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Prosme o dar poddajnosti Svätému Duchu 

 

Božie veci nemôžeme pochopiť iba hlavou, 

treba si otvoriť srdce pre Svätého Ducha. Takto znie 

jedna z hlavných myšlienok raňajšej homílie Svätého 

Otca z Domu sv. Marty. Pápež František zdôraznil, 

že viera je Božím darom, ktorý nemožno prijať, ak 

žijeme odtrhnutí od Božieho ľudu, od Cirkvi. 

Podľa Svätého Otca nám dnešné čítania (Sk 11, 

19-26; Lk 11, 27) predstavujú dva druhy osôb. V 

prvom čítaní (Sk 11, 19-26) sú tí, ktorí sa rozpŕchli kvôli prenasledovaniu začatému po smrti 

Štefana. Rozpŕchli sa, nesúc evanjelium všade tam, kam išli. Najprv hovoria iba k Židom. 

Potom, prirodzeným spôsobom, niektorí z nich, ktorí prišli do Antiochie, začínajú hovoriť aj 

s Grékmi. A takto pomaly otvorili dvere Grékom a pohanom. Keď sa táto správa dostala do 

Jeruzalema, Barnabáš bol poslaný na inšpekčnú návštevu Antiochie. Všetci sa potešili, lebo 

sa k Pánovi pridal početný dav. Títo ľudia nepovedali: poďme najprv k Židom, potom ku 

Grékom, pohanom, ku všetkým. Nie! Nechali sa viesť Duchom Svätým. Boli poddajní Duchu 

Svätému. A tak nakoniec postupne otvorili dvere všetkým, aj pohanom, ktorí v ich mentalite 

boli považovaní za nečistých. Otvárali dvere všetkým. Toto bola prvá skupina ľudí - tí čo sú 

poddajní Duchu Svätému. Podľa Svätého Otca nás niekedy Svätý Duch pobáda k tomu, aby 

sme konali rázne: tak ako hnal Filipa pokrstiť „etiópskeho ministra“ alebo sv. Petra, aby 

pokrstil Kornélia. „Inokedy nás Svätý Duch vedie jemne a cnosť spočíva v tom, že sa 

Svätým Duchom necháme viesť, nekladieme mu odpor, sme mu poddajní. A Svätý Duch 

dnes v Cirkvi pôsobí, pôsobí dnes v našom živote. Niekto z vás by mi mohol povedať: Nikdy 

som ho nevidel! Nuž, buď pozorný voči tomu, čo sa deje, čo ti prichádza na myseľ, čo sa ti 
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objavuje v srdci. Sú tam dobré veci? To ťa Svätý Duch pozýva, aby si sa vydal tou cestou. 

Chce to poddajnosť! Poddajnosť Svätému Duchu,“ povedal Svätý Otec. 

Druhou skupinou, ktorú nám predstavujú dnešné čítania, sú tí „intelektuáli“, čo v 

chráme prišli k Ježišovi. Sú to zákonníci. Ježiš mal s nimi vždy problémy, lebo sa míňali 

pochopenia, krútili sa okolo tých istých vecí, lebo boli presvedčení, že náboženstvo je výlučne 

záležitosťou rozumu, zákonov. Pre nich bolo dôležité dodržiavať prikázania a nič viac. Ani si 

len nepredstavovali, že by existoval Svätý Duch. Vypytovali sa Ježiša, chceli diskutovať. 

Všetko bolo pre nich záležitosťou rozumu, intelektu. Podľa Svätého Otca pre týchto ľudí 

neexistuje srdce, láska, krása, harmónia, sú to ľudia, ktorí chcú len vysvetlenia: „Ty im 

vysvetľuješ, ale to ich nepresvedčí a vrátia sa s ďalšou otázkou. A tak sa točia a točia... Tak 

ako sa celý život točili okolo Ježiša, až kým sa im nepodarilo zajať ho a zabiť! Títo ľudia 

neotvárajú srdce Svätému Duchu! Veria, že aj Božie veci sa môžu pochopiť výlučne 

rozumom, myšlienkami, vlastnými myšlienkami. Sú pyšní. Veria, že vedia všetko. A to, čo 

sa nevmestí do ich rozumu, nie je pravdivé. Môžeš pred ich očami aj vzkriesiť mŕtveho, no 

oni neuveria!“ 

Ježiš ide ďalej a hovorí tvrdou rečou: Vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec! Vy 

neveríte, lebo nie ste z izraelského ľudu. Vyšli ste von z ľudu. Ste aristokraciou rozumu. 

