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Cirkev, ktorá prekvapuje 

V poludňajšom príhovore pred mariánskou modlitbou na Námestí sv. Petra v Nedeľu 

Zoslania Ducha Svätého Svätý Otec František zdôraznil, že k zdravým prejavom Cirkvi patrí 

jej schopnosť prekvapovať a vytvárať rozruch. Nasleduje plné znenie príhovoru: 

„Drahí bratia a sestry! 

Slávnosť Zoslania Svätého Ducha nám pripamätáva vyliatie Svätého Ducha na 

apoštolov zhromaždených vo Večeradle. Podobne ako Veľká noc, je to udalosť, ktorá sa 

udiala v deň už predtým jestvujúceho židovského sviatku, a ktorá priniesla prekvapujúce 

naplnenie. Kniha Skutkov apoštolov opisuje znaky a ovocie toho nezvyčajného vyliatia: 

silný vietor a plamienky ohňa, strach sa vytráca a prenecháva miesto odvahe, jazyky sa 

rozväzujú a všetci rozumejú posolstvu. Tam, kam prichádza Boží Duch, sa všetko obrodzuje 

a premieňa. Udalosť Turíc je znakom zrodenia Cirkvi a jej vystúpenia na verejnosť. Mocne 

na nás pôsobia dve črty: je to Cirkev, 

ktorá prekvapuje a robí rozruch.  

Kľúčovým prvkom Turíc je 

prekvapenie. Náš Boh je Bohom 

prekvapení, to vieme. Od učeníkov už 

nikto nič neočakával, po Ježišovej 

smrti boli bezvýznamnou skupinkou, 

porazenými sirotami ich Majstra. 

Avšak stane sa neočakávaná udalosť, 

ktorá vzbudí údiv. Ľudia zostávajú 

zmätení, pretože každý počuje učeníkov hovoriť o veľkých Božích skutkoch v ich vlastnom 

jazyku (porov. Sk 2,6-7.11). Cirkev, ktorá sa zrodila na Turíce, je komunitou vzbudzujúcou 
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úžas, pretože silou pochádzajúcou od Boha oznamuje novú zvesť – vzkriesenie Ježiša Krista 

– novým jazykom, univerzálnym jazykom lásky. Nová správa: Kristus je živý, vstal z 

mŕtvych. Nový jazyk: jazyk lásky. Učeníci sú vystrojení mocou zhora a hovoria s odvahou. 

Niekoľko minút pred tým boli všetci zbabelcami, ale teraz hovoria s odvahou, otvorene, so 

slobodou Svätého Ducha. 

Cirkev je povolaná, aby bola vždy taká: schopná prekvapiť ohlasujúc všetkým, že Ježiš 

Kristus zvíťazil nad smrťou, že Božia náruč je vždy otvorená, že jeho trpezlivosť vždy čaká, 

aby nás uzdravovala a odpúšťala nám. Práve pre toto poslanie dal vzkriesený Ježiš Cirkvi 

svojho Ducha. 

Všimnime si: Ak je Cirkev živá, vždy musí prekvapovať. Živej Cirkvi je vlastné 

prekvapovať. Cirkev, ktorá nemá schopnosť prekvapiť, je slabá, chorá, umierajúca a musí 

byť čo najskôr hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti! Niektorí v Jeruzaleme 

by boli bývali radšej, keby Ježišovi učeníci, zablokovaní strachom, zostali zamknutí v dome, 

aby tak nedošlo k rozruchu. Aj dnes to mnohí chcú od kresťanov. Avšak vzkriesený Pán ich 

pobáda, aby šli do sveta: «Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás» (Jn 20,21). Turíčna 

Cirkev je Cirkev, ktorá sa nezmieri s tým, aby bola neškodná, príliš ‚destilovaná‘. Nie, s 

týmto sa nezmieri! Nechce byť dekoratívnym prvkom. Je to Cirkev, ktorá neváha ísť von, v 

ústrety ľuďom, hlásať posolstvo, ktoré jej bolo zverené, a to aj v prípade, že to posolstvo 

vyrušuje alebo znepokojuje svedomie, aj vtedy, keď toto posolstvo azda prináša problémy, 

ba niekedy vedie aj k mučeníctvu. Cirkev sa rodí ako jedna a univerzálna, s jasnou 

totožnosťou, ale otvorená, Cirkev, ktorá objíma celý svet, ale nezmocňuje sa ho. Necháva 

mu slobodu, no objíma ho: tak ako kolonáda tohto námestia, dve ramená otvorené pre 

prijatie, ktoré sa však nezatvárajú v zovretí. My kresťania sme slobodní a Cirkev nás chce 

slobodných! 

