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Svätí Ján XXIII. a Ján Pavol II. 

 

Pri kanonizačnej slávnosti v nedeľu 27. apríla na 

Námestí sv. Petra Svätý Otec František vyhlásil pápežov 

Jána XXIII. a Jána Pavla II. za svätých. Po obrade 

svätorečenia nasledovala bohoslužba slova s liturgickými 

textami 2. veľkonočnej nedele (Sk 2,42-47; Ž 118,2-4.13-

15.22-24; 1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31). Svätý Otec následne 

predniesol homíliu, ktorú uvádzame v plnom znení: 

„V centre dnešnej nedele, ktorá uzatvára 

Veľkonočnú oktávu, a ktorú si sv. Ján Pavol II. želal 

nazvať nedeľou Božieho milosrdenstva, sú oslávené rany 

vzkrieseného Ježiša. On ich už raz ukázal, keď sa zjavil 

apoštolom v ten istý večer prvého dňa po sobote, v deň 

zmŕtvychvstania. Avšak v ten večer, ako sme počuli, tam nebol Tomáš, a keď mu ostatní 

hovorili, že videli Pána, odpovedal, že ak neuvidí a nedotkne sa tých rán, neuverí. O osem dní sa 

Ježiš opäť zjavil vo večeradle uprostred učeníkov a bol tam aj Tomáš. Obrátil sa k nemu a 

pozval ho, aby sa dotkol jeho rán. A vtedy si tento úprimný človek, tento muž, navyknutý overiť 

si všetko osobne, pokľakol pred Ježišom a povedal: «Pán môj a Boh môj!» (Jn 20,28). 

Ježišove rany sú pohoršením pre vieru, ale sú aj previerkou viery. Preto z osláveného 

Kristovho tela rany nemiznú, ostávajú, pretože tie rany sú neprestajným znamením Božej lásky 

voči nám a sú nevyhnutné pre vieru v Boha. Nie preto, aby sme verili, že Boh jestvuje, ale pre 

vieru v to, že Boh je láska, milosrdenstvo a vernosť. Sv. Peter, vychádzajúc z Izaiáša, píše 

kresťanom: «Jeho ranami ste uzdravení» (1 Pt 2,24; porov. Iz 53,5). 

Sv. Ján XXIII. a sv. Ján Pavol II. mali odvahu hľadieť na Ježišove rany, dotýkať sa jeho 

ranených rúk a prebodnutého boku. Nehanbili sa za Kristovo telo, nepohoršovali sa na ňom, na 

jeho kríži, nehanbili sa za telo brata (porov. Iz 58,7), pretože v každom trpiacom videli Ježiša. 

Ročník:  6.     Číslo:   8 
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Boli to dvaja odvážni ľudia, plní odvahy (parrésie) Ducha Svätého a vydali svedectvo Cirkvi a 

svetu o Božej dobrote a jeho milosrdenstve. Boli kňazmi, biskupmi a pápežmi dvadsiateho 

storočia. V ňom zažili tragédie, ale neboli nimi premožení. Silnejší bol v nich Boh, silnejšia bola 

viera v Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka a Pána dejín, silnejšie v nich bolo Božie milosrdenstvo, 

ktoré sa zjavuje v týchto piatich ranách, silnejšia bola materská blízkosť Márie. 

V týchto dvoch mužoch kontemplujúcich Kristove rany a svedkoch jeho milosrdenstva 

prebývala «živá nádej», spolu s «nevýslovnou radosťou, plnou slávy» (1 Pt 1,3.8). Tá nádej a tá 

radosť, ktoré vzkriesený Kristus dáva svojim učeníkom, a ktoré im nič a nikto nemôže vziať. 

Veľkonočná nádej a radosť, ktoré prešli vyhňou sebazrieknutia, sebavyprázdnenia, 

najkrajnejšej blízkosti k hriešnikom, až po nevoľnosť z horkosti toho kalicha. Túto nádej a túto 

radosť títo dvaja svätí pápeži dostali ako dar od vzkrieseného Pána a vo svojom čase ich v 

hojnosti darovali Božiemu ľudu, získajúc za to večnú odmenu.  