Tento postoj zatvára srdce. Oni podľa slov Svätého Otca „zapreli svoj ľud“: „Títo ľudia sa 

odtrhli od Božieho ľudu a preto nemohli uveriť. Viera je Božím darom! Ale viera sa 

dostaví, ak si súčasťou Božieho ľudu, ak si – teraz – v Cirkvi, ak ti pomáhajú sviatosti, 

bratia, zhromaždenie. Ak veríš, že táto Cirkev je Božím ľudom. Títo ľudia sa oddelili, 

neverili v Boží ľud, verili len v svoje záležitosti a tak postavili celý tento systém príkazov, 

ktoré vyháňali ľudí: vyháňali ľudí a nenechávali ich vstúpiť do Cirkvi, medzi ľud. Nemohli 

veriť! Toto je hriech odporovania Svätému Duchu.“ 

Takže máme dve skupiny ľudí: tí krotkí, pokorní, otvorení voči Svätému Duchu a tí 

druhí: pyšní, sebestační, povýšeneckí, odtrhnutí od ľudu, intelektuálni aristokrati, ktorí 

zavreli dvere a kladú odpor Svätému Duchu. A toto nie je tvrdohlavosť, je to viac, je to 

tvrdosť srdca! A to je oveľa nebezpečnejšie. Hľadiac na tieto dve skupiny osôb prosme Pána o 

milosť poddajnosti Svätému Duchu, aby sme mohli v živote napredovať, byť kreatívni, 

radostní, lebo tá druhá skupina nebola radostná. A kde je priveľa vážnosti, tam nie je Boží 

Duch. Vyprosujme si teda milosť poddajnosti a to, aby nám Duch Svätý pomohol brániť sa 

tomuto druhému zlému duchu sebestačnosti, pýchy, povýšenosti, uzavretosti srdca voči 

Svätému Duchu.  

Prevzaté z internetu  
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CENTRUM PRE RODINU - SIGORD 

 

Kurz Rút 

23.5. – 25.5.2014 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, 

oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre 

kresťanské manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár. 

Kurz Rút 

20.6. – 22.6.2014 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, 

oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre 

kresťanské manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár. 

Kurz prípravy na manželstvo 

26.6 – 29.6.2014 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak 

máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len 

prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej 

vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na 

manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60€. 

 

Škola Otcovo srdce – Father Heart School A 

29.6. – 04. 07. 2014 - Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, 

vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote 

človeka, a preto robí útoky na túto dištanciu. Nielen deti, ale mnoho jedincov vníma vzťah 

k Bohu cez svojho otca. A tak ak ja vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, 

neistého … je taký istý Boh !? Daná aktivita, ktorú cirkev v svojej láske ponúka aj cez naše 

centrum pre rodiny, slúži k obnove a posilneniu vzťahu k Otcovi. Táto škola ponúka 

autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči Tebe. Poď a objav neuveriteľnú slobodu 

o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické učenie a výklad 

objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si možno doteraz nepoznal. 

Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca.  Táto škola zmení 

tvoje srdce. 

  

http://www.domanzelstva.sk/
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2. AKO SLÁVIME KRESŤANSKÉ TAJOMSTVÁ 

175. Prečo sú sviatosti vlastníctvom Cirkvi? Prečo ich 

nemôže každý prijímať, ako chce? = SVIATOSTI sú dary 

Pána Ježiša Cirkvi. Cirkev má za úlohu spravovať ich 

a chrániť pred zneužitím. 

