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Kresťanská sloboda v poslušnosti Božiemu slovu 

 

Kresťanská sloboda spočíva „v poslušnosti Božiemu slovu“, povedal Svätý Otec v 

rannej homílii 20. januára 2014 v Dome sv. Marty. Zdôraznil, že máme byť vždy pripravení 

prijať „novosť“ evanjelia a „Božie prekvapenia“. Na úvod pripomenul, že „Božie slovo je živé 

a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ Vzápätí zdôraznil, že na prijatie Božieho 

slova musíme mať postoj „poslušnosti“. Skonštatoval, že „Božie slovo je živé a preto 

prichádza a hovorí to, čo chce povedať, nie to, čo očakávam, že povie, alebo v čo dúfam, že 

povie.“ Je to slovo „slobodné“. A je aj „prekvapením, pretože náš Boh je Bohom 

prekvapení.“ Je „novosťou“:  

„Evanjelium je novosť. Božie zjavenie je novosť. Náš Boh je Bohom, ktorý vždy robí 

nové veci a žiada od nás túto poslušnosť voči jeho novosti. V evanjeliu je Ježiš v tomto 

jasný, je veľmi jasný: nové víno do nových mechov. Víno prináša Boh, ale treba ho prijať s 

touto otvorenosťou voči novosti. A toto sa nazýva 

poslušnosť. Môžeme sa spytovať: som poslušný 

Božiemu slovu alebo robím vždy to, o čom som 

presvedčený, že je to Božie slovo? Alebo nechávam 

Božie slovo prejsť cez destilátor, až nakoniec je 

výsledkom niečo odlišné ako to, čo chce Boh, aby 

som robil?“ 

Ak konám takto, „skončím ako tá záplata z 

novej látky na starom odeve, takže diera bude ešte väčšia.“ Po tomto poukaze na obraz z 

evanjeliového čítania (Mk 2,18-22) dal pápež František do pozornosti skutočnosť, že 
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„prispôsobenie sa Božiemu slovu, aby sme ho mohli prijať“ je „dôsledne asketickým 

postojom“. 

„Keď chcem nejaké zariadenie napojiť na elektrický zdroj a nejde to, hľadám 

vhodný adaptér. Musíme sa vždy snažiť adaptovať, prispôsobiť sa tejto novosti Božieho 

slova, byť otvorenými pre novosť. Saul, ozajstný Boží vyvolený, Boží pomazaný, už 

zabudol na to, že Boh je prekvapením a novotou. Zabudol, uzatvoril sa do svojich 

myšlienok, do svojich schém, a takto argumentoval po ľudsky.“ 

V súvislosti s prvým čítaním (1 Sam 15,16-23) pápež František ďalej pripomenul, že v 

Saulovej dobe, keď niekto vyhral boj, vzal si korisť a čiastku z nej použil na vykonanie obety. 

„Tento krásny dobytok bude pre Pána“, vraví Saul. No pápež vysvetľuje, že Saul 

„argumentoval svojim myslením, svojím srdcom, uzavretým vo zvyklostiach“, zatiaľ čo 

„náš Boh nie je Bohom zvyklostí: je Bohom prekvapení“. Saul „nebol poslušný voči 

Božiemu slovu, nedal sa viesť Božím slovom.“ A Samuel ho práve za to karhá, „dáva mu 

pocítiť, že neuposlúchol, nezachoval sa ako služobník, ale ako pán. Zmocnil sa Božieho 

slova.“ Ako ďalej pokračoval Svätý Otec, „Rebélia, neposlušnosť voči Božiemu slovu je 

hriechom uchyľovania sa k modlám“. A ďalej dodal: „Hlavatosť, neposlušnosť spočívajúca 

v konaní čo chceš ty a nie čo chce Boh, je hriechom modloslužby.“ A toto nás „núti 

premýšľať nad tým, čo je to kresťanská sloboda, čo je to kresťanská poslušnosť.“ 

„Kresťanská sloboda a kresťanská poslušnosť znamenajú podvoliť sa Božiemu slovu, 

mať odvahu stať sa novými mechmi pre víno, ktoré prichádza neustále. Mať túto odvahu 

vždy rozlišovať: vravím rozlišovať, nie relativizovať. Vždy rozlišovať, čo Duch koná v 

mojom srdci, čo v mojom srdci Duch chce, kam ma Duch v mojom srdci vedie, a poslúchať. 

