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Prinavrátiť človeka do centra 

 

Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s 

názvom: „Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej ekonomike“, 

inšpirovaného apoštolskou exhortáciou Evangelii gaudium, ktorú organizovala 

Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj a Druhá sekcia Štátneho sekretariátu v 

spolupráci s viacerými medzinárodnými inštitúciami. Súčasťou bol aj obed v 

spoločnosti Svätého 

Otca. Pri tejto 

príležitosti, po skončení 

obeda, Svätý Otec 

predniesol účastníkom 

seminára niekoľko slov.  

Pápež František 

poďakoval kardinálovi 

Turksonovi a všetkým 

účastníkom za ich prácu 

na seminári. Zdôraznil, že je dôležité zamýšľať sa nad skutočnosťou bez strachu a 

inteligentne, vtedy ide o službu.  

Z vybraných problémov seminára sa Svätý Otec zameral na takzvaný 

„antropologický redukcionizmus“: „Jeden z vás mi hovoril o troch redukcionizmoch, 

ale ja budem hovoriť len o prvom, o antropologickom redukcionizme. Nazdávam sa, 
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že súčasná doba predstavuje najsilnejší čas antropologického redukcionizmu. S 

človekom sa stáva to, čo sa deje s vínom, keď sa stane pálenkou: prechádza 

„organizačným destilátorom“ a nie je viac vínom, lež niečím iným. Možno 

užitočnejším či kvalifikovanejším, ale nie je to víno! V prípade človeka platí to isté: 

človek prechádza týmto destilačným systémom a skončí – a toto hovorím vážne – so 

stratou ľudskosti a stáva sa nástrojom systému. Systému sociálneho, ekonomického, 

systému, ktorému vládnu existujúce nerovnováhy. Keď človek stratí svoju ľudskosť, 

čo nás čaká? Nastane to, čo hovorovým spôsobom nazvem politikou, sociológiou a 

postojom vyraďovania, skartovania. Vyradí sa to, čo nie je užitočné, keďže človek nie 

je v centre! A keď človek nie je v centre, v centre je niečo iné a človek je v službe tejto 

inej veci. Ide tu teda o myšlienku záchrany človeka, v tom zmysle, aby sa vrátil do 

centra: do centra spoločnosti, do centra myslenia, do centra uvažovania. Umiestniť 

človeka znova do centra. A toto je ťažká práca, ktorú konáte vy. Ďakujem vám za túto 

prácu. Vy študujete, zamýšľate sa, robíte tieto konferencie s týmto cieľom, aby človek 

nebol vyradený!“ 

Svätý Otec potom spomenul príklady vyraďovania detí potvrdené všeobecnou 

nízkou pôrodnosťou v Európe či vyraďovania starých ľudí, ktorí sú považovaní za 

nepotrebných. V súčasnosti sú podľa Svätého Otca vyraďovaní aj mladí ľudia, ktorí 

nemajú možnosť študovať, no zároveň ani pracovať, pričom uviedol hrozivý štatistický 

údaj: v Európe je v takejto situácii 75 miliónov mladých ľudí pod 25 rokov. „Kto bude 

predmetom nasledujúceho vyraďovania?“, položil si otázku Svätý Otec.  

Na záver ešte raz poďakoval účastníkom seminára za ich prácu v prospech nápravy 

tejto situácie nerovnováhy tým, že sa človeku prinavráti miesto v centre uvažovania a 

v centre života. 

Prevzaté z internetu 
 

 

Pozvánka na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Litmanovej 

Srdečne pozývame všetkých kňazov a veriacich na archieparchiálnu odpustovú 

slávnosť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v sobotu 2. augusta a v 

nedeľu 3. augusta 2014. Hlavným sláviteľom v nedeľu bude prešovský arcibiskup a 

metropolita Ján Babjak SJ a hlavným kazateľom vladyka Kurt Burnette, 

eparchiálny biskup Byzantskej katolíckej eparchie Passaic v USA.  
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Katechéza k Roku rodiny: 

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so 

sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude 

hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam 

zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som 

povolal svojho syna.“  

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne 

Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou 

dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli 

na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho 

matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, 

že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca 

Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do 

galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa 

volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú 

ho volať Nazaretský.“  

 

Hľadiac na ikonu Svätej rodiny počúvame nádherné 

Božie slovo z evanjelia, ktoré hovorí o tejto nazaretskej 

rodine. Na ikone vidíme medzi sv. Jozefom a Pannou 

Máriou Ježiša Krista, ktorý má vo svätožiare napísané 

grécke slová ho on (Ja som, ktorý som), ktoré poukazujú na 

to, že je pravý Boh. Nad Pannou Máriou je napísané Meter 

Theu, čo znamená Matka Božia, teda Bohorodička, a nad sv. 

