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Svätý Otec František pred apoštolskou cestou  

„Drahí bratia a sestry! O niekoľko chvíľ budem s Božou 

pomocou medzi vami v Kórei.“ Týmito slovami začína pápež 

František svoje videoposolstvo Kórejčanom na prahu svojej 

apoštolskej cesty do Južnej Kórey, ktorá sa uskutočňuje v dňoch 

od 13. do 18. augusta 2014.  

V posolstve, ktoré odvysielala kórejská štátna televízia KBS a 

prevzali ho početné miestne médiá, Svätý Otec pokračuje slovami: 

„Ďakujem vopred za prijatie a pozývam vás modliť sa spolu so 

mnou, aby táto apoštolská cesta priniesla dobré ovocie pre Cirkev 

a pre kórejskú spoločnosť. «Vstaň, zasvieť!» (Iz 60,1) Týmito 

slovami, ktorými sa prorok obrátil na Jeruzalem, sa ja obraciam 

na vás. Je to Pán, ktorý vás pozýva, aby ste prijali jeho svetlo, 

prijali ho do srdca, aby sa odrážalo v živote plnom viery, nádeje a 

lásky, plnom radosti evanjelia. Ako viete, prídem pri príležitosti 

šiesteho Dňa ázijskej mládeže. Mladým prinesiem predovšetkým 

Pánovu výzvu: «Mládež Ázie, vstaň! Sláva mučeníkov žiari nad tebou.» Svetlo vzkrieseného Krista 

sa odráža ako v zrkadle vo svedectve Paula Yun Ji-chunga a 123 spoločníkov, všetko mučeníkov 

pre vieru, ktorých vyhlásim za blahoslavených 16. augusta v Soule.  

Mladí ľudia sú nositeľmi nádeje a energie pre budúcnosť, ale oni sú tiež obeťami morálnej a 

duchovnej krízy našej doby. Preto by som im a všetkým chcel ohlasovať jediné meno, v ktorom 

môže byť spasení: Ježiša, Pána. Drahí kórejskí bratia a sestry, viera v Krista hlboko zapustila 

korene do vašej zeme a priniesla hojné ovocie. Starší sú strážcami tohto dedičstva. Bez nich by 

mladí ľudia boli bez pamäti. Stretnutie medzi starými a mladými je zárukou napredovania 

národa. A Cirkev je veľká rodina, v ktorej sme všetci bratia a sestry v Kristovi. V jeho mene 

prichádzam k vám, v radosti z delenia sa o evanjelium lásky a nádeje. Pán nech vás žehná a Panna 

Mária ochraňuje.“ 

Prevzaté z TK KBS 
 

 

Ročník: 6.         Číslo:  15 
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Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie 

V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, 

najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, 

ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa 

obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za 

mier vo svete a zmierenie medzi národmi.  

Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie 

v dňoch 15. – 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej 

modlitbe za pokoj vo svete. 

S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, 

aby nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete 

a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia 

genocíde. 

Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, 

Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj. 

V Bratislave 13. augusta 2014                                         Konferencia biskupov Slovenska 

 

 

MODLITBA ZA MIER A ZMIERENIE MEDZI NÁRODMI 

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim 

deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha 

Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. 

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete: 

 aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou, 

 aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova, 

 aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí, 

 aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť, 

 aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov. 

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,  v ktorých človek bojuje 

proti človeku, brat proti bratovi: 

 nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, 

 pokoj a mier nad každým konfliktom, 

 ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva. 

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc. 

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna 

Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. 

Amen. 

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, die 13 Augusti 2014, 
Prot. N. 3528/2014 
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Katechéza k Roku rodiny,  téma: Hriech 

  

...Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali 

stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi...ich 

ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 

 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so 

ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: 

muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na 

sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje 

poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie 

Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému 

zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných 

neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných 

závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú 

klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú 

pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú 

rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní 

a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, 

že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to 

sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.“ (Rim 1, 

25-32) 

V tejto časti z listu svätého apoštola 

Pavla Rimanom vidíme aká lavína sa spustí, 

keď sa ľudia rozhodnú opustiť Boha a začnú 

žiť podľa svojich chúťok. Túto skutočnosť 

vidíme potvrdenú v dnešnom svete, aj vo 

vlastnej rodine i vo svojom osobnom živote. 

