu v láske“ (sv. Ignác 

Antiochijský). Rovnako aj > SVIATOSTI, ktoré Ježiš zveril apoštolom, pôsobia neustále vo 

svojej pôvodnej sile. 

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 

Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad 

všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4, 4 - 6). 

„Na základe jej výnimočného prednostného postavenia má byť každá cirkev 

v súlade s touto Cirkvou (rímskym cirkevným spoločenstvom), musia s ňou byť teda 

v jednote všetci kresťania na celom svete, lebo sa v nej vždy zachovávala apoštolská 

tradícia“ (sv. Irenej Lyonský). 

130.  Sú aj nekatolícki kresťania našimi bratmi a sestrami? = Všetci pokrstení 

patria do > CIRKVI Ježiša Krista. Preto sa aj pokrstení, ktorí neprežívajú plné 

spoločenstvo s Katolíckou cirkvou, plným právom nazývajú kresťanmi a sú 

našimi bratmi a sestrami. 

- K odštiepeniu od jedinej Kristovej Cirkvi dochádzalo pre odklon od Ježišovho 

učenia, pre ľudské chyby a pre nedostatok ochoty zmieriť sa – na obidvoch stranách. 

Dnešní kresťania nenesú nijakú vinu na historických cirkevných rozkoloch. Duch Svätý 

pôsobí na spásu ľudí aj v > CIRKVÁCH a CIRKEVNÝCH SPOLOČENSTVÁCH oddelených 

od Katolíckej cirkvi. Všetky dary, ktoré v nich nájdeme, ako je napríklad Sväté písmo, > 

SVIATOSTI, viera, nádej, láska a ďalšie > CHARIZMY, majú svoj pôvod v Kristovi. Tam, 
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kde žije Kristov Duch, prejavuje sa aj vnútorná dynamika smerom k „opätovnému 

zjednoteniu“, pretože to, čo patrí k sebe, má tendenciu zbližovať sa a zrastať.  

 CIRKVI A CIRKEVNÉ SPOLOČENSTVÁ: „Cirkvami sa nazývajú mnohé 

kresťanské spoločenstvá na svete. Podľa katolíckeho chápania sú skutočnými „cirkvami“ 

iba tie, v ktorých zostali úplne zachované sviatosti Ježiša Krista. Vzťahuje sa to najmä na 

Pravoslávnu cirkev a na východné cirkvi. V „kresťanských spoločenstvách“, ktoré vznikli 

z reformácie, sa sviatosti nezachovali vo svojej plnosti. 

131. Ako by sme sa mali usilovať o jednotu kresťanov? = V slovách i skutkoch 

musíme počúvať Ježiša, ktorého výslovnou vôľou je, „aby všetci boli jedno“ 

(Jn 17, 21). 

- Problém jednoty kresťanov sa týka všetkých, bez ohľadu na to, či sú kresťania 

mladí alebo starí. Jednota ležala Ježišovi na srdci najviac. Modlil sa k Otcovi: „... aby 

všetci boli jedno ... aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Rozkoly sú ako boľavé a 

hnisajúce rany na Ježišovom tele. Vedú k nenávisti, oslabujú samotných veriacich 

i vierohodnosť kresťanov navonok. Na to, aby škandál rozkolu zmizol zo sveta, je potrebné 

obrátenie všetkých zúčastnených, ale aj poznanie vlastných koreňov viery a poctivé 

vysporiadanie sa s presvedčením druhých, ale predovšetkým sú potrebné spoločné 

modlitby a spoločné služby kresťanov všetkým ľuďom. Tí, čo majú v Cirkvi nejakú 

zodpovednosť, nesmú pripustiť, aby sa prerušil teologický dialóg. 

EKUMENIZMUS: (gréc. oikumené = obývaná Zem, zemekruh): Úsilie 

o zjednotenie rozdelených kresťanov. 

„Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „... aby všetci boli jedno, ako 

ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ 

(Jn 17, 1a.21). 

132. Prečo je Cirkev svätá? = CIRKEV nie je svätá preto, že by boli svätí všetci 

jej členovia, ale preto, že svätý je Boh, ktorý v nej pôsobí. Všetci členovia cirkvi sú 

posvätení v krste. 