Touto nádejou a touto radosťou dýchalo už 

prvé spoločenstvo veriacich v Jeruzaleme, o 

ktorom hovoria Skutky apoštolov (porov. Sk 

2,42-47), ako sme to počuli v druhom čítaní. Je 

to komunita, v ktorej sa žije podstata evanjelia, 

to znamená, láska, milosrdenstvo, jednoduchosť 

a bratstvo. Tento obraz Cirkvi mal pred sebou 

Druhý vatikánsky koncil. Ján XXIII. a Ján Pavol 

II. spolupracovali s Duchom Svätým, aby 

obnovili a obrodili Cirkev podľa jej pôvodnej fyziognómie, toho výrazu, ktorý jej vtlačili svätí 

počas priebehu storočí. Nezabúdajme, že práve svätí umožňujú Cirkvi napredovať a rásť. 

Zvolaním Druhého vatikánskeho koncilu sv. Ján XXIII. preukázal citlivú vnímavosť voči Duchu 

Svätému, nechal sa viesť a stal sa pre Cirkev pastierom, vodcom, ktorý bol sám vedený, vedený 

Duchom. V tom spočívala jeho veľká služba Cirkvi. Preto sa mi páči považovať ho za pápeža 

poddajnosti voči Duchu Svätému. 

V tejto službe Božiemu ľudu bol sv. Ján Pavol II. pápežom rodiny. On sám raz povedal, 

že by chcel, aby sa naňho spomínalo ako na pápeža rodiny. S radosťou to zdôrazňujem, keďže 

sa nachádzame na ceste synody o rodine a s rodinami, na ktorej nás on istotne z neba 

sprevádza a podporuje. 

Nech obaja títo noví svätí pastieri Božieho ľudu orodujú za Cirkev, aby počas týchto 

dvoch rokov synodálnej cesty bola vnímavá voči Duchu Svätému v pastoračnej službe rodine. 

Nech nás obaja učia nepohoršovať sa nad Kristovými ranami, prenikať do tajomstva Božieho 

milosrdenstva, ktoré vždy dúfa, vždy odpúšťa, vždy miluje.“ 

 

Prevzaté z internetu  
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2. AKO SLÁVIME KRESŤANSKÉ TAJOMSTVÁ 

169. Čo prežívame, keď slávime bohoslužbu? = Pri slávení 

bohoslužby nás Božia láska priťahuje, uzdravuje 

a premieňa. 

-    Všetky bohoslužby a SVIATOSTI Cirkvi slúžia na to, aby 

sme mali život a aby sme ho mali v plnosti. Keď slávime 

bohoslužbu, stretávame sa s tým, ktorý o sebe povedal: „Ja som 

cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Kto sa zúčastní na bohoslužbe 

a cíti sa byť opustený, Boh mu ponúkne útočisko; kto má pocit, že 

je stratený, nájde tu Boha, ktorý naňho čaká. 

 „I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma 

napĺňa radosťou i plesaním, a citarou ťa, Bože, môj Bože 

zvelebím “ (Ž 43, 4). 

170.  Čo je najhlbším prameňom liturgie? = Najhlbším prameňom LITURGIE je Boh; 

v ňom sa uskutočňuje večná nebeská oslava lásky – radosť Otca, Syna i Ducha 

Svätého. Pretože Boh je láska, chce nám dať účasť na svojej radosti a zahrnúť 

nás svojím POŽEHNANÍM. 

-   Naše pozemské bohoslužby by mali byť slávnosťami plnými krásy a moci: mali by byť 

oslavou Otca, ktorý nás stvoril – preto tu zohrávajú významnú úlohu dary zeme: chlieb, víno, 

olej a svetlo, vôňa kadidla, krásna hudba a nádherné farby. Mali by byť oslavou Syna, ktorý 

nás vykúpil – preto jasáme nad svojím oslobodením, zhlboka sa nadychujeme pri počúvaní 

slova a posilňujeme sa pri prijímaní eucharistických darov. Mali by byť oslavou Ducha 

Svätého, ktorý v nás žije – preto z posvätných zhromaždení vyviera hojné bohatstvo útechy, 

poznania, odvahy, sily a POŽEHNANIA. 

POŽEHNANIE: Požehnanie je dobro, ktoré pochádza od Boha (lat. bene-dicere; 

gréc. eu-logein = dobrorečiť). Požehnanie je Božia činnosť, ktorá dáva a zachováva život. 

Boh, Otec a Stvoriteľ všetkého, hovorí: Je dobré, že si tu. Je nádherné, že si. 

171. Čo je podstatou každej liturgie? = Liturgia je vždy predovšetkým stretnutím 

s Ježišom Kristom. Každá eucharistická bohoslužba je oslavou veľkonočného 

tajomstva. Ježiš oslavuje spolu s nami prechod zo smrti do života a otvára nám 

cestu k životu. 