Keď potom pri počúvaní Božieho slova 

vidíme aký bol Boží plán s manželstvom 

a rodinou, a pozeráme na svätú nazaretskú 

rodinu, môže nás naplniť zmes smútku 

a závisti. „Keby dnešní muži boli takí 

spravodliví a zodpovední ako bol svätý Jozef. 

Keby ženy vedeli byť také pokorné, tiché a 

oddané ako panna Mária. Keby deti boli 

poslušné ako bol Ježiš. Prečo v našich 

rodinách je tak málo lásky? Prečo si každý 

žije svoj vlastný život? Prečo je toľko napätia 

a kriku? Odkiaľ sa vzalo všetko to zlo?“ 

Odpoveďou na tieto otázky je  to, čo 

Sväté Písmo nazýva HRIECH. Jeho 

podstatou je nedôvera a následná vzbura voči 

Bohu, túžba rozhodovať o svojom živote iba 

sám. V Biblii je táto skutočnosť naznačená 

diablovou prefíkanou ponukou: „Budete ako 

Boh, vy sami si budete rozhodovať, čo je 

dobré a čo je zlé!“ .(Gn 3,4-5) Keď ľudia 

prestali Bohu dôverovať, keď zapochybovali 

o Jeho láske, keď uverili, že im Boh 
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nedopraje pravú slobodu a sú len jeho 

sluhovia, zrodilo sa SEBECTVO. Ono je 

koreňom každého zla, každého smútku 

a nešťastia na tejto zemi. 

Sebecký muž, sa už netešil zo svojej 

ženy a neochraňoval ju, ale chránil svoju kožu 

a vlastné zlyhanie zvalil práve na ňu: „To 

žena, ktorú si mi Ty dal, ona ma naviedla – ja 

som nevinný.“ (porovnaj Gn 3, 12) Sebectvo 

viedlo muža v celých dejinách k tomu, aby 

buď tvrdo panoval nad ženou, ubližoval jej, 

podvádzal ju, nestaral sa o jej potreby, alebo 

naopak, prenechal jej zodpovednosť za chod 

rodiny a sám sa venoval svojej práci, svojim 

záľubám, alebo išiel s kamarátmi na pivo. To 

žena má vychovávať deti, to ona sa má starať 

o dom, to je jej vec čo urobí 

s neplánovaným 

potomstvom. Všetko je to 

jej vec. A keď čosi 

nefunguje, na vine je 

predsa ona. Ak je muž 

egoista málo sa venuje 

svojím deťom, nepočúva 

aké majú problémy, aké 

zažívajú radosti, nemá čas 

pomôcť s úlohami, 

nepovzbudí v problémoch, 

nepochváli úspech . 

Nanajvýš vie odpásať 

remeň a násilím ich „umravní“. Ak muž 

opustil Boha a nedôveruje mu, stane sa 

otrokom práce, peňazí, ľudí, športu, kariéry a 

pod. 

Ak žena uverila diablovej lži, hľadá tiež 

svoje vlastné „šťastie“. Prečo by mala byť 

oddanou manželkou? Prečo byť starostlivou 

a nežnou matkou? Bez Boha má len pár rokov 

života na zemi a tiež ich nechce prežiť ako 

slúžka. Aj ona chce niečo zo života mať. 

A bojuje proti mužovi. Pokúša sa 

manipulovať ním, aj deťmi, pomocou 

výčitiek, sĺz, intríg, krikom, či falošnosťou. 

