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Svätá Päťdesiatnica 

 

Veľký a svetlý sviatok Paschy sa završuje o nič menej veľkým a svetlým sviatkom Svätej 

Päťdesiatnice. Po sviatku Narodenia, Bohozjavenia a Vzkriesenia patrí tento sviatok 

k najväčším sviatkom nášho cirkevného roka. Zostúpenie Svätého Ducha je vrcholom 

a spečatením celého diela spásy ľudského rodu, ktoré uskutočnil Boží Syn. Na deň Sv. 

Päťdesiatnice sám Svätý Ducha pomazal apoštolov a urobil z nich ohlasovateľov Kristovho 

Evanjelia. V deň Zoslania Svätého Ducha sa rodí a začína pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý 

Ducha ju vedie, posväcuje, osvecuje a udržuje na ceste pravdy.  

STAROZÁKONNÁ PÄŤDESIATNICA 

Židia každoročne slávili tri veľké výročné sviatky, na ktoré sa putovalo do Jeruzalema: 

sviatok Paschy, sviatok Týždňov (čiže Letnice alebo slávnosť žatvy) a sviatok Stánkov (alebo 

slávnosť oberania). V tieto tri sviatky mali všetci Židia prísť pred Pána (t.j. do svätyne, čiže 

Jeruzalemského chrámu) a priniesť mu dary, obetu. Sviatok Týždňov dostal svoj názov 

podľa toho, že sa slávil na 50. deň po Pasche (porov. Ex 23, 16.19; 34, 22; Lv 23, 15-

21; Nm 28, 26; Dt 16, 9n). Pôvodne to bola slávnosť žatvy (porov. Ex 23, 16), teda dožinky 

a vďakyvzdanie za úrodu, keď sa obetovali prvotiny chleba z nového obilia (porov. Lv 23, 

17). V tento deň podľa predpisu Zákona prichádzali do Jeruzalema veľké zástupy Židov zo 

všetkých kútov, dokonca z ďalekých krajov, aby poďakovali Bohu za plody zeme a priniesli 

z nich v chráme obetu. Neskôr sa k sviatku Týždňov (Sviatku žatvy), ktorý sa od 2. stor. 

pred Kr. začal nazývať Pentekostes – Päťdesiatnica (= gréc. päťdesiaty deň [po Pasche]) 

pripojil a zdôraznil historický motív: stal sa spomienkovým dňom na udalosť darovania 

Ročník:  6.     Číslo:   10 
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Božieho Zákona a uzavretia Zmluvy medzi Bohom a Izraelom na hore Sinaj, ktoré sa 

uskutočnilo po východe z Egypta (porov. Ex 19, 1 – 16). 

KRESŤANSKÁ PÄŤDESIATNICA 

Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Paschy ako aj sviatok Päťdesiatnice zo 

Starého zákona a ponechali jeho názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po Pasche –, ale dali 

mu nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice pre novozákonnú Cirkev je 

udalosť príchodu Svätého Ducha na apoštolov. Preto má tento sviatok aj pomenovanie Deň 

Zoslania Svätého Ducha alebo Deň 

Svätej Trojice. 

V pondelok po sviatku 

Päťdesiatnice slávi naša Cirkev sviatok 

Svätého Ducha. Vo Východnej cirkvi je 

totiž oddávna zvykom, že nasledujúci 

deň po veľkom sviatku sa osobitne 

uctievajú tie osoby, ktoré zohrali hlavnú 

úlohu pri udalosti slávenej na deň 

sviatku. V deň sv. Päťdesiatnice slávime 

udalosť zostúpenia Svätého Ducha na 

apoštolov; nasledujúci pondelok je 

venovaný osobitnej úcte Svätému 

Duchu, ako tretej Božskej osoby. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje 

večiereň pondelka, ktorá sa zvyčajne 

slúži hneď po sv. liturgii okolo poludnia na samotný deň 50, a nie v nedeľu večer. Spojenie 

večierne s liturgiou vysvetľuje o. Doľnyckyj tým, že všetci tí, čo sú prítomní na liturgii sa 

môžu zúčastniť na modlitbách na kolenách. Táto večiereň sa vyznačuje tým, že okrem iných 

modlitieb obsahuje tri dlhšie špeciálne modlitby s bohatým teologickým a kajúcim 

obsahom, ktoré mal – podľa tradície – napísať sv. Bazil Veľký († 379). 

