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            Pokojné, radostné a milostiplné 

sviatky 

Kristovho vzkriesenia, radostný 

prechod 

zo „smrti do života“ Vám prajú 

a hojnosť Božích milostí v modlitbách 

vyprosujú 

o. Martin, o. Mikuláš a o. Miroslav 

s rodinami 

    „V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a 

priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.  Kameň našli od 

hrobu odvalený,  vošli dnu, ale telo Pána Ježiša 

nenašli.  Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. 

Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: “Prečo hľadáte živého 

medzi mŕtvymi?  Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v 

Galilei: “Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa 

vstane z mŕtvych.”  Tu sa rozpamätali na jeho slová,  vrátili sa od hrobu a toto všetko 

zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. 

A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.  Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 

 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a 

čudoval sa, čo sa stalo.“ (Lk 23,1-12) 

Staroveká židovská legenda z apokryfnej knihy “Život Adama a Evy” rozpráva, že Adam, 

pri svojej poslednej chorobe, poslal syna Seta, spoločne s Evou, do oblasti raja, po olej 

milosrdenstva, aby bol ním pomazaný, a tak sa uzdravil. Po modlitbách a plači obidvoch, keď 

hľadali strom života, sa im zjavil archanjel Michal, ktorý im povedal, že nezískajú olej zo stromu 

milosrdenstva, a že Adam musí zomrieť. Kresťanskí lektori následne pridali k týmto slovám 
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archanjela slová útechy. Archanjel vtedy povedal, že po 5500 rokoch príde milovaný Kristus 

Kráľ, Boží Syn, ktorý pomaže svojim olejom milosrdenstva všetkých tých, ktorí v neho uveria. 

“Olej milosrdenstva večnosti vo večnosti bude daný tým, ktorí sa budú musieť znovuzrodiť z 

vody a Ducha svätého. Vtedy Boží Syn, bohatý na lásku, Kristus, zostúpi do hĺbok zeme a bude 

viesť tvojho otca do raja, ku stromu milosrdenstva”.  

V tejto legende sa stáva viditeľné všetko súženie človeka pred osudom choroby, bolesti a 

smrti, ktorý nám bol stanovený. Je tu evidentný odpor človeka voči smrti: niekde – opakovane si 

mysleli ľudia – by mala existovať medicína proti smrti. Skôr, či neskôr by sme mali nájsť liek, 

nielen proti tej, alebo inej chorobe, ale aj proti skutočnej fatálnosti, proti smrti. Teda, mal by 

existovať liek nesmrteľnosti. 

Aj dnes ľudia hľadajú takúto liečivú látku. Aj 

súčasná vedecká medicína hľadá, aj keď práve nie s 

cieľom vylúčiť smrť, ako odstrániť čo najviac 

príčin smrti, ako ju čo najviac oddialiť, ako mať 

stále lepší a dlhší život. Zamyslime sa však na 

chvíľu: ako by to bolo v skutočnosti, ak by sme 

dokázali, možno nie úplne vylúčiť smrť, ale oddialiť 

ju na nekonečno, a tak dosiahli vek niekoľkých 

sto rokov? Bola by to dobrá vec? Ľudstvo by starlo 

výnimočným spôsobom, ale pre mladých by tu nebolo 

viac miesta. Zhasla by schopnosť inovácie a 

nikdy nekončiaci život by nebol rajom, ale viac 

menej odsúdením. Skutočná medicína proti smrti, by 

mala byť iná. Nemala by priniesť iba jednoduché 

nekonečné predlžovanie tohto života. Mala by 

premeniť náš život z vnútra. Mala by v nás vytvárať nový život, ktorý bude skutočne schopný 

večnosti. Mala by nás premeniť takým spôsobom, aby sme nekončili smrťou, ale práve ňou 

začínali plnosť. To, čo je nové a vzrušujúce na kresťanskom posolstve, na evanjeliu Ježiša Krista, 

bolo a doteraz je to, čo sa nám hovorí: áno táto medicína proti smrti, tento skutočný liek 

nesmrteľnosti existuje. Našiel sa. A je prístupný všetkým. Tento liek sa nám daruje v krste. 