Jozefom je uvedené jeho meno. 

Podobne aj v udalosti z evanjelia vidíme Ježiša Krista uprostred medzi Jozefom a Máriou. 

Je stredobodom ich života, preto ho všemožne chránia. Prítomnosť Ježiša v rodine z nej vytvára 

domácu cirkev. Teda aj naša rodina je domácou cirkvou, pretože medzi nami je prítomný Ježiš.  

(Nasledujúca veta len vtedy, ak ide o sviatostné manželstvo rodičov): On požehnal naše 

manželstvo a skrze túto sviatosť je uprostred nás. Preto sme ako kresťania povolaní chrániť 

prítomnosť Ježiša medzi nami. Lebo kresťanská rodina má vo svojom strede Ježiša.  

Niekedy Cirkev chápeme ako niečo mimo nás, a to napriek tomu, že sme krstom boli 

začlenení do živého Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev. Avšak niekedy ju nesprávne 

vnímame tak, že ju tvoria iba biskupi a kňazi. Práve pohľad na našu rodinu ako na domácu cirkev 

nám môže pomôcť vidieť Cirkev správne, že ju vytvárame všetci ako jeden Boží ľud. Rodina nie je 

len základnou bunkou spoločnosti, ale je aj základným spoločenstvom – komunitou Cirkvi. 

Cirkev je spoločenstvom hriešnikov, ku ktorým prišiel Ježiš, aby ich vykúpil svojou krvou. Aj naša 
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rodina – domáca cirkev – je spoločenstvom slabých ľudí, ktorých však Boh nenechal napospas 

osudu, ale poslal do našej rodiny svojho Syna, aby nás zachránil. Boh je tak naším najväčším 

dobrodincom, pretože je záchrancom našej rodiny. 

Nemôžeme si nevšimnúť, ako Boh hovorí so sv. Jozefom. Ak má byť rodina skutočne 

domácou cirkvou, musí v nej muž nadobudnúť to miesto, ktoré mu v nej oprávnene, podľa 

Božieho zámeru patrí. Všimnime si, že keď Mária, ktorá už bola zasnúbená s Jozefom, vyslovila 

svoje „staň sa“, vytvorila sa Nazaretská rodina a od tej chvíle akoby Boh prestal komunikovať so 

ženou a komunikuje v rodine s otcom, pretože Jozef bol pred Mojžišovým zákonom otcom. Hoci v 

tejto rodine bola rozhodne „dokonalejšou bytosťou“ žena, napriek tomu Boh všetko organizovanie 

rodiny chce robiť skrze muža. V tomto zmysle niektorí cirkevní otcovia hovoria, že manžel, otec 

v kresťanskej rodine je ako biskup tejto domácej cirkvi. Mária vtedy, keď Jozef rozhodne kam sa 

pôjde, nezačína vymenovávať svoje priority pred manželom, aby presadila svoj názor. Jozef však 

všetky rozhodnutia pri organizovaní rodiny robil po rozhovore s Bohom. A toto žena veľmi dobre 

vycíti, či muž rozhoduje ako egoista, alebo či jeho rozhodnutie je riadené Božím Duchom. Keď 

vidí, že muž rozhoduje z Božej vôle, vtedy je šťastná, že môže poslúchať manžela, teda, že ho môže 

nasledovať. Preto muž svojou pokorou pri rozhodovaní môže veľmi pomôcť manželke s 

poslušnosťou. A na druhej strane žena svojou poslušnosťou pomáha mužovi budovať pocit 

zodpovednosti. Preto manžel prv než vynesie nejaké rozhodnutie, má sa poradiť s Bohom a až 

potom povedať svoje rozhodnutie manželke. Preto je dôležitá aj spoločná modlitba manželov 

i spoločná modlitba v rodine.  

Je dôležité aj to, aby keď otec o niečom rozhodne, žena podporila jeho slovo u detí. Prečo je 

tento princíp komunikácie taký dôležitý? Lebo vtedy dieťa vidí jednotu manželov. Vidí, že rodičia 

sú jedno telo a jeden duch.  