- Pokiaľ dovolíme trojjedinému Bohu, aby sa nás dotkol, rastieme v láske, sme 

posväcovaní a spasení. Svätí sú tí, čo milujú – nie však preto, že by to nejako zvlášť dobre 

vedeli, ale preto, že sa ich dotkol Boh. Lásku, ktorú od Boha prijali, potom vlastným 

originálnym spôsobom odovzdávajú ďalším ľuďom. Keď raz prídu k Bohu, budú naďalej 

posväcovať Cirkev, pretože „svoje nebo budú prežívať tak“, že nám budú oporou na ceste k 

> SVÄTOSTI. 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Nebezpečenstvo „gender ideológie“ (pokračovanie) 

Jednoducho, ,,slovenské chudinky“ si zle vybrali a ideológovia im musia pomôcť lepšie 

sa rozhodnúť, lebo oni vedia lepšie, čo je dobré pre ženy, ako to vedia ženy samotné. To, že 

žena kojí (aj do 2 rokov), je verbálnejšia (t.j. jasná predispozičná výhoda učiť dieťa rozprávať) 

a v milujúcom manželstve možno čoskoro znova tehotná, je predpokladom toho, že žena je tou 

najvhodnejšou osobou, aby sa minimálne prvé roky života venovala svojim deťom 

intenzívnejšie doma, nakoľko citové puto je dôležité pre vývoj dieťaťa. Žene v starostlivosti 

o malé dieťa na rozdiel od muža pomáhajú aj hormóny. 

Ďalšou častou výhradou je, že ženy sú viac zamestnané na menej platených profesiách. 

Proste je im treba pomôcť zvoliť si ambicióznejšie zamestnanie, či azda štát by mal podľa 

socialistického vzoru znova zas regulovať mzdy? Je faktom, že ženy inklinujú byť učiteľkami, 

zdravotnými sestrami, asistentkami – roly, ktoré rodine preberá a platí štát. Alebo sú 

predavačkami v tej oblasti, ktorá im je blízka. Nevidieť ich dosť v technicky zameraných 

obchodoch, lebo väčšinou ženy nie sú technické typy, hoci existujú výnimky, s čím sa človek z 

času na čas stretne v maloobchode. A vôbec to tieto stereotypné ženy neťahá do politiky, čo je 

vážna chyba podľa ideológov. Hoci zas musia priznať, že práve posledná kandidátka prvej 

založenej kresťanskej strany mala najväčšie zastúpenie žien. Či sa však ženy prepracujú v 

rovnocennej konkurencii, je vecou ich schopností, no feministky chcú tam dostať aj tie bez 

schopností skrze povinné kvóty. 

Tieto slovenské ženy si vôbec nevedia usporiadať ani súkromný život. Väčšinu domácich 

prác majú na svojich pleciach a to je teda úplne zaostalé. Dokonca takáto zaostalosť je 

najčastejšia u tých, ktoré vyznávajú kresťanstvo (konštatuje súhrnná správa o stave rodovej 

rovnosti). Paradoxne tieto ženy majú aj najviac detí v porovnaní s tými, ktoré nepraktizujú 

svoju vieru, a tiež menšiu mieru rozvodovosti. To teda musia rodoví ideológovia zvrátiť 

ako úplne nemoderné a učiť ich, že všetky domáce práce si musia deliť fifty-fifty, 

lebo len to je spravodlivé. Ich deti by nemali vidieť žiaden rozdiel medzi mamou a otcom, 

najlepšie ich ani tak nenazývať, ako s tým už na západe experimentujú. 

V Británii i niektorých škandinávskych krajinách sa v rodných listoch uvádza rodič 

A a rodič B. Neprekvapí trend, že muži v OECD naozaj menej pracujú, kým ženy pracujú viac 

a viac. Rodiny sa zriedkavejšie stretávajú pri spoločnom stole, rodičia nemajú na deti čas, 

oveľa častejšie sa manželstvá rozpadávajú, keď sociálni inžinieri chcú prerobiť ženu na muža. 