Začína  v nás nový život, nový život, ktorý dozrieva vo viere a nestrácame ho smrťou starého 

života, ale práve a iba vtedy privádza k plnosti svetla. Na toto pravdepodobne mnohí odpovedia: 

posolstvo samozrejme cítim, chýba mi však viera. A ten, kto chce veriť, sa bude pýtať: je tomu 

skutočne tak? Ako si to máme predstaviť? Ako sa uskutočňuje premena tohto starého života tak, 

aby sa v nej formoval nový život, ktorý nebude poznať smrť? Staroveký židovský spis nám aj v 

tom môže pomôcť, aby sme si vedeli aspoň predstaviť ten tajomný proces, ktorý v nás začína 

krstom. Rozpráva sa v ňom, ako prarodič Enoch je unesený až k Božiemu trónu. On sa však 

zľakol pred slávnostnou mocou anjelov a vo svojej ľudskej slabosti, nemohol kontemplovať 

Božiu Tvár. “Vtedy Boh povedal Michalovi – pokračuje Enochova kniha: Zober Enocha a zbav 

ho pozemského oblečenia. Pomaž ho lahodným olejom a obleč ho do odevu slávy! A Michal mi 

zobral môj odev, pomazal ma lahodným olejom, a ten olej bol viac ako žiarivé svetlo… Jeho 

nádhera bola podobná lúčom svetla. Keď sa na mňa pozrel, hľa bol som ako jedna z 

oslávených bytostí” (Ph. Rech, Inbild des Kosmos, II 524). 

Presne toto – byť oblečení do nového Božieho oblečenia – toto sa uskutočňuje pri krste, a 

to nám hovorí kresťanská viera. Samozrejme, táto výmena oblečenia je cestou, ktorá trvá celý 

život. To, čo sa udeje pri krste je začiatkom procesu, ktorý objíma celý náš život – robí nás byť 
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schopnými pre večnosť, a tak v oblečení svetla Ježiša Krista sa môžeme objaviť pred Božou 

tvárou a žiť s ním navždy. V obrade krstu sú dva prvky, v ktorých sa táto udalosť vyjadruje a 

stáva sa viditeľnou aj ako potreba pre náš ďalší život. Je tu predovšetkým obrad vzdania sa a 

prísľubu. V starovekej Cirkvi sa pokrstený obrátil smerom na Západ, symbol temnôt, západu 

slnka, smrti a teda vlády hriechu. Pokrstený sa obrátil týmto smerom a vyslovil trikrát “nie”: 

diablovi, okázalosti a hriechu. Divným slovom “okázalosť”, teda diablovým prepychom, sa 

označovala nádhera starovekého kultu bohov a starovekého divadla, v ktorom sa ľudia s 

potešením pozerali na živých ľudí, ktorých divé šelmy roztrhali. To bolo odmietnutím istej 

kultúry, ktorá priväzovala človeka k uctievaniu moci, k svetu chamtivosti, lží, krutosti. Bol to akt 

oslobodenia sa od diktátu – spôsobu života, ktorý sa ponúkal ako potešenie a napriek tomu 

smeroval človeka k zničeniu najlepších kvalít človeka. Toto vzdanie sa – s oveľa menej 

dramatickým postupom – vytvára aj dnes podstatnú časť krstu. V ňom sa zbavujeme “starého 

oblečenia” v ktorých nemôžeme stáť pred Bohom. Lepšie povedané, začíname si ich zobliekať. 

Toto vzdanie sa je skutočne prísľubom, ktorým podávame Kristovi ruku, aby nás On viedol a 

nanovo obliekol. Aké sú tie “staré šaty”, ktorých sa zbavujeme, aký je ten prísľub, ktorý 

vyslovujeme sa ukazuje, keď čítame v piatej kapitole Listu Galaťanom, a čo Pavol nazýva “diela 

tela” – je to termín, ktorý presnejšie znamená odloženie starých šiat. Pavol ich takto menuje: 

smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, 

zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné” (Gal 5,19ss). To sú šaty, 

ktorých sa zbavujeme; to je odev smrti. Potom sa pokrstený v starovekej Cirkvi obrátil na Východ 

– symbol svetla, symbol nového slnka histórie, nového slnka, ktoré vychádza, symbol Krista. 