O manželstve veľmi otvorene píše sv. Pavol Efezanom: „Ustavične vzdávajte vďaky za 

všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred 

Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, 

on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, 

milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil 

očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani 

vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať 

svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy 

nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho 

tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 

Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju 

manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ 

Toto Božie slovo znie v našich cerkvách pri sobášoch. Na prvé počutie sa môže zdať, akoby 

podceňovalo ženu, pretože má byť poslušná manželovi. Všimnime si však, že najprv muž má 

milovať ženu tak, že za ňu položí život. Teda každý deň urobí všetko preto, aby jeho manželka bola 

šťastná. A je tu ešte dôležité to, že keď sv. Pavol hovorí o manželstve, nakoniec povie, že hovorí 

o Kristovi a Cirkvi. Čo to znamená? Božie slovo nám ponúka najkrajší pohľad na manželstvo, 

pretože v ňom muž reprezentuje Krista a manželka jeho nevestu Cirkev. Neexistuje hlbší a krajší 

obraz manželstva a rodiny. Toto Božie slovo nehovorí o žiadnej otrockej poslušnosti, pretože 

manželia sú si v manželstve rovní, ale hovorí o tom, že kresťanské manželstvo môže byť obrazom 

lásky, ktorá je medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou a medzi Cirkvou a jej ženíchom Kristom. 

Cirkev nasleduje Krista, ktorý ju miluje až na smrť.  
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Neprehliadnime ešte jednu vetu: Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Čo to 

znamená? Láska, ktorú má manžel voči svojej manželke, sa mu vráti, pretože keď vidí šťastnú 

svoju manželku, napĺňa ho to šťastím. Podobne, keď manželka miluje svojho manžela a vidí ho 

šťastného, aj ona sama je potom šťastná.  

Božie slovo ďalej hovorí: „Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to 

spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby 

si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne 

a napomínajte ich v Pánovi.“ V rodine ako domácej cirkvi sa odovzdáva viera. To je podstatné 

v kresťanskej výchove, aby bol skrze rodičov sprostredkovaný najväčší Boží dar – viera. Preto je 

potrebné, aby sme si v našej rodine vedeli nájsť čas čítať spolu Božie slovo a rozprávať sa o ňom, 

akú skúsenosť s ním máme. Potom je dôležitá naša spoločná modlitba, ale aj osobná modlitba 

každého z nás. Veľmi nám môže v raste našej viery a na ceste nášho obrátenia, ktoré všetci 

potrebujeme, pomáhať slávenie svätej liturgie v našom chráme, hlavne v nedeľu a vo sviatok. 

Účasťou na slávení svätej liturgie oslavujeme Boha a vzdávame mu vďaky za jeho lásku, za všetky 

jeho dobrodenia, lebo on je prvý, ktorý nás miluje. My už môžeme iba odpovedať na jeho lásku. 

Zároveň v liturgii spomíname na Kristovo veľkonočné tajomstvo, ktorým sme boli zachránení. Ba 

ono sa zakaždým pre našu spásu v liturgickom slávení aj sprítomňuje. Boh je hoden našej chvály. 

Ak by sme ho neoslavovali my, jeho učeníci, kto potom? Majú ho azda oslavovať kamene alebo 

neveriaci ľudia? 

Kto nám môže pomáhať a zaručiť, aby naša rodina bola naozaj domácou cirkvou podľa 

Božieho zámeru, aby sa v nej realizovalo Božie slovo, ktoré sme dnes počuli? Jedine Ježiš Kristus. 

Prosme ho, aby sme mu prítomnému v našej rodine i vo všeobecnej Cirkvi stále verili 

a dôverovali.  

 Pokračovanie v budúcom čísle... 

 

AKTIVITY CENTRA PRE RODINU NA SIGORDE 

Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny s deťmi (14. – 20. júla 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. 
 

Duchovné cvičenia pre kňazské manželské páry (23. – 26. júla 2014) – Pozývame 

kňazov a ich manželky na duchovné cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako kňazský manželský 

pár viac priblížiť k Bohu a načúvať mu. Zároveň je to čas, ktorý môžu manželia stráviť spolu. 

Exercitátorom bude otec Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. Príspevok na osobu je 52,- eur.  
 