Rozlišovať a poslúchať. Vyprosujme si dnes milosť poslušnosti Božiemu slovu, tomu slovu, 

ktoré je vždy živé a účinné, ktoré rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“  

Prevzaté z internetu 

 

Prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi 
 

5.3. – 8.3.2014 – Pozývame Vás prežiť čas jarných prázdnin v Centre pre rodinu na 

Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín.  V rámci programu prázdninového týždňa sme pre 

Vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre 

deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či filmové 

večery. Príspevok na rodinu je 120 EUR. 
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1. V ČO VERÍME 

138. Akú štruktúru má jedna, svätá, katolícka, apoštolská 

Cirkev? = V Cirkvi sú > LAICI  a duchovní (> KLÉRUS). 

Ako Božie deti majú rovnakú dôstojnosť. Sú poverení 

rovnocennými, i keď rozdielnymi úlohami. Poslaním 

laikov je budovať na celom svete Božie kráľovstvo. 

S nimi pôsobia vysvätené osoby (duchovní), ktorým je 

zverená služba riadiť Cirkev, vyučovať a posväcovať. 

V obidvoch stavoch navyše existujú kresťania, ktorí sa 

zvláštnym spôsobom dávajú Bohu k dispozícii v čistote, 

chudobe a poslušnosti (napr. rehoľníci). 

- Úlohou každého kresťana je vydávať svedectvo evanjeliu 

svojím vlastným životom. Boh však vedie každého človeka zvláštnou cestou. Jedných posiela 

ako > LAIKOV, aby v rodine a v povolaní budovali Božie kráľovstvo uprostred sveta. Vo 

sviatosti krstu a > BIRMOVANIA im k tomu udeľuje potrebné dary Ducha Svätého. Iným 

zveruje pastiersku službu; majú viesť, vyučovať a posväcovať jeho ľud. Na túto úlohu si nikto 

nemôže robiť nárok z vlastného rozhodnutia; poveriť ňou môže jedine Pán, ktorý udeľuje 

povolanému človekovi vo sviatosti kňazstva svoju božskú silu. Taký človek preto môže konať 

z Kristovej moci a môže udeľovať > SVIATOSTI. 

DVANÁSŤ APOŠTOLOV (gréc. apostolos = vyslanec, posol): „A toto sú mená 

dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho 

brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon 

Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil“ (Mt 10, 2-4). 

APOŠTOLSKÁ POSTUPNOSŤ (lat. succesio = rad, postupnosť): Neprerušený rad 

biskupov siahajúci až k apoštolom, ich následnosť v biskupskom úrade. Tak ako Ježiš dal 

apoštolom svoju plnú moc, prechádza táto plná moc vkladaním rúk a modlitbou od biskupa 

k biskupovi, až do Pánovho druhého príchodu. 

139.  V čom spočíva povolanie laikov? = LAICI sú poslaní, aby sa v spoločnosti 

zasadzovali o rast Božieho kráľovstva medzi ľuďmi. 

- LAIK nie je kresťanom druhej kategórie, pretože má podiel na Kristovom kňazskom 

úrade (všeobecné kňazstvo). Stará sa o to, aby ľudia v jeho okolí (v škole, v rodine, 

v zamestnaní) poznávali evanjelium a učili sa milovať Krista. Svojou vierou ovplyvňuje 

spoločnosť, ekonomiku a politiku. Podporuje život Cirkvi, napríklad tým, že prijíma službu 

miništranta alebo lektora, slúži ako vedúci modlitbovej skupiny, pracuje v cirkevných 

združeniach a radách (napr. vo farskej rade a v správe Cirkvi). Práve mladí ľudia by mali 

intenzívne premýšľať o tom, na ktorom mieste ich Boh potrebuje. 
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 LAICI (z gréc. laos = ľud): Všeobecný stav v Cirkvi: pokrstení, nevysvätení kresťania, 

patriaci k Božiemu ľudu. 

KLÉRUS (z gréc. kleroi = pastieri): Stav zasvätenia v Cirkvi. 

140. Prečo Cirkev nie je demokratickou organizáciou? = Princíp demokracie spočíva 

v tom, že všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi však všetka moc vychádza 

z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru. Kristus jej však zároveň dal aj 

kolegiálnu štruktúru. 