Pokrstený tak určuje nový smer svojho života: vieru v trojjediného Boha, ktorému sa on 

odovzdáva. Tak nás sám Boh oblieka do odevu svetla, do odevu života. Pavol nazýva tieto nové 

“šaty” "ovocím Ducha” a opisuje ich nasledujúcimi slovami: “láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 

láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť” (Gal 5,22). 

V starovekej Cirkvi potom pokrsteného skutočne zobliekli zo šiat. Tak zostúpil do 

krstiteľnice a trikrát sa ponoril – je to symbol smrti, ktorý vyjadruje celú radikalitu tohto 

zoblečenia a výmeny šiat. Tento život, ktorý je nasmerovaný k smrti, ju pokrstený odovzdáva 

smrti, spolu s Kristom a Ním sa necháva ťahať hore v novom živote, ktorý ho mení pre večnosť. 

Potom, vystupujúc z krstných vôd, boli novopokrstenci oblečení do bieleho odevu, odevu 

Božieho svetla a prijímali zažatú sviecu, ako znamenie nového života, vo svetle, ktoré Boh sám v 

nich zapálil. Vedeli, že získali liek nesmrteľnosti, ktorý teraz, vo chvíli prijatia svätého 

prijímania, získava plnú formu. V ňom prijímame Telo vzkrieseného Pána a my sami 

prichádzame priťahovaní k tomuto Telu, a tak už sme schovaní v Tom, ktorý zvíťazil nad smrťou 

a vedie nás cez smrť. Počas storočí sa symboly strácali, ale podstatná udalosť krstu zostala 

rovnaká. On nie je iba umytím, a už vôbec nie trocha komplikovanejším prijatím do nového 

združenia. Je to smrť a vzkriesenie, zrodenie pre nový život.  

Áno, liek proti smrti existuje. Kristus je stromom života, ktorý je opätovne prístupný. Ak 

sa ho budeme držať, vtedy sme v živote. Preto budeme v tejto noci vzkriesenia spievať celým 

srdcom aleluja, radostný spev, ktorý nepotrebuje slová. Preto Pavol môže Filipanom povedať: 

“Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!” (Flp 4,4). Radosti nemôžeme 

rozkazovať. Môže sa iba darovať. Vzkriesený Pán nám daruje radosť: skutočný život. My sme už 

skoro navždy uchovávaný v láske Toho, ktorému bola daná všetka moc na nebi a na zemi (por. 

Mt 28,18). Tak prosíme, s istotou, že budeme vypočutí, s modlitbou nad obetami, ktoré Cirkev 

vyzdvihuje v túto noc: Prijmi, Pane, modlitby tvojho národa, spolu s obetami, aby to, čo malo 

začiatok vo veľkonočných tajomstvách trvalo, ako tvoje dielo, ako liek pre večnosť. Amen. 

Prevzaté z internetu  
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1. V ČO VERÍME 

164. Ako svet dosiahne svoje naplnenie? = Na konci času 

Boh obnoví celý vesmír, t. j. premení ho na „nové nebo 

a novú zem“. Zlo už nebude mať nijakú moc a stratí 

svoju príťažlivosť. Vykúpení budú hľadieť na Boha 

z tváre do tváre – ako priatelia. Ich túžba po pokoji 

a spravodlivosti bude naplnená. Blažené nazeranie na 

Boha sa stane prameňom ich šťastia. Trojjediný Boh 

bude prebývať v ich strede a zotrie im z očí každú slzu. 

Už nebude viac smrť, smútok, nárek ani trápenie. 

 „Pán vo svojej nekonečnej dobrote nikdy neopustí tých, 

ktorí ho nechcú opustiť “ (sv. František Saleský). 

„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej 

slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako 

pastier oddeľuje ovce od capov... A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do 

večného života “ (Mt 25, 31 – 32.46). 

165.  Prečo hovoríme „amen“ za vyznaním svojej viery? = Slovom AMEN na konci 

vyznania viery hovoríme svoje bezvýhradné „áno“ na všetko, čo sme vyznali, že 

veríme, a stávame sa tak svedkami viery. Kto hovorí „amen“, radostne 

a slobodne súhlasí s Božím pôsobením v stvorení a jeho spáse. 

-   Hebrejské slovo „amen“ pochádza zo skupiny slov, ktoré označuje „vieru“, ale aj 

„pevnosť, spoľahlivosť a vernosť“. „Kto hovorí amen, akoby sa podpisoval“ (sv. Augustín). 