Obráťme sa na Pannu Máriu, ktorá bola v to turíčne ráno vo Večeradle, tak bola 

matka pri deťoch. V nej urobila moc Svätého Ducha naozaj «veľké veci» (Lk 1,49). Ona 

sama to povedala. Ona, Matka Vykupiteľa a Matka Cirkvi, nech vymôže na svoje orodovanie 

nové vyliatie Božieho Ducha na Cirkev a na svet.“ 

 

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/
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2. AKO SLÁVIME KRESŤANSKÉ TAJOMSTVÁ 

187. Aká dôležitá je nedeľa? = Nedeľa je stredobodom 

kresťanského života, pretože v nedeľu slávime 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tak sa každá nedeľa  

stáva malou oslavou Veľkej noci. 

-    Tomu, kto neslávi nedeľu alebo ju sám pre seba zrušil, 

zostáva iba týždeň so siedmimi pracovnými dňami. Človek, 

ktorý bol stvorený pre radosť, klesá na úroveň ťažného zvieraťa 

a otroka konzumu. Musíme sa už tu na zemi učiť správne 

oslavovať. V nebi je totiž stále nedeľa. 

188.  Čo je to denná modlitba Cirkvi? = Denná modlitba 

Cirkvi, nazývaná tiež „liturgia hodín“, je všeobecnou, 

verejnou modlitbou CIRKVI. Biblické texty uvádzajú 

modliaceho sa človeka hlbšie do tajomstva života Ježiša Krista. Ľudia 

modliaci sa po celom svete tak každú dennú hodinu ponúkajú trojjedinému 

Bohu priestor na to, aby ich samých, ale aj svet krok za krokom premieňal. 

Túto modlitbu nerecitujú len kňazi a rehoľníci. Aj mnohí kresťania, pre 

ktorých je viera nesmierne dôležitá, sa pripájajú k hlasu miliónov ľudí, ktorý 

stúpa k Bohu zo všetkých kútov sveta. 

-   Sedem „modlitbových hodín“ (lat. hora = hodina) tvorí modlitbový poklad 

CIRKVI. Rozväzuje nám jazyk, keď strácame reč: či už od radosti, smútku alebo strachu. 

Pri liturgii hodín neustále žasneme nad tým, ako sa niektorá veta alebo úryvok „náhodou“ 

presne hodí na to, čo práve prežívame. Boh počuje, keď k nemu voláme. Odpovedá nám 

svojimi textami – niekedy až prekvapujúco konkrétne. Občas však dopustí aj dlhý čas 

mlčania a suchoty, pretože od nás očakáva vernosť. 

„Cez deň ťa chválim sedemkrát pre tvoje spravodlivé rozsudky“ (Ž 119, 164). 

189. Ako liturgia ovplyvňuje priestor, v ktorom žijeme? = Ježiš svojím 

víťazstvom získal všetky končiny sveta. On sám je pravý chrám, v ktorom 

prebýva Božia sláva „v Duchu a pravde“ (Jn 4, 24). Liturgia sa už teda neviaže 

na určité miesto. Napriek tomu je kresťanský svet plný chrámov a posvätných 

znakov, pretože ľudia potrebujú konkrétne miesta, kde by sa mohli 

zhromažďovať, a potrebujú znamenia, aby si pripomínali novú skutočnosť. 

Každý Boží dom je obrazom domu nebeského Otca, ku ktorému smerujeme 

na svojej životnej ceste. 

- Modliť sa môžeme zaiste všade – v lese, na pláži, v posteli. Ale pretože nie sme 

bytosti čisto duchovné, ale máme aj telo, musíme vidieť, počuť a cítiť. Potrebujeme teda 

konkrétne miesto, kde by sme sa mohli schádzať, aby sme tak skutočne tvorili Kristovo 

telo – Cirkev. Musíme si mať kde pokľaknúť, keď sa chceme klaňať Bohu; musíme prijímať 
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premenený chlieb tam, kde sa ponúka; musíme uviesť do pohybu svoje telo, keď nás ON 

zavolá. Kríž pri ceste nám zasa pripomenie, komu patrí tento svet a kam kráčame. 