Duchovné cvičenia pre manželské páry (11. – 13. septembra 2014) – Pozývame 

manželské páry z našich farností na duchovné cvičenia pre manželov. Exercitátorom bude otec 

ThLic. Peter Jakub. Prosíme vás o vyhlásenie a ponúknutie duchovných cvičení v rámci oznamov 

v chráme. Príspevok na osobu je 36,- eur.  
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„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“ 

Arcidiecézna charita so sídlom v Košiciach poskytuje v Humennom na Kukorelliho ulici 10, sociálnu 

službu Denný stacionár pre seniorov. 

Otvorený v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hod. 

Ide o sociálnu službu pre seniorov, ktorí žijú osamelo a potrebovali by počas dňa pomoc, podporu, 

odbornú starostlivosť a zmysluplné naplnenie dňa, ako aj pre seniorov, ktorí žijú s príslušníkmi rodiny, ale 

tí sa im nemôžu celý deň venovať. 

Pre koho: 

Pre osoby, ktoré :  

- sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa Odkázaných na celodennú 

starostlivosť pre obmedzenú pohyblivosť a vek 

- Trpia miernou a ľahkou poruchou pamäti (nie je bezpečné aby zostávali sami v domácom prostredí) 

- Zdravotný stav je stabilizovaný a nevyžaduje si sústavnú zdravotnú starostlivosť 

- Optimálny funkčný stav, ktorý umožňuje pobyt v dennom stacionári 

- Ktorí sa chcú stretnúť a príjemne vyplniť voľný čas 

Ponúkame:  

- Pomoc pri rôznych úkonoch podľa konkrétnej 

potreby klienta 

- Strava:  raňajky, desiata, obed, olovrant – podľa 

vlastného výberu 

- Sociálne poradenstvo  

- Sociálna rehabilitácia 

- Záujmové aktivity 

Ceny za pobyt a služby s tým spojené: 

- Pri využití služieb do 5 hodín – 0,50€/ deň 

- Pri využití služieb nad 5 hodín – 1,00€/deň 

V cene nie je zahrnuté stravovanie. 

Kontakt : Mgr. Andrea Charitunová   

057/775 7074,  0904 435 372,   stacionar.humenné@charita-ke.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 občianskych 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. 

mailto:stacionar.humenné@charita-ke.sk
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SPOLOČNÁ ÚCTA SVÄTÝCH SLOVANSKÝCH SEDMOPOČETNÍKOV 

Najstarším prameňom, kde sa spomínajú sv. Cyril a Metod spolu s päticou najvýznamnejších učeníkov, je Život 

Klimenta Ochridského od arcibiskupa Theofylakta: „Dosiahnuc teda tento vytúžený dar milosti, (Cyril a Metod) vynachádzajú 

slovienske písmená, prekladajú Bohom vnuknuté Písmo z gréckeho jazyka (do bulharského), horlivo sa pričiňujú 

schopnejším medzi žiakmi odovzdať božské náuky. Z tohto prameňa učenia sa napojili veru mnohí, spomedzi ktorých 

vyvolenými a vodcami zástupu sú Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva.“ (II, 7) Rozprava o preklade Svätého písma (z 15. 

storočia) hovorí, že rozvoj kresťanstva, písomníctva, kultúry a vzdelanosti na našom území je spojený so siedmimi 

svätcami, „Bohom poslanými mužmi, vyznávačmi a apoštolom rovnými Cyrilom, Metodom, Klimentom, Naumom, 

Gorazdom, Angelárom, Vavrincom; siedmi počtom, podľa Božieho zámeru…“ Namiesto sv. Sávu je tu uvedený Vavrinec 

(Lavrentij/Laurentios), čo niektorých bádateľov viedlo k hypotéze, že Vavrinec a Sáva sú jedna a tá istá osoba (Sáva by 

bolo Vavrincovo mníšske meno). Otázka ostáva otvorená, ale faktom je, že väčšina prameňov uvádza sv. Sávu (všetky 

pramene, kde sa výslovne hovorí o sedmopočetníkoch, uvádzajú len sv. Sávu). 

