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Cirkev sme my všetci 

 

„Boží plán s Cirkvou bol utvoriť ľud, ktorý bude prinášať jeho požehnanie všetkým 

národom na zemi“ – povedal pápež František počas generálnej audiencie 18. júna, na ktorej 

začal sériu katechéz o Cirkvi. 

Dnes začínam cyklus 

katechéz o Cirkvi. Je to trochu 

podobné, ako keď syn rozpráva 

o svojej matke, o svojej rodine. 

Rozprávať o Cirkvi znamená 

hovoriť o našej matke, o našej 

rodine. Cirkev totiž nie je 

inštitúciou zameranou na seba 

samú, ani súkromným 

združením, mimovládnou 

organizáciou, a rozhodne na ňu nemožno hľadieť zúžene iba ako na kňazov alebo 

Vatikán... „Cirkev si myslí, že...“ – „Ale veď Cirkev sme my všetci! O kom to hovoríš?“ – „No 

o kňazoch!“ Isteže, kňazi sú súčasťou Cirkvi, avšak Cirkev sme my všetci! Nezužujme ju na 

kňazov, na biskupov, na Vatikán. Oni sú článkami Cirkvi, ale Cirkev tvoríme my všetci, všetci 

sme rodina, s matkou. Cirkev je skutočnosť oveľa širšia, ktorá sa otvára celému ľudstvu a 

nevzniká v laboratóriu. Cirkev sa nezrodila v laboratóriu, nezrodila sa sčista-jasna. Založil ju 

Ježiš, no je ľudom, ktorý má za sebou dlhú históriu a prípravu, ktorá sa začala oveľa skôr ako 

prišiel sám Kristus.  

Ročník:  6.     Číslo:   12 
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1. Táto história, či «prehistória» Cirkvi sa nachádza už na stránkach Starého zákona. 

Počuli sme z Knihy Genezis, ako si Boh vyhliadol Abraháma, nášho otca vo viere, a žiadal ho, 

aby odišiel a zanechal svoju pozemskú vlasť a vybral sa do inej zeme, ktorú mu Boh neskôr 

ukáže (porov. Gn 12,1-9). Týmto povolaním Boh nevolá Abraháma osamotene, ako 

jednotlivca, ale od začiatku do toho zahŕňa aj jeho rodinu, jeho príbuzných a všetkých, ktorí 

slúžia v jeho dome. Vybral sa teda na cestu – áno, takto sa začalo putovanie Cirkvi - a potom 

Boh ešte viac rozšíri obzor a naplní Abraháma svojím požehnaním, prisľúbiac mu početné 

potomstvo, ktorého bude ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Prvým 

dôležitým údajom je toto: počnúc Abrahámom Boh formuje ľud, aby niesol jeho požehnanie 

všetkým rodinám zeme. A v strede tohto ľudu sa narodil Ježiš. Je to Boh, kto vytvára tento 

ľud, tieto dejiny, túto Cirkev na ceste, a tam sa narodí Ježiš, v tomto ľude. 

2. Pristúpme k druhému prvku. To nie Abrahám vytvoril okolo seba národ, ale bol to 

Boh, ktorý tento ľud povolal do života. Zvyčajne sa človek obracal na božstvá v snahe 

preklenúť vzdialenosť, zvolávajúc posilu a ochranu. Ľudia sa modlievali k bôžikom, k 

božstvám. Avšak v tomto prípade sa udialo čosi neslýchané: sám Boh preberá iniciatívu. Len 

si to uvedomme! Sám Boh zaklope na Abrahámove dvere a hovorí mu: choď, odíď zo svojej 

vlasti, vykroč na cestu a ja z teba urobím veľký národ. Toto je počiatok Cirkvi a v tomto ľude 

sa narodil Ježiš. Boh preberá iniciatívu, svojím slovom sa obracia na človeka, vytvoriac puto 

a nový vzťah s ním. „Ale otče, ako to? Boh k nám hovorí?“ – „Áno.“ – „A my môžeme hovoriť 

k Bohu?“ – „Áno.“ – „A môžeme sa s Bohom pozhovárať?“ – „Áno.“ – Toto sa nazýva 

modlitba, a je to Boh, kto takto konal od počiatku. Boh vytvára ľud zo všetkých, ktorí 

počúvajú jeho slovo a vydávajú sa na cestu v dôvere v neho. Jedinou podmienkou je 

dôverovať Bohu. Ak dôveruješ Bohu, načúvaš mu a vydáš sa na cestu, znamená to vytvárať 