- Hierarchický prvok v >CIRKVI sa zakladá na tom, že v nej koná sám Kristus 

prostredníctvom zasvätených osôb, ktoré v Cirkvi zastávajú úrad. Tí preto môžu konať alebo 

udeľovať to, čo by nemohli konať alebo udeľovať sami od seba, to znamená, že v Ježišovom 

mene udeľujú >SVIATOSTI a s jeho splnomocnením vyučujú. Kolegiálny prvok v cirkvi 

spočíva v tom, že Kristus zveril ucelenú vieru spoločenstvu dvanástich >APOŠTOLOV, ktorých 

nástupcovia riadia Cirkev za predsedníctva Petrovho úradu. Z hľadiska tejto kolegiality sú 

neoddeliteľnou súčasťou Cirkvi koncily. Rozmanitosť obdarovania a univerzálnosť svetovej 

Cirkvi však môže prinášať ovocie aj v iných cirkevných grémiách, synodách a radách. 

141. Akú úlohu má pápež? = >PÁPEŽ je ako nástupca svätého Petra a ako hlava 

biskupského kolégia zárukou jednoty >CIRKVI. Má najvyššie pastoračné 

splnomocnenie a najvyššiu autoritu pri rozhodovaní vo vieroučných 

a disciplinárnych otázkach. 

- Ježiš zveril Petrovi výnimočné a prednostné postavenie medzi >APOŠTOLMI. Peter 

sa tak stal najvyššou autoritou prvotnej Cirkvi. >RÍM – miestna cirkev, ktorú Peter viedol, 

a zároveň miesto jeho mučeníckej smrti – sa po jeho smrti stal duchovným centrom mladej 

Cirkvi. Rímu podliehali všetky cirkevné obce, pretože bol meradlom pravej, úplnej 

a nefalšovanej apoštolskej viery. Až dodnes je každý >BISKUP Ríma, tak ako Peter, najvyšším 

pastierom Cirkvi, ktorej skutočnou hlavou je Kristus. Iba v tejto funkcii je >PÁPEŽ 

„Kristovým zástupcom na zemi“. Ako najvyššia autorita v oblasti pastorácie a v učení bdie 

nad tým, aby sa ohlasovala pravá viera. Pokiaľ sa vysvätení nositelia cirkevného úradu 

dopustia závažného previnenia v otázkach učenia a mravov, musí pápež v nevyhnutných 

prípadoch odvolať ich poverenie vyučovať alebo ich musí postaviť mimo služby. Jednota 

v otázkach učenia a mravov zaručená >UČITEĽSKÝM ÚRADOM CIRKVI, na čele ktorého 

stojí pápež, dodáva Katolíckej cirkvi do značnej miery vnútornú silu a príťažlivosť. 

PÁPEŽ (z gréc. pappas = otec): Nástupca apoštola Petra a biskup Ríma. Pretože už 

Peter bol prvý medzi apoštolmi, aj pápež ako jeho nástupca je hlavou kolégia biskupov. Ako 

zástupca Krista na zemi je najvyšším pastierom Cirkvi. 

BISKUP (z gréc. episkopein = vidieť niečo zhora): Nástupca apoštolov, predstavený 

diecézy (miestnej cirkvi). Biskup ako člen kolégia biskupov pod vedením pápeža má aktívnu 

účasť na starostlivosti o celú Cirkev. 

KŇAZ (z gréc. presbyteros = starší): Spolupracovník biskupa pri ohlasovaní evanjelia 

a udeľovaní sviatostí. Svoju službu vykonáva v spoločenstve s ostatnými kňazmi a pod 

vedením biskupa. 

DIAKON (gréc. diakonos = služobník, pomocník): Vysvätený je pre službu (diakoniu) 

slova, liturgie a charity.  

    Pokračovanie v budúcom čísle... 
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DEKRÉTY APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE    

K VYHLÁSENÉMU ROKU SEDEMBOLESTNEJ 

PANNY MÁRIE 

Apoštolská Penitenciária (prot. č. 831/13/I) na základe zvláštneho 

poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske  s 

radosťou poveril touto vecou, udeľuje  

JUBILEJNÉMU ROKU  DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV 

pri náležitom splnení zvyčajných podmienok:  

1. sviatostná spoveď 

2. sväté prijímanie  

3. modlitba na úmysel Svätého Otca.  
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na 

spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci: 

a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia 

nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré 

zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným 

desiatkom ruženca, 

b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre 

Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo 

tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby, 

c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme 

alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na 

Slovensku. 