Najstarším prameňom, v ktorom máme doložené slovo sedmopočetníci (po 

grécky ἑπτάριθμοι), je grécka Služba sv. sedmopočetníkom vytlačená okolo r. 1700 

až 1720 pravdepodobne v Benátkach. Najstaršie spoločné zobrazenie 

sedmopočetníkov máme z roku 1612 z tzv. Slimničkého monastiera na brehu 

Prespanského jazera (Macedónsko), najstaršie vyobrazenie 

s nápisom ἑπτάριθμοι (sedmopočetníci) sa nachádza v Ardenici (Albánsko) a je 

z roku 1744. Iba sedem zachovaných historických prameňov uvádza všetkých 

učeníkov patriacich do skupiny sedmopočetníkov. 

Vznik úcty svätých sedmopočetníkov sa viaže s Ochridským arcibiskupstvom – 

autokefálnym arcibiskupstvom, ktoré ašpirovalo na patriarchát. V snahe posilniť 

nezávislosť Ochridského arcibiskupstva a celého regiónu sa oživovala úcta miestnych 

slovanských svätcov. Niektorí bádatelia datujú vznik úctu skupiny sedmopočetníkov 

do stredoveku (11.-13. storočie), iní jej vznik vidia až na prelome 17.-18. storočia; 

otázka ostáva podnes otvorená.  

Ochrid (dnes v juhozápadnom Macedónsku) leží na brehu Ochridského jazera. 

Na konci 9. storočia sa stal popri Pliske a Preslave jedným z hlavných centier slovanského písomníctva a kultúry na 

Balkáne. Významným centrom kultúry a obchodu bol už od antického obdobia, keďže cez mesto viedla dôležitá rímska 

cesta Via Egnatia. 

Moschopolis (dnes Voskopoja v juhovýchodnom Albánsku) bol významnou križovatkou obchodných ciest 

a ekonomickým centrom Ochridského arcibiskupstva. V meste bola najstaršia kníhtlačiareň na Balkáne a pomerne dlho aj 

jediná. Tu bola v r. 1742 vytlačená aj nová grécka Služba sv. sedmopočetníkom zostavená Gregoriom Moschopolským, 

ktorá rozhodujúcou mierou prispela k rozšíreniu úcty sv. sedmopočetníkov. Dnes zo slávneho mesta, ktoré malo údajne až 

60000 obyvateľov, zostala len malá dedina s množstvom rozvalín. 

Berat (dnes Berati v strednom Albánsku) nosil kedysi slovanské meno Belograd či Beligrad. Bol jedným z obchodných 

a kultúrnych centier Balkánu už v antike. V miestnej katedrále je schránka, ktorá údajne obsahuje ostatky sv. Gorazda 

a Angelára.  Podľa E. Golubinského bol v Berate aj monastier zasvätený sv. Gorazdovi, ktorý je spolu so sv. Angelárom 

patrónom a ochrancom mesta. Úcta týchto dvoch svätcov v okolí Beratu siaha minimálne do 14. storočia. 

 V našom kalendári slávime svätých sedmopočetníkov 27. júla (spolu so sv. veľkomučeníkom Pantelejmonom). 

Zaslúžili by si iste viac našej pozornosti a úcty, veď stáli pri zrode samostatnej cirkvi na našom území, pri zrode našej 

kultúry a vzdelanosti. Dlhé roky sa napriek úkladom a nepriazni namáhali pri odovzdávaní viery našim predkom a pri 

budovaní cirkvi medzi Slovanmi u nás i na Balkáne. Ich obetavosť, nezištnosť, pokora, ochota vzdať sa kariéry, pohodlného 

a zabezpečeného života pre naplnenie Božieho povolania a pre službu iným, ale aj hlboký duchovný život môžu byť podnes 

príkladom a povzbudením pre nás všetkých.    Na ich príhovor, Kriste Bože, spas naše duše!  AŠ 
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SUDOKU 

 

Vtipy:  

„Boris, prečo každé ráno prichádzaš neskoro do školy?:“ pýta sa učiteľka. 

„Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: ,Znížte rýchlosť! Škola!´“ 
 

 

Černosi a belosi v autobuse sa hádajú. Šoférovi to ide na nervy a zastaví.  

Všetci vystúpia a vodič povie: „Teraz budete všetci modrý, JASNE!!!“ 

A hneď na to: „Tak najprv do autobusu nastúpia tmavomodrý a 

potom slabomodrý.“  

 

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi:  
- Pán farár, včera som našiel hodinky.  

- Dúfam, že si si ich nenechal.  
- Nie, už som ich predal. 