Cirkev. Toto znamená tvoriť Cirkev. Božia láska všetko predchádza. Boh je vždy prvý, je pred 

nami, predchádza nás. Prorok Izaiáš alebo Jeremiáš, nespomínam si presne, jeden z týchto 

dvoch prorokov hovorieval, že Boh je ako mandľový kvet, pretože mandľovník je strom, 

ktorý na jar zakvitá ako prvý. Akoby sme povedali, že Boh zakvitá pred nami. Keď my 

prichádzame, on nás už čaká, volá nás, umožňuje nám kráčať. Je vždy v predstihu. Toto sa 

volá láska, pretože Boh na nás vždy čaká. „Ale otče, neverím tomu, pretože keby ste poznali 

môj život, bol taký nepekný, tak ako si môžem myslieť, že Boh ma očakáva?“ – „Boh ťa 

čaká. A ak si bol veľkým hriešnikom, očakáva ťa ešte viac a s toľkou láskou, pretože on 

je ten prvý.“ V tomto je nádhera Cirkvi, ktorá nás vedie k tomuto Bohu, ktorý nás očakáva! 

Predchádza Abraháma, predchádza aj Adama. 
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3. Abrahám a jeho blízki počúvajú Božie volanie a vydajú sa na cestu napriek tomu,  že 

presne nevedia, kto je tento Boh a kam ich chce viesť. Je to pravda, pretože Abrahám sa 

vyberá na cestu tohto Boha, ktorý k nemu prehovoril, avšak nemal žiadnu teologickú knihu, z 

ktorej by študoval, kým by tento Boh mohol byť. Spolieha sa, dôveruje láske. Boh mu dáva 

pocítiť lásku a on sa spolieha. To však neznamená, že tento ľud bol vždy presvedčený a verný. 

Práve naopak, už od začiatku sa v ňom prejavuje odpor, zameranie na seba samého a vlastné 

záujmy, pokušenie vyjednávať s Bohom a riešiť veci podľa seba. Sú to zrady a hriechy, ktoré 

poznačujú cestu tohto ľudu počas celých dejín spásy, ktoré sú dejinami vernosti Boha a 

nevernosti ľudu. Boh sa však neunaví, Boh je trpezlivý, veľmi trpezlivý a v priebehu času 

neustále vzdeláva a formuje svoj ľud ako otec vlastného syna. Boh kráča s nami. Prorok 

Ozeáš hovorí: «Kráčal som s tebou a učil som ťa chodiť, ako otec učí 

chodiť svojho syna». Nádherný obraz Boha. A tak je to s nami. Boh 

nás učí kráčať. Ten istý postoj má aj voči Cirkvi. Aj my, napriek 

nášmu predsavzatiu nasledovať Pána Ježiša, denne skusujeme 

sebectvo a tvrdosť nášho srdca. Keď však uznáme, že sme hriešni, 

Boh nás naplní svojím milosrdenstvom a svojou láskou. A odpúšťa 

nám, vždy nám odpúšťa. Práve vďaka tomu vzrastáme ako Boží ľud, 

ako Cirkev. Nie pre našu šikovnosť, nie pre naše zásluhy, veď sme 

nepatrní. Nejde o to, ale o každodennú skúsenosť ako veľmi nás Pán 

má rád a ako sa o nás stará. Vďaka tomu cítime, že sme naozaj jeho, v jeho rukách a môžeme 

rásť v spoločenstve s ním a medzi nami. Byť Cirkvou znamená cítiť sa byť v rukách Boha, 

ktorý je otec a miluje nás, pohládza nás, očakáva a prejavuje nám svoju nežnosť. A toto je 

veľmi pekné! 