Málo slovenských žien používa antikoncepciu, vraj len 15%. Slovenkám treba 

riadne dohovoriť, aby z potláčania vlastnej plodnosti/sexuality a poškodzovania svojho 

zdravia i manželstva urobili moderný návyk, lebo sa to tak na Západe nosí. Ešteže im 

nevyčítajú, že chodia menej na potrat, lebo na Západe s nárastom používania antikoncepcie 
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stúpa aj miera potratov. Slovenské ženy si viac a viac kupujú tabletku ,,deň po“, lebo keď ich 

niekto ,,nabúcha“, nemá to byť jeho problém. Konečne si môžu moderné ženy užiť sexu, hoci 

bez lásky… V tomto si zase musia svoje očakávania prispôsobiť tomu, čo chcú muži, aby sa 

mohli cítiť plnocenne ako muži. 

No dalo by sa pokračovať, ako málo sú slovenské ženy vysokoškolsky vzdelané či 

scestované v porovnaní s inými ženami v EÚ, respektíve ako nemajú zabezpečený dostatočný 

prístup k službám reprodukčného zdravia, rozumej nereprodukčným potratom (áno, aj na to 

sa sťažujú feministky!), a antikoncepcii, ktoré nie sú zdarma (čo majú v Británii a aj tak majú 

najhoršie štatistiky – stúpajúce potraty, najvyššia miera pohlavných chorôb, tínejdžerských 

tehotenstiev, atď., pritom v USA je zdarma len od tohto roka). “Zdarma” znamená, že každý 

občan sa musí poskladať v zdravotnom poistení, aby žena mohla sexovať a nemať deti. Pritom 

jeden výskum EÚ potvrdil, že európske ženy si želajú mať viac detí, ako majú… 

A keďže túto stereotypnú generáciu žien v produktívnom veku len ťažko zmeniť, je 

treba v duchu rodovej rovnosti vychovať aspoň mladých. Najlepšie v škole, aby 

poznali svoje sexuálne a reprodukčné práva bez diskriminácie veku, hoci tie 

zatiaľ medzinárodné právne dokumenty neuznávajú. EÚ však také projekty zvrátenej 

sexuálnej výchovy rada zafinancuje svojim ideologickým mimovládkam, aby nielen menili 

verejnú mienku ale aj legislatívu v prospech tejto ideológie. 

Vláda SR preto pripravuje pre školy projekt Výchovy k ľudským právam, ktoré 

kašlú na diskrimináciu nenarodených a na nútenie kresťanov kolaborovať na nemorálnostiach 

proti ich svedomiu, čo sa už deje na západe. Táto ľudskoprávna prevýchova bude nazývať 

potrat ľudským právom, sodómiu právom na manželstvo, masturbáciu právom na zdravie a 

pornografiu slobodou prejavu. Už len tí stereotypní katolíci sú proti takým ľudským právam. 

Oni sú tí “extrémisti” podľa definície v Trestnom zákone, lebo ich postoje “smerujú k 

potláčaniu ľudských práv a slobôd” . Už ho len začať uplatňovať… 

Boj za rodovú rovnosť ide ruka v ruke s bojom proti homofóbii. Samozrejme 

odpor voči homosexuálnym partnerstvám je bigotnou fóbiou, hoci kto má strach, sú tí, ktorí 

praktizujú sodomiu a masturbáciu s osobou toho istého pohlavia. Manželstvo je otvorené aj 

pre nich, ale oni majú strach z intímnosti s opačným pohlavím, preto chcú manželstvo 

predefinovať, aby zahŕňalo aj pravý opak manželstva. Vláda si grantovými mechanizmami na 

podporu rodového LGBT loby a zriadením výboru pre LGBTI osoby už teraz pripravuje pôdu, 

aby túto ideológiu ošetrila aj v zákonoch. 

Prevzaté z internetu 
Pokračovanie v budúcom čísle  
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Životopis svätých:  Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik – 13. Január 

 

Kresťania v západnej časti Rímskej ríše, ktorú 

spravoval svätý cisár Konštantín Veľký, požívali od vydania 

Milánskeho ediktu z roku 313 pokoj a slobodu, no 

kresťanom vo východnej časti Rímskej ríše, nad ktorou 

vládol cisár Licínius, ešte stále hrozila mučenícka smrť. 

V tom čase sa mnohí ľudia usilovali odhaľovať kresťanov 

a donášať na nich cisárovi, aby si tak získali jeho priazeň. 