 

Prevzaté z internetu  
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CENTRUM PRE RODINU - SIGORD 

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. 

Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi 

14.7. – 20.7.2014 - Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde, v 

spoločenstve ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre Vás pripravili 

program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do 

prírody, spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej 

modlitby, duchovného slova, či filmové večery. 

04.08.-10.08.2014 - Druhý prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi 
 

  

http://www.domanzelstva.sk/


                                  Sme  tu  pre  vás   10/2014 

 

 

 

 

 

 

2. AKO SLÁVIME KRESŤANSKÉ TAJOMSTVÁ 

181. Prečo bohoslužby obsahujú také veľké množstvo 

znakov a symbolov? = Boh vie, že my ľudia sme nielen 

duchovné, ale aj telesné bytosti. Potrebujeme znaky 

a symboly, aby sme dokázali poznávať a označovať 

vnútorné skutočnosti. 

-    Červené ruže, obrúčka, čierny odev, grafity alebo kravata 

so symbolom AIDS – to sú príklady znakov, ktorými vyjadrujeme 

určitú vnútornú skutočnosť a ktoré okolie okamžite pochopí. Boh, 

ktorý sa stal človekom, nám dáva ľudské znamenia, v ktorých je 

medzi nami živo a účinne prítomný: chlieb a víno, krstnú vodu, 

pomazanie Svätým Duchom. Na Kristom ustanovené posvätné 

znaky odpovedáme znakom úcty: kľakáme si, vstávame pri 

počúvaní slov evanjelia, skláňame hlavu alebo spíname ruky. A podobne ako na svadbe 

ozdobujeme aj miesto Božej prítomnosti tým najkrajším, čo máme: kvetmi, sviecami 

a hudbou. Prirodzene, znaky potrebujú niekedy aj slovné vysvetlenie. 

 „Symboly sú viditeľnou rečou Neviditeľného“ (Gertruda von Le Fort). 

„Reč symbolov považujem za jediný cudzí jazyk, ktorý by sa mal naučiť skutočne 

každý z nás“ (Erich Fromm, psychoanalytik). 

182.  Prečo potrebujú posvätné znaky liturgie ešte aj slová? = Sláviť LITURGIU 

znamená stretnúť sa s Bohom: nechať ho konať, počúvať ho, odpovedať mu. 

Takýto dialóg sa vždy vyjadruje gestami i slovami. 

-   Ježiš oslovoval ľudí znameniami a slovami. Tak je to aj v Cirkvi, keď KŇAZ 

poukazuje na dary a hovorí: Toto je moje telo... toto je kalich mojej krvi...“ Len toto Ježišovo 

názorné slovo spôsobuje, že sa zo znakov stávajú SVIATOSTI: znaky, ktoré samy spôsobujú to, 

čo znamenajú. 

„A jeden (anjel) druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je 

plná jeho slávy“ (Iz 6, 3). 

183. Prečo sa pri bohoslužbách využíva hudba? Je hudba vôbec vhodná pre liturgiu? 

= Tam, kde na chválu Boha nestačia slová, prichádza nám na pomoc hudba.  

- Keď sa obraciame na Boha, vždy nám zostáva niečo, čo je nevysloviteľné 

a nevypovedané. Vtedy môže nastúpiť hudba. V plesaní sa z reči stáva spev – preto anjeli 

spievajú. Hudba počas bohoslužby má viesť modlitbu tak, aby bola krajšia a vnútornejšia, aby 

sa hlbšie dotýkala sŕdc všetkých prítomných, aby ich pozdvihovala k Bohu a napokon aby 

Bohu pripravila slávnosť tónov. 

„Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte 

Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5, 19). 

„Kto spieva, dvakrát sa modlí“ (sv. Augustín). 

