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Srdce rozhoduje o viere i o jej strate 

 

Vatikán 13. februára (RV) Veriaci môže stratiť vieru pre svoje vášne a márnivosť, kým 

pohan sa môže stať veriacim vďaka svojej pokore. Toto je v stručnosti obsah homílie pápeža 

Františka z rannej svätej omše, ktorá bola slávená 13. februára v Dome sv. Marty.  

Čítania dňa (1 Kr 11, 4-13, Mk 7, 24-30) 

nám predkladajú úvahu nad dvojakou cestou: 

od modlárstva k živému Bohu, a naopak, od 

živého Boha k modlárstvu. Svätý Otec ponúkol 

meditáciu nad úryvkom evanjelia, v ktorom 

odvážna žena kanaánčanka (Sýrofeničanka), 

teda pohanka, prosí Ježiša, aby oslobodil jej 

dcéru od zlého ducha. Je to zúfalá matka a 

matka urobí pre zdravie dieťaťa všetko. Ježiš jej vysvetľuje, že on prišiel ponajprv k ovciam 

z domu Izraela, ale vysvetľuje jej to tvrdou rečou: «Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, 

lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.» Táto žena, ktorá rozhodne 

nechodila na vysokú školu, vedela, ako reagovať. A reagovala – ako povedal Svätý Otec – 

nie svojou inteligenciou, ale materinským pudom, láskou: ‚Pane, aj šteňatá jedia pod 

stolom odrobinky po deťoch. To mi daj, tieto omrvinky!‘ Táto žena sa nehanbí za svoju 

vieru a Ježiš urobil na jej prosbu zázrak.  

„Išla do rizika, že nevyvolá dobrý dojem, ale trvala na svojom, a tak sa z pohanstva 

a modlárstva dopracovala k tomu, že získala uzdravenie pre svoju dcéru a ona osobne 

našla živého Boha. Toto je cesta človeka dobrej vôle, ktorý hľadá Boha a nachádza ho. 

Pán ho požehnáva. Koľko ľudí ide touto cestou a Pán na nich čaká! Je to sám Duch Svätý, 

kto ich posúva vpred na tejto ceste. Každodenne v Pánovej Cirkvi nachádzame ľudí, ktorí 

Ročník:  6.     Číslo:   3 
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kráčajú v tichosti touto cestou, aby našli Pána, pretože sa nechávajú viesť Duchom 

Svätým.“ 

„Je tu však aj opačný postup“ – poznamenal pápež –, ktorý vidíme u Šalamúna, ako 

nám to opisuje prvé čítanie. Šalamún bol „najmúdrejší muž na svete,“ dostal od Boha 

veľké požehnanie, všeobecne požíval slávu, mal všetku moc, bol veriaci v Boha, ale čo sa 

stalo? Mal záľubu v ženách a mal mnoho pohanských konkubín, ktoré dosiahli, že sa jeho 

srdce odklonilo nasledujúc iných bohov, a tak zaviedol v Izraeli modly. „Tieto ženy 

pomaly, pomaly oslabili Šalamúnovo srdce. Jeho srdce nezostalo zjednotené s Pánom, ako 

bolo srdce Dávida, jeho otca.“ 

„Jeho srdce sa oslabilo, tak sa oslabilo, že stratil svoju vieru. Stratil vieru. 

Najmúdrejší muž na svete sa nechal unášať nerozvážnou láskou, nechal sa unášať svojimi 

vášňami. ‚Ale, otče, Šalamún nestratil svoju vieru, on veril v Boha a dokázal citovať 

Bibliu!‘ Áno, to je pravda, ale mať vieru nie je to isté ako vedieť recitovať vyznanie viery. 

Môžeš recitovať Krédo, a pritom si už vieru stratil.“ 

Šalamún – povedal pápež – bol hriešnik, ako jeho otec Dávid. Ale potom išiel ďalej a 

z hriešnika sa stal nerestníkom. Jeho srdce bolo skazené týmto modlárstvom. Jeho otec bol 

hriešnik, ale Pán mu odpustil všetky hriechy, pretože bol pokorný a prosil o odpustenie. 

