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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 
  

Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) 
  

Drahí bratia a sestry, 

 keďže sa blíži Veľká noc, chcel by som vám ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by vám – 

ako jednotlivcom i spoločenstvám – mohli pomôcť na ceste obrátenia. Tieto zamyslenia sú 

inšpirované slovami svätého Pavla: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol 

bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Apoštol 

to napísal kresťanom v Korinte, aby ich povzbudil do veľkodušnej pomoci veriacim v 

Jeruzaleme, ktorí trpeli núdzu. Čo znamenajú tieto slová svätého Pavla pre nás, dnešných 

kresťanov? Čo pre nás znamená výzva na chudobu a život v 

evanjeliovej chudobe?  

Kristova milosť 

V prvom rade nám to ukazuje, ako Boh pracuje. On sa 

nezjavuje odetý vo svetskej moci a bohatstve, ale v slabosti a 

chudobe: „... hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným...“ 

Kristus, večný Boží Syn, ktorý je s Otcom jedno v jeho moci a 

sláve, zvolil si byť chudobným; prišiel medzi nás a priblížil sa každému z nás; odložil svoju 

slávu a zriekol sa seba samého, aby mohol byť vo všetkom ako my (porov. Flp 2, 7; Hebr 4, 15). 

Ako sa Boh stal človekom, to je veľké tajomstvo! No dôvodom toho všetkého bola jeho láska. 

Láska, ktorá je milosťou, veľkodušnosťou a túžbou priblížiť sa; láska, ktorá neváha obetovať 

seba samu za toho, koho miluje. Caritas, láska, značí deliť sa s milovaným o všetko. Láska nás 

robí podobnými, vytvára rovnosť, búra múry a odstraňuje vzdialenosti. Toto Boh s nami robí. 

Ježiš naozaj „pracoval ľudskými rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou, 
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miloval ľudským srdcom. Narodený z Panny Márie, sa naozaj stal jedným z nás, bol nám 

podobný vo všetkom okrem hriechu“ (Gaudium et spes, 22). 

 Ježiš sa stal chudobným nie kvôli chudobe ako takej, ale – ako hovorí svätý Pavol – „aby 

ste sa vy jeho chudobou obohatili“. To nie je len slovná hračka alebo efektná fráza. Tieto slová 

sumarizujú Božie myslenie, jeho logiku lásky; logiku vtelenia a kríža. Naša spása nám 

„nespadla z neba“ od Boha, ako keď niekto dáva almužnu zo svojho prebytku, z pocitu 

altruizmu a zbožnosti. Kristova láska je iná! Keď Kristus vkročil do vôd Jordána a Ján Krstiteľ 

ho pokrstil, neurobil to preto, že by musel robiť pokánie alebo sa obrátiť; urobil to preto, aby 

bol medzi ľuďmi, ktorí potrebovali odpustenie, teda medzi hriešnikmi, a  aby vzal na seba 

bremeno našich hriechov. Takto nás chcel utešiť, zachrániť a vyslobodiť z našej biedy. Je to 

prekvapujúce, ale apoštol nehovorí, že sme boli oslobodení Kristovým bohatstvom, ale jeho 

chudobou. Pritom svätý Pavol si dobre uvedomoval „Kristovo nevyspytateľné bohatstvo“ (Ef  3, 

8) i to, že on je „dedičom všetkého“ (Hebr 1, 2). 