- Najdôležitejšou bohoslužbou na svete bola veľkonočná bohoslužba, ktorú slávil Ježiš 

so svojimi učeníkmi  vo večeradle v predvečer svojej smrti. Učeníci sa domnievali, že im Ježiš 

bude tradične pripomínať vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva. Ježiš však s nimi slávil 

vyslobodenie celého ľudstva z moci smrti. Vtedy v Egypte „krv baránka“ uchránila izraelský 

národ pred zhubným dielom anjela smrti. Teraz to bol sám Boží Baránok, ktorého krv 

zachráni ľudstvo pred smrťou. Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie sú totiž znamením, že po 
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smrti človek získava nový život. Ježiš sám prirovnáva svoju smrť a vzkriesenie k vyslobodeniu 

Izraela z egyptského otroctva. Spásny účinok Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania sa preto 

označuje ako veľkonočné tajomstvo. V porovnaní s krvou baránka, ktorá zachránila Izraelitov 

pred smrťou pri odchode z Egypta (Ex 12), je tým skutočným veľkonočným Baránkom sám 

Ježiš, pretože vyslobodil ľudstvo z osídiel smrti a hriechu. 

„Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu. Keď 

uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt “ 

(Ex 12, 13). 

172. Koľko je sviatostí a ako sa volajú? = Cirkev slávi sedem SVIATOSTÍ: krst, 

BIRMOVANIE (MYROPOMAZANIE), EUCHARISTIU, sviatosť zmierenia, sviatosť 

pomazania chorých, sviatosť posvätného stavu (kňazstva) a sviatosť 

manželstva. 

SVIATOSŤ (lat. sacramentum = prísaha na vlajku; väčšinou sa používa preklad 

z gréckeho mystérion = tajomstvo): Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej skutočnosti, 

v ktorých môžu kresťania poznať uzdravujúcu, odpúšťajúcu, životodarnú a posilňujúcu 

Božiu prítomnosť, pohýnajúcu k láske, pretože vo sviatostiach pôsobí božia milosť. 

173. Prečo vlastne potrebujeme sviatosti? = SVIATOSŤAMI získavame milosť, ktorú 

potrebujeme, aby sme boli ospravedlnení a premenení a aby sme sa skrze Ježiša 

stali tými, ktorí sú ako Ježiš: Božími deťmi v slobode a sláve. 

- V krste sa zo stratených ľudských detí stávajú Božie deti; v MYROPOMAZANÍ sa zo 

slabých stávajú silní; vo sviatosti zmierenia sa z hriešnych stávajú čistí; v EUCHARISTII sa 

hladní stávajú chlebom pre druhých; vo sviatosti manželstva ako aj vo sviatosti kňazstva sa 

z individualistov stávajú služobníci lásky; vo sviatosti pomazania chorých sa zo zúfalých ľudí 

stávajú ľudia plní dôvery. SVIATOSŤOU všetkých sviatostí je sám Ježiš Kristus. V ňom 

vyrastáme zo zmätku sebectva a vrastáme do skutočného života, ktorý sa už nikdy neskončí. 

„Aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode 

a sláve Božích detí“ (Rim 8, 21). 

174. Prečo nám nestačí len veriť v Ježiša Krista? Prečo nám Boh dáva ešte aj 

sviatosti? = K Bohu sa máme a môžeme približovať prostredníctvom všetkých 

svojich zmyslov, nielen rozumom. Preto sa nám Boh dáva v pozemských 

znakoch – v chlebe, víne, oleji, v slove, v pomazaní a vkladaní rúk. 

- Ľudia Ježiša videli a počuli, smeli sa ho dotýkať a v tom všetkom zakúšali vykúpenie 

a uzdravenie duše i tela. Sviatostné znaky vnímateľné zmyslami prezrádzajú ten istý Boží 

rukopis, ktorým Pán oslovuje celého človeka – nielen jeho hlavu. 

„Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním 

toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké 

prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 3). 

„On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky 

a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ (Mk 8, 23). 

 

 

    Pokračovanie v budúcom čísle... 
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 Milovaní bratia a sestry,  

v sobotu 5. apríla 2014 Aliancia za 

rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 

prorodinných organizácií, začala zbierať 

podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie 

referenda o ochrane rodiny. V piatok 11. apríla 

2014 sa Konferencia biskupov Slovenska 

obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí 

dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj 

náš eparchiálny biskup na Veľký štvrtok v našej katedrále. Dnes, na Tomášovu nedeľu, keď sú 

v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým 

šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to 

príležitosť hneď tu, pred chrámom. Okrem toho vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do 

zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú 

s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.  

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše 

presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. 

Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým 

rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre 

nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí 

objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným 

osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.  

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto 

máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska 

iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci 

manželstvám a rodinám v núdzi. 

Chceme Vás všetkých vyzvať, aby ste podporili svojím 

podpisom túto iniciatívu. Je potrebné byť dôsledným pri ich 

podpisovaní, lebo musia byť všetky údaje vyplnené k platnosti 

správne – nesmú byť použité skratky mena, priezviska, bydliska 

alebo dátumu narodenia a musí to byť čitateľné. 
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Drogy 

V tejto aktuálnej dobe sa čoraz častejšie stretávame zo závislosťami, či už drogovej, 

alkoholovej alebo inej. Sú všade okolo nás. S drogami sa stále viac a viac stretávame na 

uliciach v parkoch a na verejných priestranstvách. Najhoršie na tom je to, že po drogách,  

alkohole a iných omamných látkach siahajú častokrát mladší ľudia. 

Ľudia majú rôzne dôvody, kvôli ktorým začali užívať omamné látky a drogy.  

Najčastejším dôvodom užívania drog sú problémy v rodine, v škole alebo v prostredí v ktorom 

človek žije. Ďalším dôvodom môže byť aj vplyv priateľov a známych.  

Ak už si niekto zvykne či už na drogy, cigarety alebo na alkohol, ťažko sa z toho dostáva. 

Viem o čom hovorím, lebo som poznala manželov, ktorí nemohli mať deti a deň čo deň sa 

opíjali. Manželka chodila každý pracovný deň do práce, ale nemohla z domu odísť pokiaľ si 

niečo nevypila. Jej manžel tiež chodieval do práce. Pracoval pri píle, ale z práce ho vyhodili, 

keď bola náhodná kontrola na alkoholické látky. Tak sa stalo, že jeho manželka musela 

pracovať a on si chodil po krčme, popíjal s kamarátmi a fajčil cigarety jednu po druhej, keď 

prišla jeho manželka domov, popíjali spolu až do rána a nevadilo im, že manželkina stará 

a chorá mama je o poschodie nad nimi.  

Keď už boli tesne pred výplatou neváhala jej dcéra prísť za mamou a pýtať  od nej 

peniaze na alkohol, keď odmietla, kopla do dverí a rozbila jej sklenenú výplň na dverách. 

Odvtedy mala jej mama veľký strach, čo s ňou a s nimi bude. Až jedného dňa dostala mozgovú 

príhodu a nevedela o svete, kde je a koľko je hodín. Jej dcéra, alkoholička sa o ňu nepostarala 

a nechala ju tak napospas osudu. V ten deň šla dole schodmi a spadla z druhého poschodia, 

kotúľala sa po schodoch, až vtedy, jej dcéra zavolala záchranku, ktorá ju odviedla a tí dvaja 

manželia ostali doma, ďalej si spolu popíjali. Všetko sa  ale zvrtlo, keď manželka dostala 

zákernú chorobu, ktorá ju viedla do záhuby. Chvíľu  udržali nepiť, ale dlho im to nevydržalo. 

Lekár jej sestre povedal, že má približne dva roky života, aj preto si zobrala svoju mamu 

k sebe, hoci sa starala už o jednu chorú, nevládnu a nevďačnú svokru. Zatiaľ tá chorá sestra 

s manželom pili každý deň od rána do večera a navyše celý dom bol od dymu z cigariet.  

Tak, ako lekár povedal, tak sa aj stalo, do dvoch rokov jeho manželka zomrela a jej 

manžel za ňou až doteraz smúti, keď ešte vôbec žije, lebo po smrti jeho ženy nevychádzal 

z domu a jedlo mu nosili susedia. Nosili mu ho dovtedy, kým k nemu nezačali chodiť „čudní  

ujkovia“. Najhoršie na tom bolo, že jej  mama nejako vycítila, že niečo s ňou nie je v poriadku 

a dostala druhý infarkt, a zomrela. 

Všetko sa to stalo kvôli tomu, že začali manželia piť, manžel fajčiť jednu cigaretu za 

druhou. Nič z toho by sa nestalo, keby svoje problémy neskrývali a neriešili ich pitím alkoholu. 

Doteraz mohli všetci traja spokojne žiť. Aj pre takéto situácie nemám rada, keď niekto 

v mojom okolí sa opíja deň čo deň. Každý si volí svoju cestu po ktorej kráča, preto by si mal 

vybrať tú najsprávnejšiu, a nikdy by nemal začať s tvrdým alkoholom a drogami. 