Šalamún naopak bol „veľmi múdry“, ale márnivosť a jeho vášne ho priviedli ku skaze. Práve 

srdce je to miesto, kde sa stráca viera: 

„Zlé semeno vášní vyrástlo v srdci Šalamúna a priviedlo ho k modlárstvu. Po prvom 

čítaní po Aleluja sme počuli tú krásnu radu: ‚V tichosti prijmite slovo, v poslušnosti; to 

slovo, ktoré bolo zasiate vo vás, má moc spasiť vaše duše.‘ Vydajme sa cestou 

Kanaánčanky, tej pohanskej ženy, prijímajúc Božie slovo, ktoré bolo zasiate do nás a ktoré 

nás privádza k spáse. Nech nás mocné Božie slovo zachováva na tejto ceste a nedovolí, 

aby sme skĺzli do skazenosti, ktorá vedie k modlárstvu.“ 

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 

142. Môžu biskupi pri vykonávaní učiteľskej právomoci 

postupovať v rozpore s pápežom a môže pápež užívať 

svoju učiteľskú právomoc v rozpore s biskupmi? = Nie. > 

BISKUPI nemôžu pri vykonávaní učiteľskej právomoci 

vystupovať proti >PÁPEŽOVI, môžu konať a vyučovať 

iba v jednote s ním. Pápež naproti tomu môže svoju 

učiteľskú právomoc uplatňovať v jasne stanovených 

prípadoch aj bez aktívnej účasti biskupov. 

- Vo svojom rozhodovaní je však >PÁPEŽ viazaný vierou 

>CIRKVI. Existuje niečo ako všeobecný zmysel pre vieru Cirkvi; 

je to kontinuálne podstatné presvedčenie Cirkvi v otázkach 

viery, vnuknuté Duchom Svätým, čosi ako zdravý sedliacky rozum Cirkvi, teda niečo, 

„čomu všetci vždy a všade verili“ (sv. Vincent Lerinský). 

RÍM: Rímske spoločenstvo bolo od začiatku vnímané ako „najvyššia, najstaršia 

a najznámejšia cirkevná obec“, ktorú založili a zriadili najslávnejší apoštoli Peter 

a Pavol... „Na základe jej osobitného primátu musí byť každá miestna cirkev v jednote 

s touto Cirkvou, to znamená, veriaci na celom svete, pretože v rímskej cirkvi bola vždy 

zachovaná apoštolská tradícia“ (sv. Irenej, 135 – 202). Skutočnosť, že obaja apoštoli 

podstúpili v Ríme mučenícku smrť, dáva rímskemu spoločenstvu ešte väčšiu vážnosť.   

143.  Je pápež naozaj neomylný? = ÁNO. Avšak iba vtedy, keď prostredníctvom 

slávnostného cirkevného aktu (ex cathedra) vyhlasuje dogmu alebo záväzné 

rozhodnutie v otázkach učenia viery a mravov. Neomylný charakter môžu mať 

aj rozhodnutia biskupského kolégia v spoločenstve s pápežom, ktoré sa 

týkajú otázok učenia viery, napríklad rozhodnutia ekumenického koncilu. 

- PÁPEŽOVA neomylnosť sa netýka jeho morálnej integrity a inteligencie. Vo svojej 

podstate je neomylná iba Cirkev ako celok, lebo Ježiš jej prisľúbil Ducha Svätého, ktorý ju 

zachováva v pravde a čoraz hlbšie ju do pravdy uvádza. Akonáhle sa popiera alebo mylne 

vykladá nejaká samozrejmá pravda viery, Cirkev si vyhradzuje posledné slovo, ktorým 

definitívne vyhlasuje, čo je zlé a čo je správne. Pápež ako nástupca sv. Petra a prvý medzi 

BISKUPMI má právomoc vyhlásiť pravdu viery v súlade s tradíciou hlásania Cirkvi, aby sa raz 

navždy predkladala veriacim ako „istá pravda viery“. To znamená, že pápež vyhlási dogmu. 

Dogma preto nesmie prinášať po obsahovej stránke nič „nové“. Dogma sa vyhlasuje veľmi 

zriedkavo. Posledná je z roku 1950. 
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 „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné 

brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude 

zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 18 – 19). 

144. Akú úlohu majú biskupi? = BISKUPI zodpovedajú za zverenú miestnu 

cirkev a spoluzodpovedajú za celú >CIRKEV. Svoju autoritu vykonávajú vo 

vzájomnom spoločenstve pre blaho celej Cirkvi pod vedením >PÁPEŽA. 

- Biskupi musia byť v prvom rade >APOŠTOLMI – vernými svedkami Ježiša, ktorý 

každého z nich osobne povolal do svojej blízkosti a zveril mu poslanie. Biskupi teda 

prinášajú Krista ostatným ľuďom a privádzajú ľudí ku Kristovi. To uskutočňujú, keď 

ohlasujú Božie slovo, vysluhujú SVIATOSTI  a riadia zverenú miestnu CIRKEV. Biskup 

ako nástupca apoštolov vykonáva svoj úrad z apoštolskej moci; nie je teda len akýsi 

pápežov splnomocnenec alebo pomocník. Koná však v súlade s PÁPEŽOM a pod jeho 

vedením. 

„Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať.“ (Mk 3, 14). 

„Modlite sa za mňa, aby som sa učil viac milovať vás, jeho stádo, každého 

jednotlivo i všetkých spoločne. Modlite sa za mňa, aby som neutekal zo strachu pred 

vlkmi. Modlite sa za seba navzájom, aby nám Pán bol oporou a aby sme sa aj my učili 

opierať sa jeden o druhého.“ (Benedikt XVI. v inauguračnej reči na začiatku svojho 

pontifikátu 24. júla 2005). 

145. Prečo si Ježiš praje, aby niektorí ľudia žili po celý život v chudobe, v čistote 

bez manželstva a v poslušnosti? = Boh je láska. A preto túži aj po našej láske. 

Jednou z foriem odovzdania sa Bohu z lásky je žiť ako Ježiš – teda 

v chudobe, v čistote a poslušnosti. Kto tak žije, má hlavu, srdce i ruky úplne 

k dispozícii pre Boha a pre ľudí. 

- Vždy sa nájdu ľudia, ktorých Ježiš natoľko premôže a uchváti, že „pre nebeské 

kráľovstvo“ (Mt 19, 12) odovzdajú Bohu úplne všetko – dokonca aj také dary, ako je 

vlastný majetok, vlastná vôľa a manželská láska. Takýto život podľa >EVANJELIOVÝCH 

RÁD chudoby, >ČISTOTY a poslušnosti ukazuje všetkým kresťanom, že svet sám o sebe 

ešte nie je všetko. Až stretnutie s božským Ženíchom „z tváre do tváre“ zaistí človeku 

skutočné šťastie. 

EKUMENICKÝ KONCIL (gréc. oikumené = celý obývaný svet): Zhromaždenie 

katolíckych biskupov Cirkvi celého sveta; nemýliť si s „ekumenizmom“ v zmysle 

zjednotenia všetkých kresťanov. 

DOGMA (gréc. dogma = názor, uznesenie, poučka): Článok viery obsiahnutý 

v Písme alebo v tradícii, vyhlásený „ex cathedra“ ako Božie zjavenie. 

EX CATHEDRA (lat. = z katedry): Pojem označuje výnimočnosť pápežovho 

neomylného rozhodnutia v otázkach viery. 

    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 

 



                                  Sme  tu  pre  vás   3/2014 

 

 

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 Porfyrios, gazský biskup – 

 26. február 

Porfýrios, arcibiskup z Gazy, sa narodil asi v roku 346 

v Solúne, v Macedónsku. Jeho rodičia boli bohatí ľudia, a to 

dovolilo svätému Porfyriovi získať dobré vzdelanie. So 

svojou záľubou ku kláštornému životu v dvadsiatich piatich 

rokoch odišiel z domu a išiel do Egypta, kde žil na hore Nit 

pod vedením Sv. Makaria Veľkého (19.1). Tam sa stretol s 

blaženým Hieronymom, ktorý vtedy navštevoval Egyptské 

kláštory. Spolu s ním sa potom vydal do Jeruzalema, aby sa 

poklonil svätým miestam, a životodarnému svätému Krížu 

(14.9), potom sa usadil v Jordánskej púšti na zdokonalenie 

sa v modlitbe a pôste. Tam sv. Porfyrios upadol do ťažkej choroby. Pre uzdravenie sa rozhodol 

ísť na sväté miesta v Jeruzaleme. Raz, keď bol v úplnom rozpoložení a tranze ležiac na úpätí 

Kalvárie, Pán navštívil svojho služobníka v spásonosnom sne. Sv. Porfyrios uvidel Ježiša 

Krista zostupujúceho z kríža, a obrátil sa k nemu i povedal, "prijmi toto drevo „kríža“, a 

zachovaj si ho." Keď sa prebudil, cítil sa zdravý. Slová Spasiteľa sa čoskoro naplnili: 

patriarcha Jeruzalema vysvätil sv. Porfyria za kňaza a ustanovil ho za ochrancu čestného 

„dreva“ Kríža Pánovho. V tom čase Sv. Porfyrios získal dedičstvo po svojich rodičoch - 4000 

zlatých. Všetky ich rozdal - časť núdznym a časť na skrášlenie Chrámov Božích. 