Čo je teda tá chudoba, ktorou nás Kristus oslobodil a obohatil? Je to práve spôsob, akým 

nás miluje, keď sa stáva naším blížnym, podobne ako sa milosrdný Samaritán stal blížnym 

polomŕtvemu človeku na kraji cesty (porov. Lk 10, 25). To, čo nám dáva skutočnú slobodu, 

spásu a šťastie, je jeho súcitná, nežná a solidárna láska. Kristova chudoba, ktorá nás obohacuje, 

je v tom, že sa stal človekom a niesol naše slabosti a viny, čím nám zjavil Božie nekonečné 

milosrdenstvo. Kristova chudoba je najväčším bohatstvom: Ježiš je bohatý svojím nekonečným 

spoliehaním sa na Boha Otca, tým, že mu v každej chvíli dôveroval a pritom vždy chcel iba plniť 

Božiu vôľu a vzdávať mu chválu. Ježiš je bohatý ako dieťa, ktoré sa cíti milované a ktoré miluje 

svojich rodičov, pričom ani na okamih nepochybuje o ich láske a nežnosti. Ježišovo bohatstvo 

spočíva v jeho synovstve. Jeho jedinečný vzťah s Otcom je najvyššou výsadou tohto 

chudobného Mesiáša. Keď nás Ježiš žiada, aby sme vzali na seba jeho „ľahké bremeno“, 

požaduje od nás, aby sme sa obohatili jeho „bohatou chudobou“ a jeho „chudobným 

bohatstvom“; aby sme sa s ním podelili o jeho ducha synovstva i bratstva a stali sa tak synmi a 

dcérami v Synovi, bratmi a sestrami prvorodeného brata (porov. Rim 8, 29). 

 prevzaté z internetu (pokračovanie nabudúce) 

Pôstne dni so Svätým Otcom Františkom 

Od 4. marca do 21. apríla 2014 (Veľkonočný pondelok) budú môcť záujemcovia získať každý 

deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca Františka. Pochádzajú z jeho pôstnych homílii, 

príhovorov a posolstiev. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista. 

Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk. Tí, čo nemajú prístup na 

internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou či pôstom. 

  

http://post.kbs.sk/
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1. V ČO VERÍME 

152. Prečo veríme vo vzkriesenie mŕtvych? = Vo 

vzkriesenie mŕtvych veríme preto, lebo Kristus vstal z 

mŕtvych, žije naveky a dáva nám podiel na svojom 

večnom živote. 

- Keď človek zomrie, jeho telo je uložené do hrobu alebo 

spopolnené. Napriek tomu veríme, že tento človek žije aj po smrti. 

Ježiš svojím zmŕtvychvstaním dokázal, že je Pánom nad smrťou. 

Jeho slovo je dôveryhodné: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí 

vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, 

neumrie naveky“ (Jn 11, 25b). 

„Akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? 

Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, 

potom je márne je naše hlásanie a márna je aj vaša viera... Ak len v tomto živote máme nádej 

v Kristovi, sme najúbohejší  zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých “ (1 

Kor 15, 12b – 14.19.20). 

153.  Prečo veríme vo vzkriesenie „tela“? = Biblický výraz „telo“ charakterizuje 

človeka v jeho slabosti a smrteľnosti. Boh však nepovažuje ľudské telo za niečo 

menejcenné. V Ježišovi Kristovi sám prijal „telo“ (>INKARNÁCIA), aby vykúpil 

človeka. Boh nevykúpil len ľudského ducha, ale vykúpil celého človeka, s dušou 

i telom. 

- Boh nás stvoril s telom a dušou. Na konci sveta neodhodí „telo“, t.j. celé stvorenie, 

ako nejakú starú hračku. V „posledný deň“ nás Boh vzkriesi v našom tele – to znamená, že 

vstaneme z mŕtvych so svojím telom, ktoré máme teraz, ale toto telo bude premenené na 

oslávené. Ani Ježiš nepokladal svoje prebývanie v tele iba za krátku epizódu. Keď sa po 

svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom, videli na jeho tele skutočné rany po ukrižovaní. 

 „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 14). 

„U Boha je miesto aj pre telo.“ (Benedikt XVI., 15. augusta 2005). 

154. Čo sa s nami stane, keď zomrieme? = V smrti sa duša oddeľuje od tela. Telo 

zaniká, zatiaľ čo duša kráča v ústrety Bohu a čaká, až bude znovu zjednotená so 

svojím telom, vzkrieseným pri druhom príchode Pána. 