 

Ivana, IV.B   

GJZ v Humennom 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy: 

Lyžovačka v Tatrách:   
Pýta sa náhodný zahraničný turista lanovkára:   
- „Prečo stojí viac ľudí v rade pred bufetom ako v rade na  
lanovku?“  
- „Z bezpečnostných dôvodov.“ 
 
Fero vojde do obchodu v Čalove a začne horko - ťažko lámanou maďarčinou vysvetľovať, čo si chce 
kúpiť. Predavačka mu vraví:  
- „Môžete hovoríš po slovensky. Ja rozumieš.“  
- „No to nie!“ - odmietne rázne Fero. – „Keď ja môžem počúvať tú vašu slovenčinu, tak aj vy môžete 
počúvať moju maďarčinu.“ 
 
Janko vraví mamičke:  
- „Idem si natrhať čerešne.“ 
- „Ale veď je zima!“ 
- „To nič! Dám si rukavičky.“ 
 

- „Čo si dnes dostal?“ - pýta sa mamka Ferka, keď prišiel zo školy.  
- „Dve jednotky a poznámku!“  
- „Za čo tú poznámku?“  
- „Za to, že som si prepísal známky!“ 
 
Hovorí jeden bacil druhému:  
- „Človeče, dnes vyzeráš hrozne!“  
- „Ále, asi som chytil penicilín.“ 
 
Sťažuje sa chlapík kamarátovi:  
- „Môj pes stále naháňa ľudí na bicykli, čo mám robiť?“  
- „Tak mu vezmi ten bicykel!“ 
 
                                                                                                                                                Prevzaté z internetu  
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 Liturgický program  

na týždeň po Nedeli o myronosičkách 

Pondelok 
5.5. 

Svätá mučenica Irena 
Prepodobný otec Nikefor, 

igumen Médikiovho monastiera 

6:30 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária 

Moleben za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján (25 r.) 

Utorok 
6.5. 

Svätý, spravodlivý a veľmi 
trpezlivý Jób 

6:00 
6:30 

 
18:00 

 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Jozef, Mária, Eva, Michal 
(panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Anton, Anton, Tekla, Iveta 

(panychída) 

Streda 
7.5. 

Spomienka na znamenie 
úctyhodného kríža v Jeruzaleme 

Svätý mučeník Akakios 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Atanáz, Anastázia (panychída) 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal 

Štvrtok 
8.5. 

Svätý slávny a všechválny apoštol 
a evanjelista Ján Teológ 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Peter 

Piatok 
9.5. 

Prenesenie ostatkov svätého 
Mikuláša Divotvorcu z Myry 

do Bari 
Voľnica 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Anna 
Moleben k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
+ Helena 

Sobota 
10.5. 

Svätý apoštol Šimon Horlivec 
 

6:30 
 

15:00 
16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal, Klára, Miško, Jolana, 

Karel (panychída) 
Sobáš 
Sobáš 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 
+ Jozef (panychída) 

Nedeľa 
11.5. 

ŠTVRTÁ 
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
O PORAZENOM 

 

Blažený hieromučeník Vasiľ, 
prešovský svätiaci biskup 

 

Zbierka: seminár I. 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Milan (60 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jana (40 r.) 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Zuzana (15 r.) 
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Liturgický program  

na týždeň po Nedeli o porazenom  

Pondelok 
12.5. 

Svätí otcovia Epifanios, cyperský 
biskup a Germanos, 

konštantínopolský patriarcha 
 

KŇAZSKÝ DEŇ V ĽUTINE 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena 
+ Anna 

Utorok 
13.5. 

Svätá mučenica Glykéria 

6:00 
6:30 

 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

* Danka 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena 

Streda 
14.5. 

 

Polovica Päťdesiatnice 
Svätý mučeník Izidor 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ján 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena 

Štvrtok 
15.5. 

Prepodobný otec Pachómios 
Veľký 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Irena 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Piatok 
16.5. 

Prepodobný otec Teodor 
Posvätený 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Jozef, Štefan, Juraj, Helena 
(panychída) 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Miroslav 

Sobota 
17.5. 

Svätý apoštol Andronik 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Lenka (35 r.) 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Pavlína 

Nedeľa 
18.5. 

PIATA 
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
O SAMARITÁNKE 

 

Svätý mučeník Teodot z Ankyry 

 
7:30 

 
9:15 

 
17:15 

 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska  
* Helena s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
1. sv. prijímanie 

* Dušan (50 r.), Patrik 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, František, Dagmar, 

Branislav, Ľubomír 
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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