Odmieta rodiť deti, pretože je s nimi veľa 

práce a vyžadujú veľa obety. Dnes častejšie 

ako v iných dobách ženy budujú kariéru, 

chodia po svete, dosahujú úspechy v práci, 

umení, politike, či športe. Už niet záujmu 

o to, byť manželkou a matkou. Možno neskôr. 

Vo vnútri ženy však stále horí túžba po pravej 

láske. Keď stretnú šťastnú matku s deťmi, 

ozve sa aj v ich srdci materský cit. Bez pravej 

lásky nedokážu byť šťastné. 

Ak rodičia žijú sebecky, aké môžu mať 

potomstvo? Deti rýchle odpozorujú, čo je 

dôležité pre rodičov, za čím idú dospelí. 

Urobia všetko preto, aby to získali a vyskúšali 

čím skôr. Čudujeme sa, kde sa deti naučili 

klamať a podvádzať? Prečo 

sú drzé a neslušné? Prečo 

strácajú cit pre bolesť 

druhých? Prečo sú pre 

peniaze schopné urobiť 

všetko? Prečo pribúda 

starobincov a penziónov 

pre nechcených starých 

rodičov? To všetko sme do 

nich, možno nevedomky, 

zasiali aj my. 

Hriech nám všetkým 

zatemnil myseľ, oslabil 

vôľu, urobil nás otrokmi 

vecí. Skúsme dnes, pred Bohom i pred touto 

ikonou, uznať a pomenovať svoje vlastné 

hriechy, ktorými sme aj my poškvrnili obraz 

Boha v sebe a zraňovali našich najbližších. 

Poprosme spolu o odpustenie Jeho i seba 

navzájom! 

Na začiatku sme hovorili o tom, že sa 

opustením Boha, nedôverou voči Nemu, 

spustila lavína zla, našim návratom k Bohu sa 

spustí vodopád Božej milosti pre naše rodiny 

i pre spásu všetkých našich blízkych.  

 

 

Pokračovanie v budúcom čísle...
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Ponuka AŠAD 

 

Archieparchiálna Škola Animátora – Dobrovoľníka (ďalej AŠAD), inovovaná 

Archieparchiálna Animátorská škola AepAŠ, je komplexný výchovný, vzdelávací a tréningový 

program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä mládežníckych – skupín a spoločenstiev 

špeciálne vyvinutý pre dielo služby – diakonie. Cieľom AŠAD je vychovať mladého človeka – 

animátora, dobrovoľníka s cieľom služby, diakonie v rôznych oblastiach podľa Božieho slova 

„podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej 

milosti“ (1 Pt 4, 10). AŠAD sa realizuje počas školského roka, spravidla 1x mesačne počas víkendu 

v celkovej dĺžke dvoch rokov v GMC Bárka v Juskovej Voli. Predpokladaná cena jedného víkendu 

je 15,- eur. 

 

 
 
 
 

Fotografická súťaž Slova 2014  
 

Chceli by sme vás upozorniť na fotografickú súťaž Slova na rok 2014, ktorá je určená pre 

nadšených amatérskych fotografov.  

Súťaž sa začala 1. januára a bude ukončená 31. decembra 2014. 

Podmienky súťaže: 

1. Tematické okruhy:  

a) Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách)  

b) Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail)  

c) Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické predmety, sakrálne stavby)  

2. Veľkosť fotografie: min. 3 Mpx v elektronickej podobe.  

3. Forma zasielania:  

• Elektronická na adresu  fotosutaz2014@gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2014 

+tematický okruh (napr. Príroda).  

• Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou).  

• Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.  

4. Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a 

publikáciách neziskovej organizácie Petra.  

5. Počet fotografií je neobmedzený.  

6. Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú sadu kníh a balíček DVD a CD v hodnote 100, 50 a 

30 eur. Vyhodnotenie súťaže bude začiatkom roka 2015. 
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Pozvánka na Púť mladých do Ľutiny 
 

  Centrum voľného času v Juskovej Voli v spolupráci s Komisiou pre mládež srdečne 

pozývajú všetkých mladých 

spolu s kňazmi na Púť mladých do Ľutiny. Termín púte je 5. – 6. september 2014 (piatok, sobota). 