- Ako prebehne vzkriesenie nášho tela, je tajomstvom. Môžeme si však pomôcť 

obrazom a predstaviť si to takto: pri pohľade na cibuľku tulipánu ešte nedokážeme rozoznať, 

aký nádherný kvet z nej vyrastie v tmavej pôde. Rovnako si nevieme predstaviť, ako bude 

vyzerať naše nové telo. Pavol si je však celkom istý: „Seje sa potupené, vstáva slávne“ (1 Kor 

15, 43a). 
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„Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ Hlupák! Čo ty seješ, 

neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo 

nejaké iné“ (1 Kor 15, 35 - 37). 

155. Ako nám Ježiš pomáha pri zomieraní, ak mu dôverujeme? = Ježiš nám 

prichádza v ústrety a vedie nás k večnému životu. „Nepríde si ma vziať smrť, ale 

Boh“ (sv. Terézia z Lisieux). 

- Pri pohľade na Ježišovo utrpenie a zomieranie môže byť aj naše zomieranie ľahšie. 

Môžeme povedať Otcovi „áno“ a tak mu prejaviť svoju dôveru a lásku, ako to urobil Ježiš 

v Getsemanskej záhrade. Takýto postoj sa nazýva „duchovná obeta“: zomierajúci sa 

zjednocuje s Ježišovou obetou na kríži. Kto umiera v dôvere v Boha a v pokoji s ľuďmi, kto 

teda nemá ťažký hriech, je na ceste ku spoločenstvu so zmŕtvychvstalým Kristom. Naše 

umieranie nám nedovolí padnúť hlbšie ako do jeho náručia. Umierajúci sa nevydáva na cestu, 

ktorá nevedie nikam, ale sa vracia domov, do Božej lásky, v ktorej bol stvorený. 

„Chcem vidieť Boha. A aby ho mohol človek vidieť, musí zomrieť“ (sv. Terézia z Avily). 

156. Čo je večný život? = Večný život sa začína hneď po smrti a je bez konca. 

- Stačí, aby sme sa zamilovali, a nebudeme si priať nič, len aby tento stav nikdy 

neskončil. „Boh je láska“, píše sa v Prvom liste apoštola Jána (1 Jn 4, 16). „Láska“, ako sa 

hovorí v Pavlovom Prvom liste Korinťanom, „nikdy neprestane“ (1 Kor 13, 8). Boh je večný, 

lebo je láska; a láska je večná, lebo je božská. Ak zostávame v láske, vstupujeme do nekonečnej 

Božej prítomnosti. 

„Tento život je čas, aby som hľadal Boha. Smrť je čas, aby som ho našiel. Večnosť je 

čas, aby som mu patril“ (sv. František Saleský). 

„Neumieram, vstupujem do života“ (sv. Terézia z Lisieux, francúzska mystička 

a učiteľka Cirkvi). 

„Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov 

a tisíc rokov ako jeden deň“ (2 Pt 3, 8). 

157. Budeme po smrti postavení pred súd? = Takzvaný osobitný alebo tiež osobný 

súd nastáva v okamihu smrti jednotlivého človeka. Všeobecný súd, ktorý sa 

nazýva aj posledný, nastane v posledný deň, teda na konci sveta, pri druhom 

príchode Pána. 

- V smrti človek dosahuje bod pravdy. Teraz už nemožno nič popierať, skrývať alebo 

zmeniť. Boh nás vidí takých, akí sme. Predstupujeme pred jeho súd, pred okamih jeho 

nápravy. V Božej prítomnosti totiž môžeme byť iba „dobrí“, teda takí, akých nás Boh chcel 

mať, keď nás stvoril, alebo nemôžeme byť vôbec. Niekto sa bude môcť rovno vrhnúť Bohu do 

náručia, iný bude musieť najskôr prejsť procesom očisťovania. Kto je však plný zloby, 

nenávisti a popierania všetkého, navždy odvráti svoju tvár od Lásky, od Boha. Život bez lásky 

však nie je nič iné ako peklo. 