V r. 395 zomrel biskup Gazy (v Palestíne). Miestni kresťania išli do Cézarey k Metropolitovi 

Jánovi s prosbou, aby im ustanovil nového biskupa, ktorý by pôsobil proti pohanom, ktorí 

prevládajú v ich meste a utláčajú kresťanov. Pán vnukol metropolitovi povolať jeruzalemského 

kňaza sv. Porfyria. S bázňou a chvením prijal biskupský stav, so slzami sa poklonil 

Životodarnému drevu a išiel vykonávať svoje nové poverenie v poslušnosti. 

V Gaze našiel iba tri kresťanské chrámy, a pohanských chrámov a idolov – obrovské 

množstvo. V tom čase nastalo obdobie bez dažďa a veľké sucho. Pohanskí kňazi prinášali 

obety modlám, ale katastrofa sa nezastavila. Sv. Porfyrios vyhlásil pre všetkých kresťanov 

pôst, začal ho celonočným bdením, a prešiel za celú noc v sprievode s Krížom celé mesto. A 

zrazu sa obloha pokryla mrakmi, zahrmelo a spustil sa hojný dážď. Vidiac tento zázrak, veľa 

pohanov zvolalo, "Kristus je pravý Boh"! Po tejto udalosti vstúpili do Cirkvi, a bolo 

pokrstených 127 mužov, 35 žien a 14 detí, a neskôr pribudlo ďalších 110 ľudí. 

Ale pohania stále utláčali kresťanov, vylúčili ich z verejných funkcií, zaťažili daňou.  
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Sv. Porfyrios a Metropolita Ján Cezárey, išli do Konštantinopolu požiadať o ochranu od 

cisára. Prijal ich sv. Ján Zlatoústy a poskytol im účinnú pomoc. Metropolita Ján a sv. Porfyrios 

boli predstavení cisárovnej Eudoxii, ktorá v tom čase bola tehotná. "Vezmite nás pod svoju 

ochranu, - povedali biskupi cisárovnej - a Pán vám pošle syna, ktorý sa stane kráľom za 

vášho života." Eudoxia veľmi túžila mať syna, lebo predtým sa jej narodili iba dievčatá. 

Naozaj, v cisárskej rodine, po modlitbe svätých, sa narodil dedič. V roku 401 cisár vydal dekrét 

o zničení pohanských chrámov v Gaze a poskytol všetky oprávnenia pre kresťanov. Okrem 

toho, cisárovná dala hierarchom finančné prostriedky na stavbu nového chrámu, ktorý bol 

postavený v pásme Gazy na mieste hlavného pohanského chrámu. 

Sv. Porfyrios na sklonku života upevnil kresťanstvo v Gaze, a úplne ochránil svoje stádo 

z obťažovania pohanov. Prostredníctvom modlitby robil sv. Porfyrios početné zázraky a 

uzdravenia. 25 rokov viedol arcibiskup svoje stádo a zomrel v roku 420. 

prevzaté z internetu 

Priateľské stretnutie manželských párov zrušené 

 

Na Slovensku sa už po štvrtý krát pripravuje kampaň, ktorej cieľom je poukázať na hodnotu 

manželstva, ako cieľavedome budovaného harmonického vzťahu muža a ženy. Mottom celej kampane 

je „Manželstvo viac ako papier.“ Preto sme sa aj my rozhodli usporiadať v spolupráci 

s Gréckokatolíckou farnosťou Humenné – mesto priateľské stretnutie manželských párov (duchovná 

obnova), ktoré sa malo konať 15. 2. 2014 v rámci Národného týždňa manželstva. Priateľské stretnutie 

malo obsahovať zaujímavé prednášky ako: Rozdiely medzi mužom a ženou, Komunikácia a správanie 

v manželstve. Naše pozvanie prijal 

o. ThLic. Peter Jakub, ktorý je riaditeľom Centra pre rodinu – Sigort so zaujímavými 

prednáškami o sexualite a rodovej rovnosti. Mal pre nás pripravené aj zaujímavé pozvanie na 

manželské večery. Všetky tieto nami ponúkané aktivity mali prispieť k lepšiemu spoznaniu samých 

seba, ako aj manželských partnerov, k duchovnému rastu manželstva, ako aj k vzájomnému spoznaniu 

sa s inými manželskými pármi, ktoré prípadne mohlo viesť k vytvoreniu spoločenstva. 

Priateľské stretnutie manželských párov bolo zrušené pre nízku účasť manželských párov. 

Stretnutie bolo spropagované vo všetkých Gréckokatolíckych a Rímskokatolíckych farnostiach 

v Humennom, mnohí boli oslovení aj osobne. Prekvapilo nás, že na stretnutie sa prihlásilo len 5 

manželských párov. V susednom meste Snina, ktoré organizovalo taktiež duchovnú obnovu pre 

manželov bolo nahlásených okolo 40 manželských párov, pričom mesto Humenné má viac obyvateľov 

ako Snina. 