„Po učení o neviditeľnej Cirkvi nasleduje logicky učenie o neviditeľnom 

náboženstve a po ňom nevyhnutne dochádza k vymiznutiu náboženstva“ (Paul de 

Lagarde, nemecký orientalista a filozof). 

„Boh postavil chrámy ako prístavy na mori, aby ste sa v nich mohli zachrániť pred 

búrkami pozemských starostí a aby ste v nich mohli nájsť pokoj a ticho“ (sv. Ján 

Zlatoústy). 

190. Čo je Boží dom? = Boží dom je symbol kresťanského spoločenstva ľudí na 

konkrétnom mieste, ako aj symbol nebeských príbytkov, ktoré Boh pripravil 

pre každého z nás. V Božom dome sa ľudia schádzajú, aby sa modlili 

spoločne alebo osamote a aby slávili SVIATOSTI, predovšetkým 

EUCHARISTIU. 

- „Tu sa môžem dotknúť neba.“ – „Tu môžem byť v úplnom tichu a pokore.“ 

Niektoré chrámy nás vyslovene uchvátia svojou silnou atmosférou modlitby. Cítime, že 

Boh je tam prítomný. Krása chrámov nám pripomína krásu, lásku a veľkosť Boha. Chrámy 

nie sú len kamenní poslovia viery, ale sú to Božie príbytky, pretože Kristova prítomnosť 

v Eucharistii je tu pravdivá a reálna. 

              191. Ktoré liturgické miesta sú v chráme najdôležitejšie? = Ústrednými miestami 

chrámu sú: oltár s krížom, Bohostánok (kivot) a spovednica. 

- Oltár tvorí ústredné miesto celého chrámu. Na ňom sa počas slávenia Eucharistie 

sprítomňuje Ježišova obeta na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Zároveň je to stôl, ku ktorému 

je pozvaný Boží ľud. Bohostánok, sakrálna schránka, zaujíma čo možno najčestnejšie 

miesto v chráme, pretože poskytuje príbytok eucharistickému chlebu, v ktorom je osobne 

prítomný Pán. Takzvané večné svetlo upozorňuje na to, že bohostánok je skutočne 

„obývaný“. V spovednici vyznávame svoje viny a prijímame odpustenie. 

„Len čo sa v súvislosti s liturgiou začína premýšľať o tom, ako ju viac zatraktívniť, 

ozvláštniť alebo skrášliť, tam je s liturgiou koniec. Buď je to Božie dielo, ktorého 

podstatou je sám Boh, alebo Božím dielom vôbec nie je“ (Benedikt XVI., 9. septembra 

2007). 

192. Môže Cirkev meniť alebo obnovovať liturgiu? = LITURGIA z meniteľných a 

nemeniteľných častí. Nemeniteľné je všetko to, čo má božský pôvod, ako 

napr. Ježišove slová pri Poslednej večeri. Okrem toho však existujú 

meniteľné časti, ktoré Cirkev za určitých podmienok dokonca musí striedať. 

Ježišovo tajomstvo sa má predsa ohlasovať, sláviť a žiť v každom čase a na 

každom mieste. Preto aj liturgia musí zodpovedať duchu a kultúre 

jednotlivých národov.  

- Ježiš dokázal osloviť celého človeka, jeho ducha i rozum, jeho srdce i vôľu. A o to 

sa usiluje aj LITURGIA. Preto má bohoslužba v Afrike inú podobu ako v Európe, inak sa 

slávi v domove pre seniorov a inak počas Svetových dní mládeže. Ale vždy a všade musí 

byť zrejmé, že ide o bohoslužbu jedinej univerzálnej Cirkvi.  

„Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých“ (Ef 4, 5 - 6). 

 

 

    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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Aktuálne oznamy: 
 

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. 
 

 

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 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. 

 

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 ich dôveru pri 

podpise nevýhodnej zmluvy, či iným spôsobom porušil ich 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 našom časopise Slovo. 