Keď raz Licínius (pravdepodobne v roku 315) sedel 

na tróne a vykonával svoj sudcovský úrad, pristúpil k nemu jeden z vojakov a vyzradil mu, že 

istý Hermyl je kresťanom. Cisár vydal rozkaz, aby mu spomínaného muža priviedli a spýtal sa 

ho: „Povedz nám, či si naozaj kresťan, ako sme to o tebe počuli!“ Hermyl odpovedal: 

„Dobrovoľne sa priznávam nielen k tomu, že som kresťan, ale aj k tomu, že som pred 

neviditeľným Bohom vysvätený na hodnosť diakona.“ Keďže slovo diakon znamená 

v doslovnom preklade z gréckeho jazyka služobník, cisár mu odpovedal: „Buď diakonom aj 

našich bohov!“ Hermyl však túto ponuku rozhodne odmietol: „Povedal som ti, že slúžim 

neviditeľnému Bohu, nie tým vašim modlám, ktoré sú viditeľné, no samé nič nevidia, a 

nechápu, čo znamená byť diakonom.“ Cisár prikázal biť Hermyla po ústach a vrhnúť ho do 

väzenia. 

Po troch dňoch mu povedal: „Konal si pokánie a si ochotný priniesť obetu bohom, aby 

si sa oslobodil od budúcich trápení, alebo ťa ešte stále ovláda šialenstvo a chystáš si smrť?“ 

Hermyl mu odpovedal: „Kráľ, už som ti to raz povedal. Mal by si sa uspokojiť s mojimi 

slovami a viac sa ma na to nespytovať: Mám nebeského Boha a preňho jediného žijem. Som 

pripravený priniesť mu seba samého na obetu a očakávam od neho veľkú pomoc.“ Vtedy 

cisár prikázal šiestim vojakom, aby Hermyla zhodili na zem a nemilosrdne ho bili. Svätec však 

trpezlivo znášal všetko utrpenie a modlil sa k Bohu. Potom svätca znova vrhli do väzenia, kde 

ho strážil istý Stratonik - tajný kresťan a jeho priateľ. 

Na druhý deň ráno si dal cisár Hermyla znova predviesť a spýtal sa ho, či nezmenil svoje 

postoje. Keďže odpoveď bola negatívna, rozhnevaný Licínius prikázal biť ho palicami po 

bruchu a napokon mu ho trhať orlími pazúrmi. „Nech vidí,“ povedal, „svojimi očami vlastné 

vnútornosti.“ 
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Keď Stratonik zbadal utrpenia svojho priateľa, rozplakal sa. Vtedy niektorí z tých, čo to 

videli, išli za cisárom a povedali mu: „Väzenský strážca Stratonik neskrýva svoju účasť na 

kresťanskom blude ani svoje priateľstvo s Hermylom, lebo nad ním narieka a plače.“ 

Licínius si ho dal predviesť a spýtal sa ho: „Si Hermylov priateľ?“ Stratonik vo vedomí, že je 

učeníkom Pravdy, rozhodol sa povedať pravdu. Priznal sa nielen k tomu, že je Hermylovým 

priateľom, ale aj k tomu, že je kresťanom. Cisár prikázal biť ho palicami po celom tele, až kým 

sa nedostal na pokraj smrti, a napokon obidvoch mužov vrhnúť do väzenia. Tam sa celú noc 

spoločne modlili žalmy a prosili Boha o dostatok síl. 

Na druhý deň ráno sa cisár znova spýtal Hermyla, či je ochotný priniesť obetu bohom. 

On mu odpovedal: „Čo som ti hovoril predtým, to zopakujem aj teraz: Spaľuj ma, sekaj ma a 

muč ma, ako len chceš, lebo ja som si privykol nebáť sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť 

nemôžu“ (Mt 10, 28). Mučiteľ prikázal priviazať svätca na strom a nožmi mu rezať telo. 

Uprostred krutých múk sa Hermyl ustavične modlil: „Buď mi Pomocníkom, Pane, môj 

Spasiteľ!“ Potom cisár Licínius odsúdil Hermyla na smrť utopením v rieke Dunaj – udalosti sa 

totiž odohrali v meste Singidunum (dnešný Belehrad v Srbsku). Keďže ani Stratonik napriek 

veľkým mukám nezaprel svoju kresťanskú vieru, aj on bol odsúdený na rovnakú smrť. 