-    Ježiš zveril svoje slová a znamenia konkrétnym ľuďom, 

totiž APOŠTOLOM, aby ich odovzdávali ďalej, nedal ich teda 

anonymnému davu. Dnes by sme povedali: Nezavesil svoj odkaz 

voľne na sieť, ale uložil ho pod vlastnú doménu. SVIATOSTI sú tu 

pre Cirkev a skrze Cirkev. Sú tu pre ňu, lebo Kristovo telo, teda 

Cirkev, je založená na sviatostiach, živí sa nimi a ich 

prostredníctvom dosahuje svoje naplnenie. Sú tu tiež skrze ňu, 

pretože sviatosti sú silou Kristovho tela, ako to môžeme pozorovať 

napríklad vo sviatosti zmierenia, kde nám Ježiš Kristus prostredníctvom kňaza odpúšťa 

hriechy. 

 „To, čo bolo viditeľné na našom Vykupiteľovi, prešlo do jeho sviatostí“ (sv. Lev 

Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi). 

„Kto je a pije, a nerozoznáva telo (Pána), ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor, 11, 29). 

176.  Ktoré sviatosti možno prijať iba raz v živote? = Krst, Myropomazanie 

(birmovanie) a sviatosť posvätného stavu. Tieto sviatosti vtláčajú kresťanovi 

nezmazateľnú pečať. Krst a myropomazanie z neho navždy robia Božie dieťa, 

takže sa stáva podobným Ježišovi Kristovi. Rovnako aj sviatosť posvätného 

stavu je pre kresťana definitívna. 

-   Tak ako navždy zostávame deťmi svojich rodičov a nie sme nimi iba „občas“ alebo 

„tak trochu“, aj v krste a myropomazaní sa navždy stávame Božími deťmi, pripodobňujeme sa 

Ježišovi Kristovi a stávame sa členmi jeho Cirkvi. Takisto sviatosť posvätného stavu nie je len 

nejaké zamestnanie, ktorým by si človek zarábal až do dôchodku, ale je to neodvolateľný dar 

Božej milosti. Pretože Boh je verný, aj účinnosť týchto SVIATOSTÍ zostáva v človeku 

zachovaná navždy – ako otvorenosť na Božie volanie, ako povolanie k službe a ako ochrana. 

Preto sa tieto sviatosti nemôžu opakovať. 

„Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích 

tajomstiev“ (1 Kor 4, 1). 

„Slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1 Pt 4, 10). 

„Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho 

milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“ (Tít 3, 5). 

177. Prečo sviatosti predpokladajú vieru? = SVIATOSTI nie sú nejaké magické 

úkony. Sviatosť môže účinkovať len vtedy, ak ju chápeme a prijímame s vierou. 

Sviatosti nielen predpokladajú vieru, ale ju aj posilňujú a vyjadrujú.  
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- Pán Ježiš poveril apoštolov, aby si najprv získavali ľudí za učeníkov zvestovaním 

evanjelia, teda aby v nich prebúdzali vieru, a až potom ich krstili. Od Cirkvi teda prijímame 

dve veci: vieru a SVIATOSTI. Kresťanom sa ani dnes človek nestáva iba prostredníctvom 

nejakého rituálu alebo zápisom do nejakého zoznamu, ale tým, že prijíma pravú vieru. Pravú 

vieru prijímame od Cirkvi, ktorá sa za ňu zaručuje. A pretože Cirkev vyjadruje svoju vieru 

LITURGIOU, nemôže nejaký cirkevný predstaviteľ alebo cirkevné spoločenstvo ľubovoľne 

meniť sviatostné obrady alebo nimi manipulovať. 

„Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal“ (1 Kor 15, 3). 

„Tak ako sa svieca zapaľuje plameňom inej sviece, tak sa viera jedného človeka 

rozdúchava vierou druhého“ (Romano Guardini). 

178. Nestráca sviatosť svoj účinok, ak ju udelí človek, ktorý toho nie je hodný? = Nie. 

SVIATOSTI pôsobia na základe udelenia (ex opere operato), pretože v nich 

pôsobí sám Kristus. Teda nezávisle od mravného postoja alebo duchovného 

prístupu toho, kto ich udeľuje. Postačí jeho vôľa konať v zhode s CIRKVOU. 