 

 
Malé dievčatko dostane krásne nové šaty, v ktorých sa veľmi ponáhľa do školy. Uteká, uteká, a 

keďže nechce prísť do školy neskoro, takto sa modlí k Bohu:  

- Pánbožko milý, prosím ťa, nech nezmeškám. Pánbožko milý, nech nezmeškám.  

Ako tak uteká, potkne sa, spadne do kaluže a celá sa zašpiní. Vstane, uteká ďalej a hovorí:  

- Pánbožko, milý, prosím ťa, nech nezmeškám, ale už ma nesácaj. 

 

 

                                                                                                                                                Prevzaté z internetu
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 Liturgický program  

na týždeň po Šiestej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
21.07. 

Naši prepodobní otcovia Simeon, 
blázon pre Krista, a Ján, jeho 

spoluaskéta 
 Svätý prorok Ezechiel 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef, Jozef, Zlatica, Branislav, 

Emanuel, Amelia 
 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária (80r.) 

Utorok 
22.07. 

Svätá myronosička a apoštolom 
rovná Mária Magdaléna 

Návrat pozostatkov svätého 
hieromučeníka Fóka 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
*Peter 

 

Sv. liturgia slovenská 
+ Vasiľ (ročná+ panychida) 

Streda 
23.07. 

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a 
spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Oľga s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Mikuláš (panychida) 

Štvrtok 
24.07. 

Svätá veľkomučenica Kristína  
Svätí mučeníci Boris a Gleb, 

pri svätom krste nazvaní 
Roman a Dávid 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Anna, Ján, Helena 
Sv. liturgia slovenská 

            *Anna s rod. 

Piatok 
25.07. 

Zosnutie svätej Anny, matky 
presvätej Bohorodičky 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
*Helena, Jarmila, Jozef 

 

Sv. liturgia slovenská 
+Milan (ročná+panychida) 

Sobota 
26.07. 

Svätý hieromučeník Hermolaos a 
spoločníci  

Svätá prepodobná mučenica 
Paraskeva 

6:30 
 

15:00 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+Olex, Štefan, Anna, Vasiľ 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
+ Anna, Juraj, Štefan, Ladislav 

(panychida) 

Nedeľa 
27.07. 

SIEDMA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
 

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ 
Panteleimón 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter, Inga, Ľubo, Darina, Patrik, 

Peter, Marko 
Sv. liturgia staroslovienska 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

*Kristína, Jozef, Marta, Jakub, 
Timotej 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Renáta, Juraj, Mária, Lenka 
s rod. 
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Liturgický program  

na týždeň po Siedmej nedeli po Päťdesiatnici  

Pondelok 
28.7. 

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, 
Nikanor, Timón a Parmenas 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivona (panychída) 

 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

+ František, Jozef, František, 
Pavol, Mária (panychída) 

Utorok 
29.7. 

Svätý mučeník Kallinik 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Anna, Ján (panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
+ Peter (panychída) 

Streda 
30.7. 

 
Svätí apoštoli Silas, Silván a 

spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
*Peter 

Sv. liturgia slovenská 
*Marta, Terézia, Ján, Ján 

Štvrtok 
31.7. 

Predsviatok Vynesenia 
úctyhodného a životodarného 

Pánovho Kríža 
 Svätý a spravodlivý Eudokim 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej 

 

Sv. liturgia slovenská 
*Eva (86 r.) 

Piatok 
1.8. 

 Vynesenie úctyhodných driev 
úctyhodného a životodarného Kríža  
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, 

ich matka Solomona a starec 
Eleazar 

 

Začiatok Uspenského pôstu 
 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Jozef, Božena 
(panychida) 

Sobota 
2.8. 

Prenesenie pozostatkov svätého 
prvomučeníka a archidiakona 

Štefana 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Mária, Pavel 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

*Oľga (63 r.) 

Nedeľa 
3.8. 

ÔSMA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Naši prepodobní otcovia Izák, 
Dalmat a Faust 

 
 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Peter 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Štefan (13 r.) 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Ľubomír 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 

        farár: martinzlacky@gmail.com 
               kaplán: miro.sentik@gmail.com 

                      kaplán: jancusmikulas@gmail.com 
 

Úradné hodiny  od 01.07.do 31.08.2014 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 16:00 - 17:00 

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; 
3) ak bývate min. 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky) a dovolenie 
kňaza, kde bývate k sobášu u nás, príp. sobášnu zápisnicu. 
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. Miroslav Sentivan, o. Mikuláš Jančuš 
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