 

http://www.gmcbarka.sk/
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy:  
Maroško vola do rádia:   
- „Dnes ráno som našiel peňaženku a bolo v nej 1000 dolárov, 4000  
eur a 30000 korún. Bola tu aj adresa:  
Peter Novák, Vajnorská 12, Bratislava.  
Prosím vás, zahrajte mu nejakú peknú pesničku.“ 

 

- „Ty, predstav si, včera som spadol z rebríka.“  
- „A nestalo sa ti nič?“  
- „Nie. Predstav si, včera som spadol z rebríka.“ 
 
Po prehratom zápase utešuje tréner boxera:  
- „A vieš, že si ho v druhom kole poriadne vystrašil?“  
- „Naozaj???“  
- „Hej. Myslel si, že ťa zabil.“ 
 
V hotelovej izbe zvoní telefón.  
- „Prosím?“ - odpovedá ospalým hlasom hosť!  
- „Dobré ráno, tu hotelová služba. Žiadali ste sa zobudiť o 6:30?“  
- „Áno.“  
- „No tak šup, šup, už je jedenásť!“ 
 
Pani učiteľka sa sťažuje rodičom:  
- „Je to najhorší chlapec v triede. Čo je však ešte horšie, ani raz nechýbal.“ 
 
Sprievodca vo vlaku vraví pánovi:  
- „Pane, prosím vás, nenakláňajte sa z toho okna, je to nebezpečné.“  
- „Nebojte sa, chodím týmto vlakom do práce už 5 rokov a dobre viem, že teraz prídu tri be-be-be-
tonové stĺpy.“ 

 

                                                                                                                                                Prevzaté z internetu  
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 Liturgický program  

na týždeň po Nedeli všetkých svätých 

Pondelok 
16.6. 

Svätý otec Tychón Divotvorca, 
amatuntský biskup 

 
Začiatok pôstu PETROVKA 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Helena, Vasiľ, Helena, Vasiľ, 

Mária, Vasiľ 
Akatist za rodiny  

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Štefan 

+ Peter, Anna, Mária 

Utorok 
17.6. 

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a 
Izmael 

6:00 
6:30 

 
18:00 

 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Anna 
Moleben k Božskému srdcu 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan, Štefánia 

Streda 
18.6. 

Svätý mučeník Leontios 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Eva 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef, Mária 

Štvrtok 
19.6. 

Sviatok Najsvätejšej 
Eucharistie 

 
Odporúčaný sviatok 

Myrovanie 

6:30 

7:30 

 

15:30 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Peter, Gabriela, Michal, Lenka 
 

Archijerejská sv. liturgia na 
námestí 

Piatok 
20.6. 

Svätý hieromučeník Metod, 
patarský biskup 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Milan (panychída) 
 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 
+ Alexander, Mária 

Sobota 
21.6. 

Svätý mučeník Julián Tarzský 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Vasiľ, Demeter, Anna 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan, Marián (panychída) 

Nedeľa 
22.6. 

DRUHÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
 

Svätý hieromučeník Eusebios, 
samosatský biskup 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Eva 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Kristián, Emanuel a bohuznáma 

rodina 
Veľká večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Andrej, Jozefína 
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Liturgický program  

na týždeň po Druhej nedeli po Päťdesiatnici  

Pondelok 
23.6. 

Svätá mučenica Agripína 

6:30 
 

17:00 
18:00 

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

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Jozef 

Utorok 
24.6. 

NARODENIE PROROKA, 
PREDCHODCU 

A KRSTITEĽA JÁNA 
 

Myrovanie 

6:30 

7:30 

 

16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Michal, Mária, Ján 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Ján, Mária, Alžbeta, Michal 

Streda 
25.6. 

 

Svätá prepodobná mučenica 
Febrónia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ladislav 

Moleben k Božskému srdcu 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan 

Štvrtok 
26.6. 

Zakončenie sviatku Najsvätejšej 
Eucharistie 

Prepodobný otec Dávid zo 
Solúna 

6:30 
 

10:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ján 

GJZ – poďakovanie (o. Uhrín) 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Juraj, Mária, Michal, Mária, Ján 

Piatok 
27.6. 

SVIATOK 
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 

JEŽIŠOVHO 
 

Odporúčaný sviatok 
Voľnica 

6:30 

7:30 

 

16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

+ Tí, na ktorých si nikto nespomína 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 

Sobota 
28.6. 

Presvätá Bohorodička 
Spolutrpiteľka 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ivona (panychída) 

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

Nedeľa 
29.6. 

TRETIA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

SVÄTÍ APOŠTOLI PETER 
A PAVOL 

Myrovanie 
Zbierka: Na dobročinné diela Sv. 

Otca 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj a Martin s rodinami 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Peter, Gabriela, Gabriela, Ivana, 
Marianna 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Jaroslav (60 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 

mailto:humenne@grkatpo.sk