184. Ako vplýva na liturgiu čas? = Pri bohoslužbe sa z času stáva čas pre Boha. 
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- Často nevieme, ako správne vypĺňať čas – hľadáme spôsob, ako zabiť čas. Bohoslužba 

má presne vymedzený čas, pretože každá sekunda je zmysluplne využitá. Pri slávení 

bohoslužby zažívame, že Boh posvätil čas a že sa každá sekunda stáva vstupnou bránou do 

večnosti. 

                   „Využívajte čas“ (Ef  5, 16). 

185. Prečo sa liturgia každý rok opakuje? = Tak ako každý rok oslavujeme 

narodeniny alebo výročie svadby, tak aj LITURGIA slávi najdôležitejšie 

kresťanské udalosti v rytme roka. A predsa tu nachádzame dôležitý rozdiel: 

všetok čas je Božím časom. „Spomienky“ na Ježišovo posolstvo a život sú 

zároveň stretnutiami so živým Bohom. 

- Dánsky filozof Søren Kierkegaard raz povedal: „Buď sme Ježišovými učeníkmi, alebo 

to radšej rovno vzdajme“. Ak prechádzame s vierou liturgickým rokom, skutočne sa stávame 

Ježišovými súčasníkmi. Nie preto, že by sme sa presne vcítili alebo vžili do jeho doby a do jeho 

života, ale preto, že on vstúpi – keď mu vytvorím priestor – do môjho času a do môjho života 

so svojou uzdravujúcou a odpúšťajúcou prítomnosťou, so strhujúcou silou svojho 

zmŕtvychvstania. 

„Božiu večnosť si nemožno predstavovať len ako nejakú bezčasovosť či popretie času. 

Je nadčasovosťou – vládou nad časom, ktorá sa uskutočňuje v čase ako bytie „s“ a bytie “v“ 

(Benedikt XVI., Duch liturgie). 

186. Čo je to liturgický rok (cirkevný rok)? = Liturgický alebo tiež cirkevný rok je 

prežívaním jednotlivých tajomstiev Ježišovho života v priebehu roka. Cirkevný 

rok sa v Gréckokatolíckej cirkvi začína 1. septembra. Najväčším sviatkom je Svätá 

a veľká nedeľa Paschy. Významné miesto v liturgickom roku má skupina 12 veľkých 

sviatkov. Okrem veľkých sviatkov existujú ešte ďalšie katogórie sviatkov: stredné 

(polyelejný s bdením, polyelejný bez bdenia) a malé (šestiričný s veľkým 

slávoslovím, šestiričný bez veľkého slávoslovia, bez sviatočného znaku). K 

liturgickému roku gréckokatolíkov neodmysliteľne patria aj pôstne obdobia a 

dni. Filipovka, alebo pôst pred sviatkom Narodenia Pána, sa začína 15. novembra a 

je prípravou na sviatok Kristovho narodenia. Najdôležitejším pôstnym obdobím 

je Veľký pôst pred Paschou. Petro-pavlovský pôst pripravuje veriacich na sviatok 

svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (29. júna). Pred 

sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky (15. augusta) je od 1. augusta Uspenský 

pôst. Medzi pôstne dni patria aj stredy a piatky v roku (okrem výnimiek), Predvečer 

Bohozjavenia, Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána (29. augusta) a Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad 

celým svetom (14. septembra). S pôstnymi obdobiami súvisia voľnice (dni bez 

pôstu). Sú štyri: týždeň po Nedeli mýtnika a farizeja, Svetlý týždeň (týždeň po 

Pasche), týždeň po sviatku Päťdesiatnice, 10 dní po sviatku Kristovho narodenia. 