Toto neobmedzené „áno“ môžeme vyslovovať jedine vďaka tomu, že sa nám Ježiš svojou 

smrťou a zmŕtvychvstaním ukázal ako verný a spoľahlivý. On sám je vtelené ľudské „áno“ na 

všetky Božie prisľúbenia, a rovnako je aj konečným Božím „áno“ voči nám ľuďom. 

AMEN: Slovo amen (z hebr. Amen = stály, hodnoverný) sa v Starom zákone 

používalo prevažne vo význame „nech je tak“ ako želanie potvrdiť Božie konanie alebo 

pripojiť sa k Božej oslave. V Novom zákone sa často používa ako potvrdzujúce záverečné 

slovo modlitby. Najčastejšie ho však používal sám Ježiš ako neobvyklý začiatok prejavu. 

Podčiarkoval tým autoritu svojich slov. 

„Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj 

naše „amen“ Bohu na slávu.“ (2 Kor 1, 20). 

2. AKO SLÁVIME KRESŤANSKÉ TAJOMSTVÁ 

- Pri slávení kresťanských tajomstiev (SVIATOSTÍ) sa stretávame s Ježišom Kristom 

v konkrétnom čase. Pán je prítomný vo svojej Cirkvi až do skončenia času. Najintenzívnejšie 

sa s ním tu na zemi stretávame pri bohoslužbe (LITURGII). V regule sv. Benedikta sa 
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dočítame: „Nič by nemalo mať prednosť pred bohoslužbou“ (sv. Benedikt z Nursie, okolo 480 

– 547, zakladateľ západného mníšstva). 

166. Prečo Cirkev slávi tak často bohoslužbu? = Už starozákonný izraelský národ 

prerušoval „cez deň sedemkrát“ (porov. Ž 119, 164) prácu, aby chválil Boha. 

Ježiš sa zúčastňoval na bohoslužbách a modlitbách svojho národa. Učil svojich 

učeníkov modliť sa a zhromaždil ich vo večeradle na Poslednú večeru a pri 

spoločnom stole sa obetoval za všetkých ľudí. CIRKEV, ktorá pozýva na 

bohoslužbu, nasleduje jeho príkaz: „Toto robte na moju pamiatku“ (1 Kor, 11, 

24). 

- Tak ako človek naberá vzduch do pľúc, aby mohol žiť, tak aj Cirkev dýcha a žije tým, 

že slávi bohoslužbu. Boh sám nám každodenne vdychuje nový život a obdarúva nás svojím 

slovom a SVIATOSŤAMI. Môžeme použiť aj iný obraz: každá bohoslužba je ako miesto 

stretnutia lásky, ktoré nám Boh zapísal do diára. Kto už niekedy pocítil Božiu lásku, ide rád na 

toto stretnutie. Kto práve neprežíva nijaké silné city a napriek tomu tam ide, dokazuje Bohu 

svoju vernosť. 

167. Čo je liturgia? = LITURGIA je oficiálna bohoslužba CIRKVI. 

- Liturgia nie je nejaké podujatie, ktoré sa vyžíva v zaujímavých nápadoch a v dobrej 

hudbe. Človek liturgiu nevytvára ani nevymýšľa. Liturgia je živá a vyrastá z tisícročnej viery. 

Bohoslužba je posvätná a vznešená udalosť. Rozochvieva človeka, keď vytuší, že sám Boh je 

neviditeľne prítomný v jej posvätných znakoch a vo vzácnych, často starobylých modlitbách. 

LITURGIA (z gréc. leiturgia = verejné dielo, služba, dielo národa a pre národ): 

V kresťanskej tradícii liturgia znamená, že Boží ľud má účasť na „Božom diele“. Centrom 

liturgického slávenia je Eucharistia, ktorej sú podriadené ostatné liturgie, napr. slávenie 

sviatostí, pobožnosti, požehnania, procesie a denná modlitba Cirkvi. 

„Liturgia nie je nikdy iba jednoduchým stretnutím skupiny ľudí, ktorí vykonávajú 

nejakú súkromnú slávnosť... Svojou účasťou na predstupovaní Ježiša Krista pred nebeského 

Otca ... sa zaraďujeme aj do spoločenstva svätých. Áno, je to do určitej miery nebeská 

litugia“ (kardinál Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. v knihe Boh a svet). 