Drahí priatelia, toto je Boží plán, projekt, však? Boh, keď povolával Abraháma, zamýšľal 

sformovať ľud požehnávaný jeho láskou, ktorý zanesie jeho požehnanie všetkým národom 

zeme. Tento plán sa nemení, je vždy aktuálny. V Kristovi sa naplnil a aj dnes Boh pokračuje v 

jeho uskutočňovaní v Cirkvi. Prosme si teda milosť, aby sme ostali verní v nasledovaní Pána 

Ježiša a v načúvaní jeho slovu, pripravení vykročiť každý deň ako Abrahám v ústrety zemi 

Boha a človeka, do našej pravej vlasti, a stali sa tak požehnaním, znamením lásky Boha ku 

všetkým jeho deťom. Páči sa mi jedno synonymum, iné meno, ktoré by sme mohli nosiť my 

kresťania. Mohlo by znieť takto: títo mužovia a ženy sú ľud, ktorý dobrorečí. Kresťan má 

svojím životom neprestajne dobrorečiť, dobrorečiť Bohu a dobrorečiť aj nám všetkým. My 

kresťania sme ľudia, ktorí dobrorečia, ktorí vedia dobrorečiť. Je to nádherné povolanie! 

Prevzaté z internetu  
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2. AKO SLÁVIME KRESŤANSKÉ TAJOMSTVÁ 

193. Majú sviatosti nejakú vnútornú logiku, ktorá by ich 

navzájom spájala? = Všetky sviatosti sú stretnutím 

s Ježišom Kristom, pretože on sám je sviatosťou 

všetkých sviatostí. Rozdeľujú sa na iniciačné 

sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského života: 

KRST, MYROPOMAZANIE (BIRMOVANIE) 

A EUCHARISTIA; ďalej na uzdravujúce sviatosti: 

sviatosť zmierenia (pokánia) a sviatosť pomazania 

chorých; a napokon na sviatosti spoločenstva 

a poslania: sviatosť manželstva a sviatosť 

posvätného stavu. 

-    Krst nás spája s Ježišom Kristom. Myropomazanie nám udeľuje Svätého Ducha. 

Eucharistia nás s ním zjednocuje. Sviatosť pokánia nás zmieruje s Ježišom. Sviatosťou  

pomazania chorých nás Ježiš uzdravuje, posilňuje a potešuje. Vo sviatosti manželstva nám 

Ježiš sľubuje svoju lásku v našej láske a svoju vernosť v našej vernosti. Prostredníctvom 

sviatosti kňazstva môžu kňazi odpúšťať hriechy a sláviť svätú liturgiu. 

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého 

Ducha“ (Mt 28, 19). 

194.  Čo je to krst? = Krst je cesta z ríše smrti do života; je brána do Cirkvi 

a začiatok trvalého spoločenstva s Bohom. 

-   Krst je základná sviatosť, brána, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. 

Zjednocuje nás s Ježišom Kristom, vťahuje nás do jeho vykupiteľskej smrti na kríži, a tak 

nás vyslobodzuje z moci hriechu, očisťuje od všetkých osobných hriechov a umožňuje nám 

spolu s ním vstať z mŕtvych k životu, ktorý sa nekončí. Pretože krst je zmluvou s Bohom, 

človek musí povedať svoje slobodné „áno“. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich 

rodičia ako zástupcovia. 

„Krstom sa každé dieťa prijíma do kruhu priateľov, ktorý ho nikdy – v živote 

ani v smrti – neopustí... Tento kruh priateľov, táto Božia rodina, do ktorej sa teraz dieťa 

začleňuje, ho bude navždy sprevádzať, a to aj v dňoch utrpenia, v temných nociach 

života. Bude mu útechou, prísľubom a svetlom“ (Benedikt XVI., 8. januára 2006). 

„Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ 

(2 Kor 5, 17). 

„Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do 

výzbroje svetla... Oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13, 12.14). 