 

    Pokračovanie v budúcom čísle... 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1._september
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkevn%C3%BD_sviatok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filipovka
http://sk.wikipedia.org/wiki/15._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_p%C3%B4st
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pascha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Petro-pavlovsk%C3%BD_p%C3%B4st
http://sk.wikipedia.org/wiki/29._j%C3%BAn
http://sk.wikipedia.org/wiki/15._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/1._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uspensk%C3%BD_p%C3%B4st
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uspensk%C3%BD_p%C3%B4st
http://sk.wikipedia.org/wiki/29._august
http://sk.wikipedia.org/wiki/14._september
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEnica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetl%C3%BD_t%C3%BD%C5%BEde%C5%88
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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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Aktuálne oznamy: 
 

Stretnutie prvoprijímajúcich detí s otcom arcibiskupom 
Pozývame všetky prvoprijímajúce deti Prešovského arcibiskupstva na tradičné 

stretnutie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční v 
sobotu 7. júna 2014 v Ľutine. 
Stretnutie sa začne archijerejskou svätou liturgiou o 10.00 hodine v bazilike minor v 
Ľutine. Pripravený je tiež program pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 
 

Pozvánka Centra pre mládež na Bárkafest 2014 v Juskovej Voli 
Srdečne pozývame vás, dôstojní otcovia, i vašu mládež na Bárkafest 2014, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 13. –15. júna 2014 v GMC Bárka v Juskovej Voli. 
Programový obsah tohto víkendového podujatia budú tvoriť: gospelové kapely, 

workshopy, divadlo, modlitby chvály, krátke filmy, svedectvá a hlavne možnosť zažiť prijatie v 
spoločenstve veriacej mládeže. 

Pre účastníkov Bárkafestu, ktorí si chcú objednať nocľah (hlavná budova, chatky) a 
stravu, resp. iba stravu, bol vytvorený na webe www.gmcbarka.sk online prihlasovací 
formulár, na ktorom sú pri jednotlivých položkách uvedené aj ceny (cena za nocľah, obed, 
večeru a pod.) 

Ubytovanie pre dievčatá bude v hlavnej budove a pre chlapcov v chatkách. Ubytovanie 
bez posteľnej bielizne iba so spacákom pre všetkých je za 5,- € osoba/noc 

Pre účastníkov od 15 rokov, ktorí by radi privítali ešte lacnejšiu formu ubytovania, 
ponúkame možnosť stanovania v našom areáli za 1,- euro/osobu (je potrebné si doniesť 
vlastný stan). Pre tých, ktorí sa chcete zúčastniť tohto podujatia bez stravy a ubytovania nie je 
potrebná registrácia. 

Pre všetkých účastníkov Bárkafestu bude vstupné 6,- eur/osobu (platí sa pri vstupe 
do areálu). Ukončenie registrácie je 12. júna 2014! 
 

Pozvánka na Púť rómskych rodín do Ľutiny 
V rámci Roku rodiny naše pútnické miesto v Ľutine bude v sobotu 28. júna 2014 

otvorené pre rómske rodiny. Bohatý program, ktorý bude trvať od 10.00 do 20.00 hodiny, 
bude zavŕšený archijerejskou svätou liturgiou. Svoju účasť prisľúbil Mons. Mario 
Giordana, apoštolský nuncius. Nebude chýbať priestor pre spoveď, modlitby, krížovú 
cestu, workshopy, divadlo, hudbu. Určite to môže byť vďačný čas inšpirácie a 
posilnenia vašej viery pre Rómov vo farnosti. Záujemcovia o púť kontaktujte o. 
Martina Mekela na e-maile: martin.mekel@gmail.com alebo na tel. čísle: 0915/951 081. 
 
 

Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2014 
Drahí veriaci, aj tohto roku už po 23. krát organizujeme Letné stretnutia mládeže v 

Juskovej Voli 2014. 
Stretnutia budú prebiehať formou 8. turnusov pripravených pre rôzne vekové kategórie. 

Termíny sú uvedené na plagátoch na výveskách. 
Prihlasovanie bude prebiehať len prostredníctvom e-mailu na adrese: 

skolacentrum@centrum.sk. 
To znamená, že priamo do e-mailu napíšte: meno a priezvisko účastníka, turnus, 

na ktorý ho prihlasujete, dátum narodenia a farnosť. Môžete sa nahlasovať 
prostredníctvom svojho kňaza alebo priamo nám. Cena pobytu je rovnaká pre všetkých 



                                  Sme  tu  pre  vás   10/2014 

 

 

účastníkov 43,- eur/osobu/pobyt. Platí sa na mieste, pri nástupe na turnus 
(registrácii). 