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu 

získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si 

úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším 

vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a 

obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu. 

Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti 

prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, 

vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali 

Sväté prijímanie chorým. 

Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu 

na všetky protichodné ustanovenia. 

Mauro Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi Piacenza, veľký penitenciár 

Krzysztof Nykiel,vedúci úradu 
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VYBRANÉ CHRÁMY 

PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 

 Za vybrané chrámy Prešovskej archieparchie 

na získanie úplných odpustkov za horeuvedených 

podmienok raz denne počas celého Jubilejného roka 

Sedembolestnej ustanovujem tieto chrámy: 

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 

baziliku minor v Ľutine, horu Zvir v Litmanovej, 

Bukovu Hôrku a farské chrámy v Čirči,  

v Humenom-meste, 

 vo Vranove nad Topľou-Čemernom, v Sečovskej Polianke, v Snine-meste a v Šašovej.  

 Všetkých kňazom nariaďujem oboznámiť s týmito dekrétmi všetkých svojich veriacich, ale 

zvlášť chorých s tým, za akých podmienok môžu prijať úplné odpustky aj na svojich lôžkach doma.  

Mons. Ján Babjak SJ 

prešovský arcibiskup a metropolita 

DEKRÉT (prot. č. 832/13/I) 

Apoštolská penitenciária z moci úradu, ktorým jedine ju poveril Svätý Otec v Kristovi a náš pán, z Božej 

milosti pápež František, láskavo súhlasí, aby ctihodní najdôstojnejší arcibiskupi a biskupi, členovia Konferencie 

biskupov Slovenska, pri príležitosti Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, v deň vybraný tak, 

aby to vyhovovalo veriacim, po obetovaní božskej obety udelili všetkým prítomným veriacim kresťanom, ktorí 

sa zrieknu akejkoľvek náklonnosti k hriechu a zúčastnia sa na tejto obete, pápežské požehnanie obdarené 

úplnými odpustkami, ktoré je možné získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a 

modlitba na úmysel Svätého Otca). 

Kresťanskí veriaci, ktorí nábožne prijali pápežské požehnanie, aj keď sa z rozumných dôvodov nemohli 

fyzicky zúčastniť posvätných obradov, ale vykonávanie týchto obradov sledovali so zbožnou a uzobranou 

mysľou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, nech tiež nepochybujú o tom, že môžu 

podľa noriem práva získať úplné odpustky. 

Toto platí bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia. 

Vydané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 3. decembra v roku 2014 od Pánovho Vtelenia. 

  

Mauro Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi Piacenza, 

veľký penitenciár 

Krzysztof Nykiel, vedúci úradu 
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Životopis svätých:  Svätý otec Meletios, arcibiskup Veľkej Antiochie – 

 12. február 

Pochádzal zo slávneho rodu z Meletíny v Arménsku. Pre svoju 

láskavosť bol zvolený za biskupa v Sebaste. Odtiaľ ho čoskoro 

vyhnali. A on odišiel do sýrskej púšte. V roku 331 zavrhli ariáni 

antiochijského patriarchu Eustatia a nastolili svojho biskupa. Toho 

pravoverní katolíci neuznávali. Ariánom sa vyhýbali. Roku 361 

zosadili ariáni svojho biskupa a spoločne s katolíkmi zvolili za 

patriarchu Meleta. Cisár Konštancius voľbu potvrdil. No časť 

pravoverných katolíkov nového biskupa neuznávala, pretože bol 

zvolený heretikmi. 