195. Ako sa udeľuje krst? = Klasická forma krstu prebieha tak, že ten, kto 

prijíma krst, sa tri razy ponorí do krstnej vody. Väčšinou sa však tomu, kto 

prijíma krst, tri razy leje voda na hlavu, pričom ten, kto udeľuje krst, hovorí: 

„Krstí sa Boží služobník (meno) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen“. 
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- Voda symbolizuje očistenie a nový život. Túto skutočnosť vyjadroval už Jánov krst 

pokánia. Krst, ktorý sa udeľuje v „mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ vodou, je viac ako 

znakom obrátenia a pokánia. Je to nový život v Kristovi. A preto ešte nasleduje pomazanie 

olejom, oblečenie bieleho rúcha a zapálenie krstnej sviece. 

196. Kto môže byť pokrstený a čo sa vyžaduje od čakateľa na krst? = Krst môže 

prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Jediným predpokladom krstu 

je viera, ktorá sa pri krste musí verejne vyznať. 

- Človek, ktorý chce prijať kresťanskú vieru, nemení iba svoj pohľad na svet. 

Vstupuje totiž na cestu učenia sa (KATECHUMENÁT), na ktorej sa pripravuje prijať Boží 

dar v krste. Osobným obrátením a krstom sa stáva novým človekom, živým údom 

Kristovho tela – Cirkvi. 

KATECHUMENÁT (z gréc. katéchein = vyučovať, nabádať na počúvanie): 

Osobitne v prvotnej Cirkvi prešli záujemcovia o krst dospelých (katechumeni) 

trojstupňovou prípravou, katechumenátom, počas ktorého sa učili pravdy viery, 

postupne sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách slova a napokon boli pripustení ku 

krstu. 

              197. Prečo Cirkev krstí malé deti? = Cirkev sa od svojho počiatku drží tradície 

krstiť malé deti. Má to jediný dôvod: skôr ako sa my rozhodneme pre Boha, Boh sa 

už dávno rozhodol pre nás. Krst je teda milosť, nezaslúžený dar Boha, ktorý sa nás 

bezvýhradne ujíma. Preto veriaci rodičia, ktorí si želajú pre svoje dieťa to najlepšie , 

žiadajú krst, v ktorom sa dieťa vyslobodzuje z vplyvu dedičného hriechu a z moci 

smrti. 

- Krst detí predpokladá, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do 

viery a do kresťanského života. Ten, kto dieťaťu odopiera krst pre nesprávne chápanú 

liberálnosť, dopúšťa sa na ňom bezprávia. Tak ako dieťaťu nemožno odoprieť lásku, pre 

ktorú sa samo tiež dokáže rozhodnúť až neskôr, nemali by veriaci rodičia odopierať svojmu 

dieťaťu Božiu milosť v krste, ak sa nechcú na ňom dopustiť príkoria. Tak ako sa každý 

človek rodí so schopnosťou rozprávať, čo sa však musí naučiť, tak sa každý človek rodí i so 

schopnosťou veriť, musí sa však viere učiť. Krst však nemožno nikomu nanútiť. Ak bol 

niekto pokrstený ako malé dieťa, musí svoj krst neskôr „ratifikovať“ vlastným životom – to 

znamená, že musí k nemu povedať z vlastnej vôle svoje „áno“, aby mohol začať prinášať 

ovocie. 

„Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus 

vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom“ (Rim 6, 4). 

„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 

3, 5). 

198. Kto môže krstiť? = V obvyklých prípadoch sviatosť krstu udeľuje kňaz. 

V prípade núdze môže platne pokrstiť každý kresťan, keď má úmysel konať 

to, čo koná Cirkev: vyleje na hlavu krsteného vodu a vysloví krstnú formulu. 

 „Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme 

alebo umierame, patríme Pánovi“ (Rim 14, 8). 

 

 

    Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Naši študenti z GJZ v Nemecku 

 

Už pravidelne osem rokov sa žiaci Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho zúčastňujú 

medzinárodného pracovného seminára v malebnom nemeckom mestečku Bad Marienberg.  

Aj tohto roku strávili dvaja študenti našej školy,  tretiaci Martin Košický a Marek 

Palašta, 8 dní spolu s mladými ľuďmi z Česka, Poľska, Maďarska, Talianska, Nemecka 

a Švédska. 