Ostatné informácie nájdete na plagáte, v informačnom liste alebo na našej webovej 
adrese: www.gmcbarka.sk. 

 
 

POZVÁNKA NA PÚŤ RODÍN PREŠOVSKEJ 

ARCHIEPARCHIE DO ĽUTINY 
Srdečne pozývame vás, bratia kňazi, vaše rodiny a 

rodiny našich veriacich na Púť rodín Prešovskej 
archieparchie, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. júla 
2014 v bazilike minor v Ľutine.  

Púť vyvrcholí o 10.30 hodine archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorú bude sláviť prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a slávnostnú 
homíliu prednesie krakovský arcibiskup a 
metropolita Stanisław kardinál Dziwisz.   

Archijerejskú svätú liturgiu z tejto púte bude v 
priamom prenose vysielať TV Lux. 
 
 

Ponuka právneho poradenstva v prípadoch nebankových subjektov a 
„šmejdov“ 

Drahí veriaci, ako bolo na Kňazskom dni 12. mája 2014 v Ľutine avizované, týmto vám 
zasielame kontakt na webovú stránku, kde nájdete dôležité kontakty ako aj postup krokov v 
prípade, že ste sa dostali do problémov pre nekalé praktiky nebankových subjektov, 
podomových predajcov („šmejdov“), či do nespravodlivých a neprimeraných exekúcií alebo ak 
niekto zneužil vašu dôveru pri podpise nevýhodnej zmluvy, či iným spôsobom porušil vaše 
spotrebiteľské práva. 

Na webovej stránke www.branitsaoplati.sk v sekcii „Dôležité kontakty“ nájdete 
prehľad kontaktov významných štátnych orgánov, spotrebiteľských a občianských združení 
aktívnych v oblasti ochrany spotrebiteľov. V sekcii „Brožúry“ nájdete sériu osvetových 
brožúr v elektronickej forme s tematikou ochrany bežných občanov – spotrebiteľov a 
dôchodcov, voči nekalým praktikám „šmejdov“, nebankových subjektov a nespravodlivým či 
neprimeraným exekúciám. 

Kontakty na ďalšie spotrebiteľské a občianske združenia, na ktoré sa môžu dotknuté 
osoby obrátiť, budú uverejnené v časopise Slovo. 
 

Pozbavenie úradu 
Na základe splnomocnenia Kongregácie pre náuku viery pod Prot. č. 288/2005–45935 

zo dňa 08.03.2014 prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vydal Dekrét in poenam 

et pro bono ecclesiae, ktorým bol Mgr. Vladimír Hriňák k 14.04.2014 prepustený z 

klerického stavu, čím prestal byť presbyterom (kňazom) Prešovskej archieparchie a 

kánonicky bol preradený do laického stavu. Zároveň mu bolo zakázané prijímať sviatosť 

pokánia a Eucharistie. 
  

 

http://www.gmcbarka.sk/
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy:  
Na ruskej atómovej ponorke:   
- „Kto včera utieral prach na odpaľovacej doske?“   
- „Ja!“   
- „Tak teraz si vezmite gumu a vygumujte Anglicko z mapy sveta.“ 

 

Móricko dostane v škole päťku. Rodičia zúria.  
- „Vieš, že za toto je bitka?“  
- „Viem, môžeme ísť hneď, poznám učiteľovu adresu.“ 
 
„Nebojte sa, podržíme vás. Keď nie, spadneme s vami.“  
Vaše Aerolínie. 
 