Ariáni si mysleli, že sa Melet pridá na ich stranu, ale pomýlili 

sa. Raz kázal o presvätej Trojici a dokazoval, že Syn je rovnakej 

podstaty ako Otec. V chráme nastal veľký šum. Archidiakon mu dokonca položil ruku na ústa, aby 

nemohol ďalej hovoriť. Vtedy Meletius zdvihol hore tri prsty. Dva z nich zložil a jeden zdvihol, aby 

znázornil pravdu, že sú tri Božské osoby, ale len jeden Boh. Archidiakon chcel zamedziť aj tomu, 

tak biskupovi uvoľnil ústa a chytil ho za ruku. V tej chvíli Meletius zvolal: "A tieto tri sú jedno." Po 

30 dňoch v tejto funkcii bol Meletius vyhnaný z Antiochie. Za patriarchu bol zvolený heretik 

Euzoj. Pretože pravoverní katolíci, ktorí Meleta neuznávali, si tiež zvolili patriarchu, boli v meste 

traja biskupi. 

Keď nastúpil cisár Julián Apostata, tešil sa rozkolu v Antiochii. Preto dovolil, aby sa 

Meletius roku 362 vrátil do mesta. Biskupovi prívrženci ho privítali s radosťou. Celý Východ ho 

považoval za jediného právoplatného patriarchu. 

Vo svojej funkcii bojoval Meletius s rozmáhajúcim sa pohanstvom, ktoré Julián podporoval. 

Preto ho cisár poslal do vyhnanstva, ktoré netrvalo dlho, lebo Julián čoskoro zomrel. 

Cisár Valens, ktorý bol ariánom, chcel získať patriarchu na svoju stranu, ale nepodarilo sa 

mu to. A tak ho roku 372 poslal do vyhnanstva. Keď sa to ľudia dozvedeli, bežali k vozu, na 

ktorom biskupa odvážali, a začali kameňovať cisárskeho zástupcu. Patriarcha ho však prikryl 

svojim plášťom, a tak ho vlastne zachránil. 

Po smrti cisára Valensa nastali pokojné časy. Meletius sa mohol roku 379 vrátiť do 

Antiochie. Bol privítaný s jasotom. V meste sa snažil nastoliť jednotu medzi rozdelenými 

katolíkmi. Svojmu pravovernému katolíckemu protibiskupovi Pavlínovi navrhol, aby pásli svoje 

stádo spoločne, a aby sa po smrti jedného z nich stal patriarchom ten druhý. Pavlín návrh prijal. 

Tým sa rozkol skončil. Roku 381 bol zvolaný do Carihradu II. všeobecný snem. Meletius sa ho 

zúčastnil. Bol jeho predsedom. Čoskoro po otvorení koncilu však zomrel. Pochovali ho v Chráme 

Svätých apoštolov. Jeho pohreb bol veľmi slávnostný. Rok po smrti boli jeho pozostatky 

prenesené do Antiochie. 

prevzaté z internetu
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GKCH SOCIÁLNE CENTRUM V HUMENNOM 

v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Humenné-mesto 

 a Gymnáziom sv. Jána Zlatoústeho  

pozývajú Vás na  

 

Priateľské stretnutie manželských párov 
 

 
konané v rámci Národného týždňa manželstva 10. – 16. februára a Dňa sv. Valentína 

 

Dňa:  15. 02. 2014 (sobota) 

Začiatok: od 09.00 hod. 

Platí sa len obed: 4,-€/osoba 

                                                                

Program: 

08.30 – 08.55  Registrácia 

 

9.00 - 9. 45  Rozdiely medzi mužom a ženou 

Prednášajúca Mgr. Jana Vyšinová, sociálna pracovníčka GKCH Sociálneho centra v Humennom 

Prestávka 

10.00 – 10.45  Komunikácia a správanie 

Prednášajúca Mgr. Danka Pavlíková, špecializovaná sociálna pracovníčka, terapeutka a vedúca 

GKCH Sociálneho centra v Humennom 

Prestávka 

11.00- 11.45  Sexualita a rodová rovnosť - gender idologia 

Prednášajúci o. ThLic. Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu- Sigord 

Prestávka 

12.00   Svätá liturgia spojená s obnovením manželských sľubov 

13.00 – 13. 45  Obed 

14.00- 14.45 -  O manželských večeroch  

Prednášajúci o. ThLic. Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu- Sigord 

Prestávka 

15. 00  – 16.30 Film:   V jednom ohni (romantická dráma) 

 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 05.02.2014 na tel. č.: 057/ 775 69 93 

Bližšie informácie na tel. č. : 057/ 775 69 93 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 