„Bez nedeľnej Eucharistie nemôžeme žiť. Či nevieš, že kresťan je tu pre Eucharistiu 

a Eucharistia pre kresťana“ (odpoveď mučeníka SATURNINA (+ 305) pri výsluchu, keď bol 

obžalovaný z toho, že sa zúčastňoval na zakázaných nedeľných zhromaždeniach). 

168. Prečo liturgia zaujíma prvé miesto v živote Cirkvi i jednotlivého kresťana? = 

LITURGIA je vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameň, 

z ktorého vyviera všetka jej sila. 

- Za Ježišom v dobe jeho verejného účinkovania húfne prichádzali ľudia zo všetkých 

strán, pretože vyhľadávali jeho spásonosnú, uzdravujúcu prítomnosť. Aj my ho dnes môžeme 

vyhľadať, lebo žije vo svojej Cirkvi. Svoju prítomnosť nám zaručuje v službe chudobným 

a v Eucharistii. Tam mu bežíme rovno do náručia. Keď ho pustíme k sebe, začne nás učiť, 

bude nás živiť, premení nás, uzdraví a zjednotí sa s nami vo svätej liturgii. 

 

    Pokračovanie v budúcom čísle... 
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TURISTICKÝ DEŇ 2014 
 

Aj tohto roku organizuje GMC Bárka v spolupráci s Komisiou pre mládež prešovskej 

archieparchie turistický deň na ktorý Vás, deti, mladých, ale aj rodiny Vašej farnosti srdečne 

pozývame. 

Turistický deň sa uskutoční 01. mája 2014 na trase Andrejová  -   Zborovský hrad –

  Dlhá Lúka (ihrisko) 

 Príchod účastníkov je priebežne od 9:00 hod. do 10:00 hod. Miesto zrazu je nad dedinou 

Andrejová (okres Bardejov).  Program turistického dňa je uvedený aj na plagáte. 

Trasa meria 6 km a je 

spoločná pre starších i pre 

deti. Tu chceme upozorniť na to, 

aby pre deti do 11 rokov bol 

zabezpečený dozor, a to aspoň 

jedna zodpovedná osoba na 15 

detí. Pre staršie deti stačí jedna 

zodpovedná osoba približne na 

20 detí. Po príchode účastníkov 

do cieľa bude pre nich pripravený 

 program. 

  
  
 

 
 

STRETNUTIE MLÁDEŽE S O. ARCIBISKUPOM 
  
Srdečne Vás všetkých pozývame  do Prešova na tradičné stretnutie s vladykom Jánom 

Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 10.mája 2014. 
  
Jedná sa o podujatie, ktoré sme v minulom roku pripravovali ako víkendové podujatie 

s názvom Happy week end. Tohto roku sa toto Stretnutie s o. arcibiskupom bude konať 
iba v Prešove a to s nasledujúcim celodňovým programom: 

  
09:00 Zhromažďovanie v Gréckokatolíckej katedrále Jána Krstiteľa v 

Prešove   (parkovanie  autobusov odporúčame od počiatku za budovou OÚ 
a následne peší presun do katedrály) 

09:30   Ruženec za rodiny 
10:00   Archijerejská sv. liturgia 
12:00   Obed z vlastných zásob 
13:00   Začiatok programu vo veľkej zasadačke OÚ(Biely dom PO) 
  
 Toto stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené, takže povzbuďte svojich 

mladých k účasti. Minimálny vek účastníkov je 14 rokov. 
Miesto stretnutia: Veľká zasadačka Obvodného úradu v Prešove (bývalý 

Krajsky úrad), Námestie mieru 1. 