Policajt napomína svojho syna:  
- „Nefajči Jožko, si na to primladý!“ 
- „Ale oco, aj ty si bol piatak, keď si začal fajčiť!“  
- „To áno synak, ale vtedy som mal už šestnásť!“ 
 
Mladý, ale frajerský pilot ide na svoje prvé samostatné nočné pristátie. 
Namiesto obvyklého ohlásenia dispečerovi letiska zahlási do vysielačky:  
- „Hádaj, kto?“ 
Dispečer vypne svetlá celej pristávacej dráhy letiska a odpovie:  
- „Hádaj, kde?“ 

 
Učiteľka hovorí žiakom:  
- „Ako vidíte žiaci, vonku nám krásne sneží, čo keby sme začali s guľovaním?“  
- „Áno, áno“ - kričia deti.  
- „No dobre... k tabuli príde Nováková!“ 

 
 
                                                                                                                                                Prevzaté z internetu  
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 Liturgický program  

na týždeň po Siedmej nedeli po Pasche 

Pondelok 
2.6. 

Svätý Nikefor Vyznávač 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján (panychída) 
Akatist za rodiny  

Sv. liturgia slovenská 
+ František, Jozef, František, Pavol, 

Mária (panychída) 
+ Ján (panychída) 

Utorok 
3.6. 

Svätý mučeník Lucilián a 
spoločníci 

6:00 
6:30 

 
18:00 
19:00 

 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Ivona 
Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej (panychída)  

Moleben k Božskému srdcu 

Streda 
4.6. 

Svätý Metrofanés, 
konštantínopolský patriarcha 

6:30 
 
 

18:00 
19:00 

 

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

Michal, Ján, Veronika 
Sv. liturgia slovenská 
+ Lukáš (panychída) 

 Moleben k Božskému srdcu 

Štvrtok 
5.6. 

Svätý hieromučeník Dorotej, 
týrsky biskup 

6:30 

 

18:00 
19:00 

 

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

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej, Anna 

Piatok 
6.6. 

Zakončenie sviatku Pánovho 
Nanebovstúpenia 

Zdržanlivosť od mäsa 
Prvý piatok 

6:30 
 

17:45 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Euch. adorácia 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ladislav (panychída) 
Moleben k Božskému srdcu 

Sobota 
7.6. 

Piata zádušná sobota 

6:30 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ hramoty 

Sobáše 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
+ hramoty 

Nedeľa 
8.6. 

NEDEĽA SVÄTEJ 
PÄŤDESIATNICE 

 
 

Myrovanie 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:00 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Andrej (65 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Juraj, Ján, Martina, Veronika s 

rodinami 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Renáta (40 r.) 
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Liturgický program  

na týždeň po Nedeli Svätej Päťdesiatnice  

Pondelok 
9.6. 

Pondelok Svätého Ducha 
Najsvätejšia Trojica 

 
Odporúčaný sviatok 

6:30 

7:30 

 

16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Ján, Martin 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Radoslav (30 r.) 

Utorok 
10.6. 

Svätý hieromučeník Timotej, 
pruský biskup 

6:00 
6:30 

 
17:30 
18:00 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Oliver 
* Ivana 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Anna, Zuzana, Michal, Konštantín 

Streda 
11.6. 

 

Svätí apoštoli Bartolomej a 
Barnabáš 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Miroslav, Ladislav, Monika, 
Miroslava, Katarína, Helena 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 
* Oľga (31 r.), Matúš 

* Andrea (40 r.) s rod. 

Štvrtok 
12.6. 

Prepodobný otec Onufrios Veľký 
Prepodobný otec Peter Athoský 

 
 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ladislav, Nina, Peter, Jožo, Janík 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna 

Piatok 
13.6. 

Svätá mučenica Akvilína 
Svätý Trifylios, biskup cyperskej 

Leukosie 
 

Voľnica 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Michal, Marek, Anna, Mária, Štefan 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vasiľ, Anna 

Sobota 
14.6. 

Zakončenie sviatku 
Päťdesiatnice 

Svätý prorok Elizeus 
Svätý Metod, konštantínopolský 

patriarcha 

6:30 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Iveta (panychída) 

Sobáše 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
+ Helena 

Nedeľa 
15.6. 

PRVÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI – 
VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Anna 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Jana, Anton, Tobiáš, Vít 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Eva, Lenka, Veronika 
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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 

        farár: 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