 „Na sklonku nášho života budeme súdení z lásky.“ (sv. Ján z Kríža, španielsky mystik, 

učiteľ Cirkvi a básnik). 

 

    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 (aj Gr.kat farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom), 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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ROK 2014 JE AJ   ROKOM RODINY 

Drahí bratia a sestry!  
Pán Boh nevymyslel pre človeka nič lepšie než prirodzenú rodinu. Nikde inde 

niet bezpečnejšieho miesta na zdravý vývoj mladého človeka než v rodine, a jedným 
dychom dodávam – v usporiadanej rodine. Ale Boh sa s láskou pozerá aj na tých, 
ktorým sa rodiny rozpadli a ponúka im svoje milosrdenstvo. 

Živo si predstavme, čo všetko Panna Mária a svätý Jozef podnikli, aby ochránili 
svoj poklad – Ježiša pred krutým kráľom Herodesom. Utekali do Egypta, čo bolo na tú 
dobu veľmi namáhavé a nebezpečné, najmä, keď si predstavíme, že putovali peši.  

Nebezpečenstiev, ktoré číhajú na dnešné deti, je však omnoho viac než za čias 
Ježiša Krista. Dnes je veľa smrteľných nebezpečenstiev, ktoré môžu zabiť duše 

nevinných detí tak, že ich okradnú o Božiu milosť. Pripomeniem aspoň niektoré: 
- nevhodné televízne programy,  
- internet, 
- závislosti od počítačových hier, 
- pornografia,  
- alkohol, 
- drogy,  
- zlé priateľstvá. 
Uvedomujem si ťažkosť doby, keď mnohé rodiny zápasia o prežitie. Napriek tomu, drahí rodičia, majte čas na 

svoje deti, zahŕňajte ich veľkou láskou a dbajte o to, aby dostali pevný základ viery, aby sa vám v živote nestratili. 
Necítite, že tento svet ich vám chce priam ukradnúť? Aj keby v živote poblúdili a padli, ak im odovzdáte živú vieru 
v Boha, lásku k Cirkvi a osobný príklad, majú sa k čomu vrátiť. Ak im vieru do sŕdc nezaštepíte, nebudú mať silu 
vstať z hriechu. 

Žiaľ, dnešná doba je veľmi neprajná. Vlna modernizmu, bezuzdnej slobody, egoizmu, pôžitkárstva 
a pseudokultúry smrti je veľkým nebezpečenstvom pre spoločnosť, pre rodinu i pre jednotlivca. Deti sa stále vnímali 
ako potvrdenie vzájomnej lásky manželov, ako plody ich lásky. Dnes sa dieťa chápe ako prekážka, ako obmedzenie, 
preto mnohí deti prijať nechcú. Dnešná doba hlása: „Všetko je dovolené.“ Ale sv. Pavol dodáva „Slobodno všetko. 
Ale nie všetko osoží.“ (1Kor 10,23)  

Rozvod je dnes častým javom aj medzi kresťanmi, ale nie je to dobré riešenie. Svätý Otec František nás učí, 
že mnohé problémy v rodine sa riešia dobrotivosťou, vzájomnou pomocou a odpúšťaním.  

Milí rodičia, hoci dnešná situácia nie je jednoduchá, snažme sa žiť podľa svojej viery a zachovávať Božie 
aj cirkevné prikázania. Nestrácajme odvahu, neopúšťajme Pána Boha. Každá situácia je riešiteľná a Boh nás 
neopustí. Ponúkam vám pomoc pri riešení vašich ťažkostí. Nie sú mi ľahostajné osudy našich rodín, aj tých 
rozvrátených, som s vami, ako pastier so svojimi ovečkami, ako otec so svojimi deťmi. Tento rok sa bude náš 
časopis Slovo venovať mnohým rodinným problémom. Vrelo ho odporúčam do každej rodiny. Po vašich rodinách 
bude putovať kópia ikony Svätej rodiny, aby ste sa vzájomne a spolu so Svätou rodinou modlili a vytvárali 
spoločenstvo v jednote a láske. 