- Tí, ktorí udeľujú sviatosti, by mali v každom prípade viesť príkladný život. A predsa 

sviatosti nepôsobia pre ich osobnú SVÄTOSŤ, ale z moci Ježiša Krista, ktorý v nich osobne 

koná. Rešpektuje však pritom našu slobodu, v ktorej sa rozhodujeme, či sviatosť prijmeme, 

alebo nie. Preto sviatosti môžu plne pôsobiť len za predpokladu, že sa v nich spoliehame na 

Krista. 

179. Kto slávi liturgiu? = Je to sám pán Ježiš, kto vo všetkých pozemských 

LITURGIÁCH slávi nebeskú liturgiu, ktorá zahŕňa anjelov i ľudí, živých 

i zomrelých, minulosť, prítomnosť i budúcnosť, nebo i zem. KŇAZI a veriaci sa 

na tejto Kristovej bohoslužbe podieľajú rozdielnym spôsobom. 

- Keď slávime bohoslužbu, musíme sa vnútorne pripraviť na podstatnú skutočnosť: 

Ježiš Kristus je prítomný tu a teraz, a s ním i celé nebo. Všetci nebešťania sú naplnení 

nevýslovnou radosťou a zároveň láskavou starostlivosťou o nás. Posledná kniha Svätého 

písma, Zjavenie apoštola Jána, v tajuplných obrazoch opisuje túto nebeskú LITURGIU, ku 

ktorej sa pridávame aj my tu na zemi. 

„Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a jedným hlasom voláme: Svätý, 

svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov“ (Eucharistická modlitba Cirkvi). 

„Liturgia je vstupom do ustavične prebiehajúcej nebeskej liturgie... Nie je to tak, že si 

tu človek niečo vymyslí a spieva; to spievajú anjeli“ (Kardinál Joseph Ratzinger/Benedikt 

XVI., Nová pieseň pre Pána). 

180. Prečo pre liturgiu používame pojem bohoslužba? = Pojem bohoslužba v prvom 

rade vychádza od služby Boha nám ľuďom, až potom sa odvodzuje od našej 

služby Bohu. Boh sa nám dáva prostredníctvom posvätných znakov, aby sme 

mohli robiť to isté: aby sme sa mu nezištne odovzdávali. 

- Tým najzásadnejším v každej bohoslužbe je, že Ježiš je tu – v slove a vo SVIATOSTI, 

teda Boh je tu prítomný. Až potom prichádzame na rad my. Ježiš obetuje vlastný život za nás, 

aby sme my následne prinášali duchovnú obetu svojho života. V EUCHARISTII  sa nám Ježiš 

dáva, aby sme sa my mohli odovzdať jemu. Akoby sme mu vystavovali bianko šek na svoj 

život. Tak sa podieľame na jeho vykupiteľskej a premieňajúcej obete. Vystupujeme zo svojho 

života smerom k Božiemu kráľovstvu. Tak môže Boh viesť svoj život v nás. 

    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 majú moc 
 
Jedného dňa som prechádzala okolo na prvý pohľad zvláštneho muža. Stál pri banke 

a predával noviny. Prišlo mi ho veľmi ľúto. Peniaze som mu síce nedala, ale pomodlila som sa 

zaňho. Nemala som pri sebe veľa peňazí. Viem, že to nie je ospravedlnenie, ale ani my ich 

doma nemáme nazvyš. Nebol veľmi vysoký. Mal svetlé vlasy, hrubé pery a pár kíl navyše. 