  Program: priatelia Jakubskej cesty do Santiaga di Compostella, archijerejská liturgia, 

Muzikál Judit, F6, workshopy, modlitby, svedectvá. 

 

Pozvánka na pešiu púť 

 

 

Redemptoristi v Michalov-

ciach a Gréckokatolícke 

farnosti v Nižnom Hra-

bovci, Poši, Nacinej Vsi, 

Michalovciach – Topoľa-

noch Vás pozývajú na 2. 

ročník pešej púte k 

relikviám bl. mučeníka 

Dominika Metoda Trčku, 

ktorá sa uskutoční v 

sobotu 23. augusta 

2014. 

   Časy na priloženom 

plagáte sú orientačné. V 

prípade záujmu je mož-

nosť prenocovať z piatku 

na sobotu v Nižnom 

Hrabovci (priniesť si 

karimatku a spacák). 
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P R E S V Ä T E J   B O H O R O D I Č K Y

Uprostred augusta slávime posledný 

mariánsky sviatok cirkevného roka. Pred 

naším zrakom sa znova oživuje udalosť 

ukončenia pozemskej púte Presvätej 

Bohorodičky a jej vstup do nebeskej slávy. 

Východná tradícia pomenovala túto 

premenu Máriinho života z pozemského na 

nebeský liturgickým názvom uspenie – 

zosnutie. Počiatok úcty uspenskej 

Bohorodičky sa datuje po Efezskom koncile 

(r.431). Tým sa odlišuje od západnej tradície, 

ktorá slávi sviatok až od 7. st., pod názvom 

Nanebovzatie Panny Márie. 
 

Čo učí o uspenii Cirkev? 

Je pozoruhodné, že až v našich časoch 

dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi – 

dogmu o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé 

stáročia. Cirkev ústami Pia XII. v roku 1950 

vyhlásila: Je Bohom zjavenou pravdou, 

že nepoškvrnená vždy panenská Matka 

Božia, Mária, po skončení svojho 

pozemského života bola vzatá s telom 

i dušou do nebeskej slávy. (DS 3903) 

Týmto vyhlásením Cirkev učí, že Boh 

osobitným spôsobom vyplnil svoje 

prisľúbenia na Márii a pre jej plnosť 

nadprirodzenej svätosti ju hneď po skončení 

pozemskej púte vzal k sebe do neba. Na 

ľudsky zvedavú otázku, či Mária prirodzene 

zomrela, alebo nie, text priamo neodpovedá. 

Ako je známe, práve univ. prof. ThDr. Mikuláš 

Russnák, gen. vikár prešovského biskupstva, 

podal pri príprave tejto dogmy znamenitú 

prácu Svätej stolici. 
 

Čo vyjadruje liturgia?  

Liturgická modlitba je staršia ako 

dogmatické vyhlásenie a vyjadruje žitú vieru 

veriacich. Ak načrieme do obsahu liturgických 

slôh na uspenie, sme až prekvapení ich 

bohatstvom, teologickou hĺbkou a jasnosťou. 

 Ó, aký je to veľký div! Zdroj života do 

hrobu sa dáva a hrob rebríkom do neba sa 

stáva. Raduje sa, Getsemanská záhrada, 

svätý príbytok Bohorodičky. Volajme, veriaci 

spolu s Gabrielom: „Raduj sa, Milostiplná, 

Pán s tebou. On skrze teba udelí svetu veľké 

milosti.“ 
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Text prvej slohy na večierni nás zbavuje 

chladného ľudského pohľadu na Máriinu 

smrť, ktorú predpokladá a pozýva nás užasnúť 

vo viere nad tajomstvom jej uspenia. Veď pri 

smrti ide z hľadiska večnosti o rozhodujúci 

okamih života každého človeka. Uspenie bolo 

pre Bohorodičku rebríkom do neba. A to je 

dôvod našej úprimnej radosti 

i eschatologickej nádeje. 