Drahí manželia, otcovia a matky, otvorte sa Božiemu požehnaniu vo svojom živote. Buďte otvorení 
najväčšiemu Božiemu daru – novému ľudskému životu. Vytrvalo sa modlite za svoju manželskú lásku, za vernosť 
a za šťastie svojich detí. Buďte k sebe dobrí, vzájomne si pomáhajte a odpúšťajte si. Deťom odovzdávajte živú vieru, 
najmä svojím osobným príkladom. Nech vám všetkým ako svetlý príklad žiari a dáva potrebnú silu svätá nazaretská 
rodina.  

Konkrétne vás vyzývam: denne sa modlime ruženec Božieho milosrdenstva, modlitbu Svätého Otca a 
obetujme piatkový pôst. Nezaberie nám to viac než niekoľko minút, ale úžitok z tejto modlitby bude pre naše rodiny 
veľmi veľký. Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu o potrebné milosti pre každú rodinu v našej archieparchii i na 
celom Slovensku. Nezabúdajme na spoločné čítanie Svätého písma a rozjímanie nad Božím slovom, cez ktoré 
môžeme deťom ponúknuť vlastnú skúsenosť viery. 

Všetkým rodinám zo srdca žehnám!  
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 
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Týždeň s anglickou lektorkou  na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 

 

V dňoch 24.2-28.2.2014 sa konal na gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho kurz anglického 

jazyka pod názvom Active English Week. Kurzu sa zúčastnilo šestnásť žiakov prvého, druhého 

a tretieho ročníka. Zaujímavých dvadsaťpäť  vyučovacích hodín sme sa zdokonaľovali 

v angličtine s pomocou lektorky Cait z Veľkej Británie. Hravou formou sme sa oboznámili 

s kultúrou a históriu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, s pamiatkami, 

so športom a s tradíciami tejto krásnej krajiny. Zopakovali sme si gramatiku, doplnili slovnú 

zásobu a porozprávali sa o bežných i neobyčajných témach zo života. Vytvorili sme si 

imaginárnu politickú skupinu, riadili sme svoj vlastný hotel a oprášili sme si všeobecné 

vedomosti. Cait mala typicky britský zmysel pre humor a čo-to nám aj o sebe prezradila. 

V piatok sme sa všetci neochotne lúčili a na tento anglický týždeň budeme ešte dlho spomínať. 

Okrem dojmov a zážitkov sme si odniesli domov aj diplom o absolvovaní kurzu. Na záver by 

sme sa chceli poďakovať našej škole a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto skvelom projekte.  

 

Zuzana Lattová, III.B 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 

Mamička hovorí synčekovi:  
- „Synček, nemal by si toľko chodiť na tie zábavy, lebo ohluchneš!“   
- „Díky mami, už som obedoval.“ 

 
Ako sa povie krčma po japonsky?  
Ťahamatotam. 
 
Policajt chce ísť do kina. Rozčúlený sa vrhne k pokladni:  
- „Dajte mi knihu sťažností a ešte jeden lístok.“ 
Prekvapená pokladníčka hovorí policajtovi:  
- „Prosím vás, veď vy kupujete už siedmy lístok!“  
- „Áno, ale čo mám robiť, keď tá žena pri dverách mi ho vždy roztrhne?!“ 
 

Malý zajačik stojí pred zrkadlom.  
Mamka sa pýta:  
- „Vyrážky?“  
- „Nie, broky.“ 
 
Chlapík letí na zájazd malými aerolíniami. Letuška sa ho pýta:  
- „Chceli by ste večeru?“  
- „A aký máte vyber?“  
- „Áno alebo nie.“ 
 