Do švajčiarskej banky príde nový zákazník a chce rozprávať len s riaditeľom.  
- „Koľko chcete uložiť?“ - pýta sa ho riaditeľ.  
Muž si dá ruku na ústa a potichučky hovorí:  
- „Sedem miliónov!“  
Bankár ho potľapká po pleci a povie:  
- „Nemusíte šepkať. U nás nie je chudoba nijakou hanbou!“ 
 
- „Mamí, horí nám lampa.“  
- „Nehovorí sa horí, ale svieti.“  
- „Mamí, svietia aj záclony!“ 
 
Príde chlapík do drogérie a hovorí predavačke:  
- „Ten sprej sa volá ako ja.“  
Predavačka nechápe a pýta sa:  
- „Ako?“  
- „Že ten sprej sa volá ako ja!“ 
- „Vy ste HUGO BOSS?“  
- „Nie, ja som Dežo Dorant.“ 
 

Stretnú sa Nemec, Američan a Pražák a hádajú sa, kto má ťažšiu reč. Nemec: - „My píšeme nein a 
čítame najn.“  
Angličan: - „My zasa píšeme New York a čítame ako Ňu Jork.“  
Pražák: - „Nemáte na nás, my píšeme Praha 3 a čítame Žižkov.“ 
 
Pri odvode:  
- „Schopný vojenskej služby...“  
- „Ale ja som krátkozraký!“ 
Do kartotéky lekár dopísal: Schopný na boj zblízka! 
                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 
o Zachejovi 

Pondelok 
3.2. 

Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa Anna 

6:30 
 

17:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna, Irena 

Moleben k MPӨY (za rodiny) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, 
Ondrej, Juraj 

+ Michal (panychída) 

Utorok 
4.2. 

Prepodobný otec Izidor 
Peluzíjský 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Pavlína, Alžbeta, Andrej, 

Pavol, Anna 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Silvia, Alena  
+ Peter (panychída) 

Streda 
5.2. 

Svätá mučenica Agáta 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Marek, Lukáš 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Anna (panychída) 

Štvrtok 
6.2. 

Prepodobný otec Bukol, 
smyrnianský biskup 

Svätý hieromučeník Silván, 
emesský biskup a spoločníci 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Ján, Mária, Mikuláš, Jitka, 

Anna, Peter, Michal, Magdaléna, 
Emil 

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

Piatok 
7.2. 

Prepodobný otec Partenios, 
lampsacký biskup 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:45 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Euch. adorácia 
Sv. liturgia slovenská 

+ Fedor, Zuzana, Drahomír, Štefan, 
Mária, Mária, Milan 

Sobota 
8.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Stratilat 

Svätý prorok Zachariáš 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Zuzana, Michal 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 
* Stanislava (18 r.)  

Nedeľa 
9.2. 

NEDEĽA 
O MÝTNIKOVI A 

FARIZEJOVI 
 

Zakončenie sviatku Stretnutia 
Pána 

 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal (84 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Sestry služobnice Antónia, 

Simeona, Sofia 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* rodina Terifajová 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli 

o mýtnikovi a farizejovi 

Pondelok 
10.2. 

Svätý mučeník Charalampés 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína, Michal 

Akatist k MPӨY (za rodiny) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal – ročná (panychída) 
+ Milan 

Utorok 
11.2. 

Svätý hieromučeník Blažej, 
sebastejský biskup 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jaroslav, Vladislav 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján   

Streda 
12.2. 

Svätý otec Meletios, arcibiskup 
Veľkej Antiochie 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Margita (76 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Anna, Vladimír 

* Marta (50 r.) 

Štvrtok 
13.2. 

Prepodobný otec Martinián 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 
+ Milan (panychída)   

Piatok 
14.2. 

Odchod do večnosti 
prepodobného Konštantína 
Filozofa, učiteľa Slovanov 
Prepodobný Matrón Pustovník, 

divotvorca 
Voľnica 

6:30 
 

15:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Iveta, Ingrid 

Sobáš 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mária (panychída) 

Sobota 
15.2. 

Svätý apoštol Onezim 

6:30 
 

16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Božena (70 r.) 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Michal, Valéria 

Nedeľa 
16.2. 

NEDEĽA 
O MÁRNOTRATNOM 

SYNOVI 
 

Zbierka: podporný fond I. 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marta s deťmi a ich rodiny 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Emília, Anna 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Dalibor 
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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 

        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