Manželstvo je ako kvet o ktorý sa treba starať. Z tejto skúsenosti nám vyplývajú tieto otázky: 

Starám sa o svoje manželstvo dostatočne? Nie je pre mňa manželstvo len papier? Potrebujem 

duchovne obnovovať svoj manželský vzťah? Na tieto otázky nech si každý čitateľ odpovie vo svojom 

vnútri. 

 

Mgr. Pavlíková a Mgr. Vyšinová, sociálne pracovníčky GKCH Sociálneho centra v Humennom 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 
Viete, čo je to vrchol slušnosti?  
Keď vodič autobusu uvoľní sedadlo starenke. 
 
Náčelník indiánov sa pýta:  
- „Koľko máme člnov?“  
Jeden z nich sa ozve:  
- „Ani jeden.“  
- „A koľkokrát si to spočítal?“  
- „Asi dvakrát.“ 
 
Koľko ozajstných mužov je potrebné na vymenenie žiarovky?  
Ani jeden. Ozajstný muž sa tmy nebojí. 
 

- „Chcel by som ti dať darček na meniny, ocko.“  
- „Ďakujem synček, ale najmilším darom by pre mňa boli tvoje dobré 
známky v škole.“  
- „Už je neskoro! Kúpil som ti kravatu.“ 
 
Na železničnej stanici spí chlap na lavičke. Príde k nemu policajt a pýta sa ho:  
- „Čo je toto nocľaháreň?“  
Chlap sa otočí na druhú stranu a zašomre:  
- „Čo som ja informátor?“ 
 
- „Móricko, kde máš žiacku knižku?“  
- „Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodičov.“ 

 

 
                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na Mäsopôstny 
týždeň  

Pondelok 
17.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor 
Tirón 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Ján 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Ján, Mária, Eva, Júlia 
+ Miroslav (panychída) 

Utorok 
18.2. 

Svätý otec Lev, rímsky pápež 
6:30 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan 

Streda 
19.2. 

Svätý apoštol Archippos 
6:30 

 
18:00 

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

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Štefan, Mária (panychída) 

Štvrtok 
20.2. 

Prepodobný otec Lev, katánijský 
biskup 

6:30 
 
 

18:00 

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

+ Ján, Jozef, Jana (panychída) 

Piatok 
21.2. 

Prepodobný otec Timotej zo 
Symbolov 

Svätý Eustatios, arcibiskup 
Veľkej Antiochie 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Michal, Juraj, Helena, Júlia 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj 

Sobota 
22.2. 

Mäsopôstna sobota – prvá 
zádušná sobota 

Nájdenie úctyhodných 
pozostatkov svätých mučeníkov v 

Eugeniu 

6:30 
 

15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ hramoty 

Sobáš s liturgiou 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ hramoty  

Nedeľa 
23.2. 

MÄSOPÔSTNA 
NEDEĽA – 

O KRISTOVOM SÚDE 
 

Farská zbierka 

7:30 
 

 

9:00 
 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 
 

Sv. liturgia slovenská 
* Alexander (50 r.) s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Vlado, Lenka, Viktória 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Štefánia, Pavol, Štefan, Diana 
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Liturgický program na Syropôstny 

týždeň  

Pondelok 
24.2. 

Prvé a druhé nájdenie hlavy 
proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána 

6:30 
17:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária, Helena 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš, 
Ondrej, Svetlana 

Utorok 
25.2. 

Svätý otec Taras, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Andrej (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ladislav, Mária, Mária, Vojtech, 

Andrej 

Streda 
26.2. 

Svätý otec Porfyrios, gazský 
biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Irena (71 r.) 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna s rod. 

Štvrtok 
27.2. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Prokop Dekapolita 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal (50 r.) 

* Helena   

Piatok 
28.2. 

Prepodobný otec a vyznávač Bazil 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivona (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Irena 

Sobota 
1.3. 

Syropôstna sobota – pamiatka 
všetkých prepodobných 

a bohonositeľných otcov, ktorí sa 
preslávili pôstmi 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (70 r.) 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Mikuláš 

Nedeľa 
2.3. 

SYROPÔSTNA 
NEDEĽA – 

O VYHNANÍ ADAMA Z 
RAJA 

 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Stanislav (30 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária (70 r.), Michal (72 r.) 

PÔSTNA VEČIEREŇ 
Sv. liturgia slovenská 

* Slavomír 
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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