- „Mamí, koľko pasty je v zubnej paste?“  
- „A čo ja viem.“  
- „Ja to viem. Od gauču po televízor.“ 

 
Sedia dvaja šachisti nehybne pri stole nad rozohranou partiou. Po chvíli jeden z nich hovorí:  
- „Si na ťahu.“  
- „A to si mi nemohol povedať už včera?!“ 

                                                                                                                                                 Prevzaté z internetu  
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Liturgický program na 3. týždeň Veľkého 
pôstu  

Pondelok 
17.3. 

Prepodobný otec Alexej, Boží 
človek 

 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 

18:00 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Vasiľ, Mária 
Akatist k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
+ Aurélia, Ivan, Anna, Ján 

+ Zuzana (panychída) 

Utorok 
18.3. 

Svätý Cyril, jeruzalemský 
arcibiskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ľubomíra 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, 

Michal 

Streda 
19.3. 

Svätí mučeníci Chryzant a Dária 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 

18:00 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Jozef, Daniela, Mária s rodinami 
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia VPD 
+ Juraj, Mikuláš, Júlia (panychída) 

Štvrtok 
20.3. 

Prepodobní otcovia, ktorých 
SAracéni pozabíjali v kláštore 

svätého Sávu 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Milan (panychída) 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária s rod. 

Piatok 
21.3. 

Prepodobný otec Jakub 
Vyznávač, katánijský biskup 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef s rod. 

Krížová cesta 
Sv. liturgia VPD 

* Jana 

Sobota 
22.3. 

Tretia zádušná sobota  
 

POCHOD ZA ŽIVOT V HN 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ hramoty 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ hramoty 

Nedeľa 
23.3. 

 TRETIA PÔSTNA 
NEDEĽA – 

KRÍŽUPOKLONNÁ 
NEDEĽA 

 

7:30 
 

 

9:00 
 
 
 

11:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ladislav, Zuzana 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

 
Sv. liturgia slovenská 
 * Michal, Jozef, Jozef 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Božena s rod. 
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Liturgický program na 4. týždeň Veľkého 

pôstu  

Pondelok 
24.3. 

Predprazdenstvo Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke 

Prepodobný otec Zachariáš 
Svätý Artemón, biskup 

pizídijskej Seleucie 

6:00 
6:30 

 
17:00 

 

18:00 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ladislav 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan 

Utorok 
25.3. 

ZVESTOVANIE NAŠEJ 
PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, 
BOHORODIČKE MÁRII, 

VŽDY PANNE 
 

Prikázaný sviatok 
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 

 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Mária 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária (55 r.) 

Streda 
26.3. 

Zakončenie sviatku Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke 

Zbor svätého archanjela Gabriela 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 

17:30 
 

18:00 

Veľkopôstny moleben 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ján 
Veľkopôstny moleben 

Sv. liturgia VPD 
* Alena, Gerald 

Štvrtok 
27.3. 

Prepodobná matka Matróna zo 
Solúna 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej 

Moleben k sv. Jozefovi 
Sv. liturgia slovenská 
+ Mariánko, Ján, Ján 

Piatok 
28.3. 

Prepodobní otcovia Hilarion Nový 
a Štefan Divotvorca 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivona (panychída) 

Krížová cesta 
Sv. liturgia VPD 

+ Mária 

Sobota 
29.3. 

Štvrtá zádušná sobota 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ hramoty 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ hramoty 

Nedeľa 
30.3. 

ŠTVRTÁ PÔSTNA 
NEDEĽA – pamiatka 
prepodobného Jána, 
autora spisu Rebrík 

 
Prepodobný otec a vyznávač 
Nikita, igumen Médikiovho 

kláštora 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Silvia, Simonka, Katarína, 

Dominika 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Róbert, Antónia, Julianka, Bianka 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Adriana (40 r.) 
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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 
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