                                  Sme  tu  pre  vás   7/2014 

 

 

Celoslovenské večeradlo v Roku Sedembolestnej Panny Márie 

 

Srdečne vás pozývame na celoslovenské večeradlo, ktoré sa pre laikov 

uskutoční v  dňoch 26.- 27. apríla 2014 v kostole Nanebovzatia Panny 

Márie v Topoľčanoch. Povzbudzujeme vás k účasti na celoslovenskom 

večeradle, ktoré bude v nedeľu 27. 4. 2014 duchovne spojené 

prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky na svätorečení Jána Pavla 

II. v Ríme. 
 

 

 

Program pre laikov: 

Sobota 26.4.2014 

 

  8.00    registrácia účastníkov 

  9.30    posvätný ruženec- radostný 

10.15   1. prednáška 

11.30   adorácia 

12.15   obed - voľno - presun do internátu 

14.30   posvätný ruženec- bolestný 

15.00   2. prednáška -  meditácie 

15.45   fraternita (diskusia- svedectvá)  

16.30   rozhovory v diecéznych skupinách 

17.35   ruženec k Sedembolestnej Panne Márii 

18.30   svätá omša 

19.30   sviečkový sprievod 

21.00   odchod na nocľah 

  

Nedeľa 27.4.2014 

  7.30    svätá omša 

  8.30    príspevok mladých,  ruženec- svetla 

 priamy prenos svätorečenia z Ríma                                           

na veľkoplošnej obrazovke 

15.00   ruženec Božieho Milosrdenstva 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                 

„CELÝ SOM TVOJ..., TOTUS TUUS...“ 

 

 

Organizačné pokyny: 

Registrácia účastníkov pri vchode do kostola. Nocľah a obedy si treba vopred objednať 

najneskôr do 12.4.2014 poukážkou na adresu: Krošiaková Drahomíra,  Streďanská 

2617/35, Topoľčany 955 03. V poznámke rozpísať dni a počty. Cena za obed 3.80 Eur, 

nocľah 7 Eur. Pre mládež od piatka turistický nocľah v škole  v prinesenom spacáku. 

Bližšie informácie na tel. čísle 038/ 5321216, mobil: 0907 891 419. Vhodné je priniesť si 

pútnickú stoličku a sviečku a vykonať si sv. spoveď pred odchodom.  

                                  Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 

Dvom Šmolkom a jednému bláznovi sa pokazí uprostred púšte auto. Prvý šmolko 
hovorí, keď sa vydajú hľadať pomoc:  
- „Ja vezmem nejakú konzervu, keď budeme hladní, najeme sa.“  
- „Ja vezmem vodu, keď budeme smädní, napijeme sa.“  
Blázon hovorí: - „Ja vezmem dvere od auta, keď bude teplo, otvoríme okienko.“ 
 

Prečo Bruce Willis nemohol hrať vo filme Titanic?  
Lebo by všetkých zachránil. 
 
- „Ty sa už nehráš s Jožinkom?“  
- „Hral by si sa s niekým, kto podvádza?“  
-„ To určite nie.“  
- „No vidíš, ani Jožinko.“ 
 

Blondíne začne horieť dom a tak volá požiarnikov:  
- „Prosím vás, rýchlo príďte, horí mi dom!“  
- „Upokojte sa a povedzte ako sa k vám dostaneme.“   
- „Nóóó... požiarnickým autom.“ 
 

Na hodine chémie:  
- „Jurko, povedz mi, čo má chemickú značku H2SO4?“   
- „Hm... mám to na jazyku.“ 
- „Tak to rýchlo vypľuj, lebo je to kyselina sírová.“ 
 
Sedia dvaja malí prváci a jeden hovorí druhému:  
- „Už len 56 rokov a ideme do dôchodku.“ 
 
 Inštruktor na vodičskom kurze:  
- „Čo by ste robili, keby vám počas jazdy vypadlo koleso?“  
Blondínka:  
- „Pridala by som a dobehla ho.“                                                                              Prevzaté z internetu  



                                  Sme  tu  pre  vás   7/2014 

 

 

Liturgický program na Veľký týždeň  

Pondelok 
14.4. 

Svätý a veľký pondelok 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Matej 

Moleben k MPθΥ  
Liturgia VPD 

* Jaroslav (50 r.) 

Utorok 
15.4. 

Svätý a veľký utorok 

6:30 
 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Igor, Viera, Patrik, Igor 

Liturgia VPD 
+ Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej 

Streda 
16.4. 

 

Svätá a veľká streda 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Michal 
Liturgia VPD 

+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich 
rodičia 

Štvrtok 
17.4. 

Svätý a veľký štvrtok 

6:30 

17:00 
 

18:30 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj (panychída) 

Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou 

Utiereň s čítaniami strastí 

Piatok 
18.4. 