Tvoju smrť oslavujú nebeské mocnosti: 

Prestoly, kniežactvá i panstvá. Sily, 

cherubíni i strašní serafíni. Aj ľudia na zemi 

sa radujú. Blahoželajú ti k sláve, ktorou ťa 

Boh obdaril. Pred tebou spolu s anjelmi 

a archanjelmi padajú na zem králi a všetci 

spolu ti spievajú: „Raduj sa... (večiereň) 

Nielen veriaci ľud oslavuje uspenie na 

zemi, ale ešte viac obyvatelia neba – anjeli. 

Oni sú už v definitívnom stave svojho bytia 

a lepšie ako my chápu aj Máriin príchod do 

neba. Takto všetky rozumné bytosti na zemi 

i v nebi spolu sa vrúcne radujú nad slávou, 

ktorou Boh Otec obdaril svoju Prečistú 

Nevestu.  

Historické okolnosti uspenia ako miesto, 

čas, prítomné osoby atď. sú nejasné. 

Východiskom pre ich poznanie nie sú 

evanjelia, ale starobylé podanie. Podľa neho 

riadením Božím sa stretol zbor apoštolov 

v Jeruzaleme, aby nábožne odprevadil svoju 

kráľovnú do hrobu. Takto zobrazuje uspenie 

aj ikonografia. Keď po krátkom čase chceli 

apoštoli pozrieť ešte raz na Máriino telo, už 

tam nebolo. Božou mocou bolo premenené na 

telo oslávené, podobné aké mal Ježiš Kristus 

po vzkriesení a zaujalo miesto v nebi. 

Pri pôrode si panenstvo zachovala, 

Bohorodička, pri smrti svet si neopustila. 

Odišla si do večnej blaženosti, lebo si Matka 

Života a svojimi modlitbami zbavuješ smrti 

naše duše. (tropár) 

Text tropára stavia do vzájomnej 

súvislosti dva osobitné božie zásahy do života 

Presvätej. Sú to: panenský pôrod Spasiteľa 

a jej bezbolestný prechod zo zeme do neba. 

Obidve udalosti sa vymykajú prirodzenému 

poriadku, ako je to u všetkých Adamových 

potomkoch. Sú potvrdením výnimočného 

postavenia Bohorodičky v dejinách spásy 

a pre nás potešujúcou skutočnosťou, že Matka 

Života svojimi modlitbami neprestáva 

vykonávať svoje materské poslanie voči nám – 

svojim deťom. 
 

Aká je naša odpoveď?  

O obľúbenosti tohto mariánskeho sviatku 

azda ani netreba hovoriť. Dokumentuje to 

množstvo uspenských patrocínií chrámov 

a kaplniek. Naše najväčšie pútnické miesta – 

Ľutina a Klokočov – nesú toto zasvätenie. Do 

zástupu Mariánskych uspenských svätýň sa 

radí aj náš farský chrám. Okrem historických 

súvislostí je to preto, lebo pravda viery 

o Máriinom uspenii odpovedá na naše 

najhlbšie túžby po konečnom stretnutí 

s Bohom. Nedovolí nám zabudnúť na to, že 

naša pravá vlasť je v nebesiach. 

 
Spracované Podľa http://www.zoe.sk/?citaren&id=2
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Už vieš, kde sa teraz 
nachádzame? 

 

SUDOKU 
 

 

Vtipy:  

Šofér hovorí farmárovi: 

Nešťastnou náhodou som prešiel vášho kohúta.  

Chcel by som vám tú stratu vynahradiť. 

Tak vás čakám aj s vaším kikiríkaním o štvrtej ráno... 

 

 

Čo sa stane s veveričkou po piatich rokoch? 

??? 

 Bude mať šesť rokov! 
 

 

 Janíčko, čo to tam piješ? 

 Sekundové lepidlo. 

Že čo?   

Sekundové mmmmmm.... 