Raz nám v škole povedali, že budeme mať prednášku o drogách. O drogách a ich 

následkoch nám mal hovoriť muž, ktorý tie všetky hrôzy sám prežil. Samozrejme boli sme 

radi, že sa nemusíme učiť. Keď som ho uvidela, bola som prekvapená. Bol to on. Práve ten, 

ktorého mi bolo tak veľmi ľúto. Hneď ako sme si posadali, začal rozprávať. Vravel nám ako 

s drogami začínal. Prv to bolo iba ich predaj. Neskôr ich aj vyskúšal. Keďže drogy sú návykové, 

aj on už bez nich nemohol žiť. Začínalo to iba s ‚neškodnou‘ marihuanou. Keď mu už 

marihuana nestačila, skúšal rôzne ďalšiu drogy. Myslím, že vravel aj o pervitíne a heroíne.  

Čím viac sa jeho závislosť prehlbovala, tým väčšie problémy mal s priateľmi a rodinou. 

Jeho rodičia sú rozvedení. Býval iba s mamou, ktorá ho ľúbila aj napriek tejto skutočnosti. 

Lenže už bol na tých drogách tak závislý, že pre drogy okrádal vlastnú mamu. Potreboval 

peniaze. Bolo mu jedno ako ich získa. Rodina išla automaticky bokom. Začali hádky s mamou, 

ktoré už nemohla zniesť. Neustále utekal z domu. Domov sa vracal nad ránom. Celý deň 

prespal alebo bol mrzutý. Opakovalo sa to niekoľko mesiacov, až kým nevykradol doma všetko 

cenné. S ťažkým srdcom ho mama vyhodila z domu. Nechcel prijať žiadne liečenia. Na 

začiatku sa len flákal a spával, kde sa dalo. Neskôr sa dostal do Bratislavy. Tam bol 

bezdomovcom, ktorý žobral, aby mal na drogy. Podarilo sa mu nájsť prácu, ale bola to práca 

nemorálna. Vravel nám ako bol ochotný pracovať pre ženy a neskôr aj pre mužov. To všetko 

len kvôli tým hnusným drogám. Hovoril nám všetko priamo, ale v jeho očiach som videla 

hanblivosť. Zarábal dosť, aby si mohol zaobstarať bývanie a liečenie. Nič z toho nechcel. 

Jediné čo chcel, boli silné drogy. Už si nepamätám ako sa z Bratislavy dostal naspäť domov, 

ale základ je ten, že našiel pomoc. Pomohla mu žena, ktorú navštívil v centre pomoci pre 

takých, ako je on. Zaobstarala mu liečebný pobyt. Počas liečebného pobytu si našiel priateľku, 

ktorá bola tiež závislá. Problém nastal znova, keď naplánovala útek. Chytili ich oboch 

a premiestnili do rôznych zariadení. V týchto zariadeniach sa im venovali aj duchovne. Obrátil 

sa. Ako povedal, vo všetko čo dokázal, mu pomáhal Boh.  

Celý ten čas, ako rozprával, nám pobehoval mráz po chrbte. Boli sme v šoku, čo všetko 

drogy dokážu. Ako človeka zničia, že z nich dokážeme spadnúť na úplne dno. Všetkým nám 

ukázal, akú cestu života si nemáme voliť. Aj keď sa zdá byť tou najjednoduchšou. 

Najjednoduchší únik nie je tá najlepšia možnosť. 

 

                       Patrícia, IV.A   

                                                                                                             GJZ v Humennom 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy:  

Rybár uloví zlatú rybku. Bez rozmýšľania ju zvesí z udice a hodí späť 

do vody. Rybka sa prekvapená vynorí a pýta sa ho:   

- „A tri želania nebudú?“   

- „A čo by si chcela?“ 

 
Zdravotná sestra sa nakloní nad posteľ a vraví pacientovi:  
- „Až príde lekár, povedzte mu niečo povzbudzujúce, lebo váš zdravotný stav mu robí veľké starosti.“  
 
Policajt zastaví auto a hovorí:  
- „Prosím si váš vodičský preukaz.“  
A vodič na to:  
- „Ja naozaj nechápem, ako to máte v tom vašom systéme vymyslené. Veď pred chvíľou mi ho váš 
kolega zobral.“ 
 