Na tretí deň veriaci našli na brehu sväté telá Hermyla i Stratonika a pochovali ich 

s úctou vo vzdialenosti približne tri a pol kilometra od mesta Singidunum. Uložili ich do 

jedného hrobu, aby všetko mali spoločné: spoločné vyznanie Krista, spoločné väzenie, 

spoločné muky, spoločné utopenie, spoločné pochovanie, spoločnú slávu v nebi. Na ich 

príhovor zmiluj sa nad nami, Bože! 

 

Kurz prípravy na manželstvo 

16. 1 – 19. 1. 2014 - 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. Príspevok na osobu je 60€. 

 

Kurz Rút 

31.1. – 2. 2. 2014 - 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. 

 

http://www.domanzelstva.sk/
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

  

Vtipy: 
 
Príde Janko domov a mamička sa ho pýta:  
- „Janko, od čoho máš tu modrinu na čele?“  
- „Od premýšľania.“  
- „Ako to?“  
- „Myslel som, že Karol ma tým kameňom netrafí.“ 
 
Kolegovia v práci:  
- „Som hladný. Tu máš 50 Sk, skoč prosím ťa do obchodu a kúp mi 20 dkg šunky. Ak nebudú 
mať šunku, tak mi kúp niečo iné.“  
Kolega sa o polhodinku vráti a vraví:  
- „Šunku nemali, tak som ti kúpil 10 päťkorunových známok.“ 
 
Manželka hovorí:  
- „Kura a štrúdľa mi idú najlepšie.“  
Manžel následne na to otvorí hrniec a pýta sa:  
- „A toto je ktoré z nich?“ 
 
Idú dve blondínky autom značky Škoda 120L. Zrazu sa im pokazí. 
Jedna blondínka vystúpi, ide dopredu ku autu, otvorí ho a zhíkne:  
- „Stratili sme motor!“  
Druhá ide dozadu ku autu, otvorí ho a hovorí:  
- „Nevadí, tu máme náhradný!“ 
 

 
 

                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na týždeň 
po Nedeli svätých otcov 

Pondelok 
23.12. 

Desiati svätí mučeníci z Kréty 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Katarína, Peter 

Utorok 
24.12. 

Predvečer Narodenia Pána 
PRÍSNY PÔST 

Svätá prepodobná mučenica 
Eugénia 

7:30 
15:00 
22:00 

Kráľovské hodinky 
Liturgia sv. Bazila Veľkého 

s Veľkou večierňou 
Veľké povečerie s lítiou 

Streda 
25.12. 

NARODENIE NÁŠHO 
PÁNA, BOHA 

A SPASITEĽA JEŽIŠA 
KRISTA 

 

Prikázaný sviatok 
Myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

16:00 
17:00 

 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (60 r.) a Tatiana (39 r.) s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Helena, Anton, Maroš 
Vianočná akadémia 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Alena, Gerald 

Štvrtok 
26.12. 

ZHROMAŽDENIE 
K PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKE 
 

Prikázaný sviatok 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Marián 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária, Michal, Jana, Michal, Galina, Ivo 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Zuzana, Teodor, Alžbeta 

Piatok 
27.12. 

Svätý apoštol, prvomučeník 
a archidiakon Štefan 

Prepodobný Teodor Popísaný, brat 
Teofana, tvorcu kánonov 

 
Voľnica 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Terézia, Eduard, Jozef 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Martin  

Sobota 
28.12. 

Sobota po Kristovom narodení 
Svätí 20 000 mučeníci upálení v 

Nikomédii 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Mirón (panychída) 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ivona 

Nedeľa 
29.12. 

Nedeľa po Kristovom 
narodení – Pamiatka 

svätých a spravodlivých 
Jozefa Snúbenca, kráľa 

Dávida a Jakuba, Božieho 
brata 

7:30 
 

9:00 
 

11:0 
17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Daniela s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Miroslav s rod. 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* o. Mikuláš s rod. 
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Liturgický program 30.12.2013-05.01.2014 

Pondelok 
30.12. 

Svätá mučenica Anýzia 
Prepodobný Zótik, presbyter 
Prepodobná matka Melánia 

Rímska 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Ján, Zuzana, Mária, 
Zuzana, Anna, Andrej, Július 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal  

Utorok 
31.12. 