 

 

Je to dobrý lekár? – pýta sa sused suseda. 

Ani by som nepovedal. Jedného pacienta liečil pol roka na žltačku, až sa nakoniec ukázalo, že je 

to Japonec... 
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 Liturgický program  

na týždeň po Desiatej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
18.08. 

Posviatok Zosnutia presvätej 
Bohorodičky 

Svätí mučeníci Flórus a Laurus 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Alena, Peter, František 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Ján (panychída) 

Utorok 
19.08. 

Posviatok Zosnutia presvätej 
Bohorodičky 

Svätý mučeník Andrej 
Stratopedarcha a spoločníci 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Paulína 
Sv. liturgia slovenská 

† Helena 

Streda 
20.08. 

Posviatok Zosnutia presvätej 
Bohorodičky 

Svätý prorok Samuel 

7:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Helena s rod. 

Sv. liturgia slovenská 

† Milan (panychída) 

Štvrtok 
21.08. 

Posviatok Zosnutia presvätej 
Bohorodičky 

Svätý apoštol Tadeáš 

DUCHOVNÁ  OBNOVA 

6:30 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Bernardena s rod. 

Akatist k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

† Vasiľ, Anna, Teodor, Lukáš, 
Michal (panychída) 

Piatok 
22.08. 

Posviatok Zosnutia presvätej 
Bohorodičky 

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci 

DUCHOVNÁ  OBNOVA 

6:30 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Štefan, Mária 
Akatist požehnania rodín 

Sv. liturgia slovenská 

† Ivan,Vasiľ, Fedor, Ivan, Jozef  

Sobota 
23.08. 

Odovzdanie sviatku 
Zosnutia presvätej Bohorodičky 

DUCHOVNÁ  OBNOVA 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Štefan 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

† Alžbeta, Andrej 

Nedeľa 
24.08. 

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

 Svätý hieromučeník Eutychés 
 

odpustová slávnosť 

7:00 
8:00 

 
 

10:00 
 
 

17:15 
18:00 

Utiereň starosl. 
Sv. liturgia staroslov. 

* Rasťo, Natálka, Ľubka, Peter, Helena 

Sv. liturgia slov. 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

* za veriacich 
 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Miloš 
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Liturgický program 

na týždeň po Jedenástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
25.08. 

Blažený hieromučeník Metod, 
michalovský protoigumen 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Adriana 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan, Mária 

Utorok 
26.08. 

Svätí mučeníci Adrián a Natália 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Ján, Michal, Anna, Michal  
Sv. liturgia slovenská 

† Mikuláš (panychída) 

Streda 
27.08. 

 
Náš prepodobný otec Pimen 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Jarmila, Jozef, Helena 
Sv. liturgia slovenská 

* František, Lenka 

† Peter (panychída) 

Štvrtok 
28.08. 

Náš prepodobný otec Mojžiš 

Etiópsky 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Ivona (panychída) 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Michal 

Piatok 
29.08. 

SŤATIE ÚCTYHODNEJ 
HLAVY ÚCTYHODNÉHO A 

SLÁVNEHO PROROKA, 
PREDCHODCU A 
KRSTITEĽA JÁNA 

Odporúčaný sviatok, 
myrovanie 

Zdržanlivosť od mäsa 

 
7:30 

 

9:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Viliam, Terézia  
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Lukáš (panychída) 

Sobota 
30.08. 

Naši otcovia svätý Alexander, svätý 
Ján a svätý Pavol Nový, 

konštantínopolskí patriarchovia 

6:30 
 

16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Daniela 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* o. Peter s rod. 

Nedeľa 
31.08. 

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 
Uloženie úctyhodného pásu 
našej presvätej Vládkyne a 

Bohorodičky  

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj(70. rokov) s rod. 

Sv. liturgia starosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Ján, Miroslav s rodinami 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Peter (32. rokov) 
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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 

mailto:humenne@grkatpo.sk
mailto:miro.sentik@gmail.com