Pracovali na spoločnom projekte 

„Mládež v akcii“, ktorý je podporovaný 

Európskou úniou. Spoločné aktivity sa 

týkali najmä problematiky EÚ, prístupu 

mladých k súčasným problémom, ich 

postojov  i návrhy mladých Európanov 

na ich riešenie. Práca v skupinách, 

prezentácie spoločných výtvorov i celá 

komunikácia boli v anglickom alebo 

nemeckom jazyku, čo bolo prínosom 

pre využitie a zdokonalenie ich 

jazykových zručností v praktickom živote. 

Na tomto stretnutí mladých mali možnosť a príležitosť prezentovať počas spoločného 

večera aj históriu a kultúru Slovenska ochutnávkou tradičných slovenských jedál, ktoré si 

pripravili a doniesli z domova. 

Spoznali nových ľudí, nadviazali nové 

priateľstvá, na spoločnom výlete spoznali históriu 

i kultúru nemeckého  mesta Kolín nad Rýnom.  

Športovú zdatnosť si preverili v lezeckom 

stredisku tzv. „Kletterwald“, ktorý v nich zanechal 

nezabudnuteľné spomienky. 

Na spiatočnej ceste navštívili historické centrum 

Prahy, Václavské námestie, Pražský Orloj, Karlov most 

i Hradčany, z ktorých sa im naskytol panoramatický 

výhľad na Vltavu i široké okolie Prahy.   

 Po návrate domov nám povedali: „ Stálo to 

zato...“, o čom svedčí aj množstvo nádherných záberov 

na fotografiách .   
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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:  
- „Čo si pozerala včera?“   
- „Západ slnka.“   
- „A na ktorom programe?“  

 

Psychiater pacientovi:  
- „Tak vy tvrdíte, že žijete na Slovensku a ste celkom spokojný? 
Pokračujte, takáto choroba nebola u nás ešte zaznamenaná.“ 
 
Lístoček za stieračom zaparkovaného auta:  
- „Oznam pre zlodejov. Nádrž je prázdna, rádio nemám a motor je 
vylágrovaný.“  
Na druhý deň pribudne druhý lístoček:  
- „Pre majiteľa auta. Takže kolesá sú ti vlastne tiež nanič.“ 
 

Otecko vysvetľuje synovi záporné čísla:  
- „V autobuse idú štyria ľudia.  Vystúpia šiesti.  
 Koľko ich ma nastúpiť, aby bol autobus prázdny?“ 
 

- „Kde je čaj?“ - pýta sa Mišo z kuchyne.  
- „To si celý ty. Nikdy nevieš nič nájsť. Je predsa v krabici od kakaa so sušienkami s nálepkou soľ!“ 
 

Mamka sedí na posteli svojej 5-ročnej dcérky a číta jej rozprávku na dobrú noc. Zrazu sa malá ozve:  
- „Mami, nemohla by si si to čítať trochu tichšie? Mala som v škôlke dnes skutočne ťažký deň a chcela 
by som teraz konečne spať.“ 

 

Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí:  
- „Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!“  
- „To je nič! Ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch!“ 

 

                                                                                                                                                Prevzaté z internetu  
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 Liturgický program  

na týždeň po Tretej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
30.6. 

Zbor svätých dvanástich apoštolov 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Mária, Ján 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 
+ Andrej (panychída) 

* Helena (70 r.) 

Utorok 
1.7. 

Svätí nezištníci a divotvorcovia 
Kozma a Damián 

6:30 
 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Pavlína 

Sv. liturgia slovenská 
+ Štefan, Mária, Ján, Ján, Andrej 

a ostatní z rod. (panychída) 
+ Anna, Martin, Dušan, Anna, 

Andrej, Michal (panychída) 

Streda 
2.7. 

Uloženie rúcha Presvätej 
Bohorodičky v Blachernách 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Vasiľ, Alena 

Sv. liturgia slovenská 
+ Imrich, Mária, Imrich, Ján, Jana 

Štvrtok 
3.7. 