Svätý a veľký piatok 
 

Prikázaný sviatok 
 

PRÍSNY PÔST 

7:30 
11:00 

 
15:00 
16:00 

 

Kráľovské hodinky 
Sprievod s krížom 

 
Veľká večiereň s uložením 

plaštenice do hrobu  
Celonočná súkromná adorácia pri 

hrobe 

Sobota 
19.4. 

Svätá a veľká sobota 

8:00 
 

17:00 
 

Jeruzalemská utiereň 
 

Liturgia sv. Bazila Veľkého s 
večierňou 

Nedeľa 
20.4. 

SVÄTÁ A VEĽKÁ  
NEDEĽA PASCHY – 

 
SVETLÉ KRISTOVO  

VZKRIESENIE 
 

Prikázaný sviatok 
Myrovanie 

 
5:00 

 
7:00 
7:30 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 
18:00 

 

Utiereň vzkriesenia  
s požehnaním jedál o 6.00 (staroslov.) 

Požehnanie jedál (slov.) 
Sv. liturgia slovenská 

* Radoslav 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Bibiána (37 r.) 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Blažena, Stanislav, Stanislava, 

Blažena, Anna, Bianka, Anders, Ján 
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Liturgický program na Svetlý týždeň  

Pondelok 
21.4. 

Svetlý pondelok 
 

Prikázaný sviatok 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15  
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Miloš, Lenka, Evka, Tomáš 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Eva 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal 

Utorok 
22.4. 

Svetlý utorok 

9:00 
 

16:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Peter (75 r.) 

Sv. liturgia - za veriacich  
Sv. liturgia  

* Irena, Andrej 

Streda 
23.4. 

 

Svetlá streda 
 

Svätý veľkomučeník  
a divotvorca Juraj 

 
Odporúčaný sviatok 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Peter, Vasiľ, Mária, Andrej, Anna, 
Anna, Anna, Mária 

Sv. liturgia slovenská 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef, Milan, Erik, Ján 

Štvrtok 
24.4. 

Svetlý štvrtok 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Zuzana, Ján, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ján, Mária, Andrej 
+ Milan (panychída) 

Piatok 
25.4. 

Svetlý piatok 
Svätý apoštol a evanjelista Marek 

Voľnica 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír 

Sv. liturgia slovenská 
+ Milan 

Sobota 
26.4. 

Svetlá sobota 
 

6:30 
 

16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Juraj (panychída) 

Sobáš 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juliána, Jozef 

Nedeľa 
27.4. 

DRUHÁ 
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
O TOMÁŠOVI 

 
Odpustová slávnosť 

v Kaplnke BM 

 
7:30 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Eva, Anna 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Marta, Jozef, Antónia, Ester 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Štefan, Mária 
* Alena (50 r.) 
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Liturgický program na týždeň po Nedeli  

o Tomášovi  

Pondelok 
28.4. 

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros 
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a 

Kvintilián 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Mária, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
+ Ivona (panychída) 

Utorok 
29.4. 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika 
Prepodobný Memnón Divotvorca 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária, Vlado, Ivana, Vladko 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Marián 

Streda 
30.4. 

 

Svätý apoštol Jakub, brat 
svätého Jána Teológa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Vladimír, Monika, Ján, Viktória 

Sv. liturgia slovenská 
+ Peter (panychída) 

Štvrtok 
1.5. 

Prorok Jeremiáš 

6:30 

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Viktória, Lýdia, 

Stanislav, Jozef, Ivan 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena 

Piatok 
2.5. 

Svätý Atanáz Veľký, 
alexandrijský patriarcha 

Prvý piatok 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Euch. adorácia 
Sv. liturgia slovenská 

* Rozália (85 r.) 

Sobota 
3.5. 

Odchod do večnosti 
prepodobného otca Teodóza 
Svätí mučeníci Timotej a Maura 

 
FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE 

8:00 
 

15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal s rod. 

Sobáš 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Pavol, Michal, Mária, Peter 

Nedeľa 
4.5. 

TRETIA 
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
O MYRONOSIČKÁCH 

 

Svätá prepodobná mučenica 
Pelágia 

 
7:30 

 
9:00 

 
11:00 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Gabriela (45 r.) 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Pavol (21 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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