Blondínka sa pýta kamarátky:  
- „Bola si už v Prahe?“  
- „Nie.“  
- „Tak potom musíš poznať moju tetu.“  
- „Prečo?“  
- „Ani ona tam ešte nebola!“ 
 
Riaditeľ sa pýta svojho nového vodiča:  
- „Vaše meno?“  
- „Milan, pán riaditeľ.“  
- „Zamestnancov nevolám krstným menom. Priezvisko?“  
- „Zlatko.“  
- „Tak môžeme vyraziť, Milan!“ 
 
Ja športujem len rekreačne...  
Vrhám tieň, pozerám do diaľky a leziem na nervy, inak nič... 
                                                                                                                                                Prevzaté z internetu  
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 Liturgický program  

na týždeň po Nedeli o samaritánke 

Pondelok 
19.5. 

Svätý hieromučeník Patrik, 
pruský biskup a spoločníci 

6:30 
17:30 
18:00 

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

Moleben za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

+ Peter 

Utorok 
20.5. 

Svätý mučeník Tallelaios 

6:00 
6:30 

 
17:30 

 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Milan (panychída) 
Moleben k MPθΥ  

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

Ondrej, Juraj 

Streda 
21.5. 

Zakončenie Polovice 
Päťdesiatnice 

Svätí veľkí králi a apoštolom 
rovní Konštantín a Helena 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Daniela 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 
+ Peter (panychída) 

Štvrtok 
22.5. 

Svätý mučeník Bazilisk 

6:30 

 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ján s rod. 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 

Piatok 
23.5. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Michal, syndský biskup 

Prepodobná Eufrozína Polocká 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Michal, Ondrej, Zuzka,Irena 
Moleben k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
+ Rozália, Mikuláš 

Sobota 
24.5. 

Prepodobný otec Simeon 
Prepodobný Nikita Stĺpnik 

 
PÚŤ DO KRAKOWA 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj, Anna, Štefan, Ladislav, 
Mária, Ivan (panychída) 

Nedeľa 
25.5. 

ŠIESTA 
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
O SLEPOM 

 

Tretie nájdenie hlavy 
svätého proroka, 

predchodcu a krstiteľa Jána 
 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Emília, Adriana, Martin 

s rod. 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Zuzana, Sofia 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Danka 
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Liturgický program  

na týždeň po Nedeli o slepom  

Pondelok 
26.5. 

Svätý apoštol Karpos 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Michal, Mária, Michal 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan 

Utorok 
27.5. 

Svätý hieromučeník Terapont 

6:00 
6:30 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ján, Peter, Mária 
Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia slovenská 

+ Ivan, Mária, Andrej 

Streda 
28.5. 

 

ZAKONČENIE PASCHY 
Prepodobný otec Nikita, 

chalcedónsky biskup 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Miroslav (40 r.) 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 
+ Ivona (panychída) 

Štvrtok 
29.5. 

NANEBOVSTÚPENIE 
NÁŠHO PÁNA, BOHA 
A SPASITEĽA JEŽIŠA 

KRISTA 
 

Prikázaný sviatok 
Myrovanie 

6:30 

7:30 

 

16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Michal, Mária 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Ján, Helena, Martin, Bibiana, 
Tatiana, Marián, Dominika, Martin, 

Michaela, Alexandra 

Piatok 
30.5. 

Prepodobný otec Izák, igumen 
Dalmatovho kláštora 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθΥ  
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Anna, Michal, Marián 
Moleben k MPθΥ  

Sv. liturgia slovenská 
+ Pavla (panychída) 

Sobota 
31.5. 

Svätý apoštol Hermas 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária (88 r.) s rod. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, 
Michal (panychída) 

Nedeľa 
1.6. 

SIEDMA 
NEDEĽA PO PASCHE 

– 
OTCOV PRVÉHO 

NICEJSKÉHO SNEMU 
Svätý mučeník Justín Filozof a 

spoločníci 
Zb. Katolícke masmédiá 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Miroslav s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Dominika (23 r.), Marta (55 r.), 

Anton, Natália 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Zuzana s rod. 
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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 5 mesiacov vopred; 
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 8 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