Zakončenie sviatku Kristovho 
narodenia 

 

Zakončenie Roka sv. Cyrila a Metoda 

6:30 
 

17:00 
18:00 
23:15 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Maroš 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 
Ďakovná sv. liturgia 

 Ďakovný akatist a požehnanie 

Streda 
1.1.2014 

 
NOVÝ 
ROK 

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, 
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA 

KRISTA 
Pamiatka svätého Bazila 

Veľkého, arcibiskupa 
kapadóckej Cézarei 

 

Prikázaný sviatok, myrovanie 
 

Počiatok Roka Bolestnej Panny Márie 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia Bazila Veľkého 
staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 *  

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

*  

Štvrtok 
2.1. 

Predprazdenstvo Bohozjavenia 
Svätý Otec Silvester, rímsky 

pápež 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Andrej, Tomáš, Ivan 

Piatok 
3.1. 

Svätý prorok Malachiáš 
Svätý mučeník Gordios 

Prvý piatok 
Voľnica 

6:30 
7:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Kráľovské hodinky 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna s rod.  

Sobota 
4.1. 

Sobota pred Osvietením 
Zbor svätých sedemdesiatich 

apoštolov 
Prepodobný otec Teoktist, 

igumen 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Petronela s rod. 

Nedeľa 
5.1. 

NEDEĽA PRED 
BOHOZJAVENÍM 

Predvečer Bohozjavenia 
Svätí mučeníci Teopempt 

a Teónas 
Prepodobná Synkletika 

Zdržanlivosť od mäsa 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

15:00 
 

20:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 *  

Veľká večiereň so svätením 
vody 

Veľké povečerie s lítiou 
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Liturgický program 06.01.-12.01.2013 

 
 

Pondelok 
6.1. 

BOHOZJAVENIE NÁŠHO 
PÁNA, BOHA 

A SPASITEĽA JEŽIŠA 
KRISTA 

 
Prikázaný sviatok, myrovanie 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia Bazila Veľkého 
staroslovienska  
 za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 *  

Sv. liturgia slovenská 
*  

Utorok 
7.1. 

Zhromaždenie k prorokovi, 
predchodcovi a krstiteľovi 

Jánovi 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Ján, Anna, Ondrej, 

Mikuláš, Svetlana 
Sv. liturgia slovenská 

* Helena s rod.  

Streda 
8.1. 

Prepodobný otec Juraj Chozebita 
a prepodobný Emilián Vyznávač 

Prepodobná matka Dominika 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Margita 

Štvrtok 
9.1. 

Svätý mučeník Polyeukt 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jaroslav (panychída) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Margita 

Piatok 
10.1. 

Svätý Gregor, nysský biskup 
Prepodobný Domicián, 

meliténsky biskup 
Prepodobný otec Marcián 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Andrea, Ľubomír, Jakubko  

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Milan (panychída) 

Sobota 
11.1. 

Sobota po Osvietení 
Prepodobný otec Teodóz 

6:30 
 
17:00 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Mária 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján (panychída) 

Nedeľa 
12.1. 

NEDEĽA PO 
BOHOZJAVENÍ 

 
Svätá mučenica Tatiana 

 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Jozef (60 r.) s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 *  

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

*  
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Liturgický program 13.01.-19.01.2014 

 

 

Pondelok 
13.1. 

Svätí mučeníci Hermyl a 
Stratonik 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Mária, Ján 
Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj (panychída)  
+ Ján (panychída) 

Utorok 
14.1. 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia 
Pamiatka odchodu do večnosti 
svätej apoštolom rovnej Niny, 

osvietiteľky Gruzínska 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Ján (panychída)  

Streda 
15.1. 

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky 
a Ján Chatrčník 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 

Štvrtok 
16.1. 

Poklona reťaziam svätého 
apoštola Petra 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Andrej 

 
Sv. liturgia slovenská 

Piatok 
17.1. 

Prepodobný a bohonositeľný 
otec Anton Veľký 

 
Voľnica 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária  

Sobota 
18.1. 

Svätý Atanáz a svätý Cyril, 
alexandrijskí arcibiskupi 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* o. Ján a Denisa 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Ivan (34 r.) 

Nedeľa 
19.1. 

TRIDSIATA PIATA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
*  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 *  

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Michal 
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Gréckokatolícka cirkev 

  Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628 
 
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 - 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte pred pôrodom; 
- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv. prijímanie -  minimálne 3 mesiace vopred; 
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 6 mesiacov 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