Svätý mučeník Hyacint 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

+ Andrej, Mária, Tomáš, Ivan 

Piatok 
4.7. 

Prepodobný otec Atanáz 
Atoský 

Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky 
arcibiskup 

 
Prvý piatok 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:45 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

 
Euch. adorácia 

Sv. liturgia slovenská 
+ Slavomír, Alžbeta, Ladislav, 

Anna, Michal 

Sobota 
5.7. 

SVÄTÍ APOŠTOLOM ROVNÍ 
CYRIL A METOD, UČITELIA 

SLOVANOV 
 

PÚŤ RODÍN - ĽUTINA 

7:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Táňa, Emil, Erika 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Mária, Štefan 

Nedeľa 
6.7. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
 

Prepodobný otec Sisoés Veľký 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Martin s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Božena s rod. 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Mikuláš, Adriana, Oliver, 
Adriana 
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Liturgický program  

na týždeň po Štvrtej nedeli po Päťdesiatnici  

Pondelok 
7.7. 

Prepodobní otcovia Tomáš 
z Maley a Akakios 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Anna, Anna 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

+ Verona, Štefan (panychída) 

Utorok 
8.7. 

Svätý veľkomučeník Prokop 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan 

 
Sv. liturgia slovenská 
+ Helena, Anna, Ján 

Streda 
9.7. 

 

Svätý hieromučeník Pankrác, 
tauromenský biskup 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Miroslav 

Sv. liturgia slovenská 
+ Juraj (panychída) 

* Alžbeta (102 r.) 

Štvrtok 
10.7. 

Prepodobný otec Anton 
Pečersko – Kyjevský 

Štyridsiati piati svätí mučeníci 
z arménskeho Nikopola 
Svätí bratia a mučeníci 

František, Mútus, Rafael a 
spoločníci 

6:30 
 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jana (50 r.) s rod. 

 
 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Anna 

Piatok 
11.7. 

Svätá mučenica Eufémia 
Odchod do večnosti blaženej 

Oľgy, kyjevskej kňažnej 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Števo, Tomáš, Mária 

 
 

Sv. liturgia slovenská 
+ Júlia 

Sobota 
12.7. 

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios 
Prepodobný otec Michal 

Maleinský 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Miroslav 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Mikuláš 

Nedeľa 
13.7. 

PIATA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Pamiatka svätých otcov prvých 
šiestich ekumenických snemov 

 
Zbierka pre potreby farnosti 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Martin, Oksana, Karina 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

 * Helena (60 r.) 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena, Juraj (40 r. manž.) 
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Liturgický program  

na týždeň po Piatej nedeli po Päťdesiatnici  

Pondelok 
14.7. 

Svätý apoštol Akvila 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Miroslav 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

+ Mikuláš, Júlia, Juraj (panychída) 

Utorok 
15.7. 

Svätý apoštolom rovný 
a veľký knieža Vladimír 

6:30 
 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Júlia 

Streda 
16.7. 

 

Svätý hieromučeník Aténogénes 
a jeho desiati učeníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Jozef, Igor, Mária, Ján 

Sv. liturgia slovenská 
+ Róbert 

Štvrtok 
17.7. 

Blažený hieromučeník 
Pavel, prešovský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Margita, Alena, Božena 

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi 
Sv. liturgia slovenská 

+ Matej, Mária, Anna, Juraj 

Piatok 
18.7. 

Svätý mučeník Emilián 
Svätý mučeník Hyacint 

Prepodobní otcovia Andrej – 
Svorad a Beňadik 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef (70 r.) 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Rudolf, Mária, Mikuláš 
(panychída) 

Sobota 
19.7. 

Prepodobná matka Makrína, 
sestra Bazila Veľkého 
Prepodobný otec Dios 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Helena, Vasiľ 

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

Nedeľa 
20.7. 

ŠIESTA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

SVÄTÝ A SLÁVNY 
PROROK ELIÁŠ 

Myrovanie 
Zbierka: Svojpomocný fond 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Natálka (1 r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Ján (70 r.), Anna, Radovan 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Zoltán, Simona, Christianko 
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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

