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Príhovor Svätého Otca Františka 24. augusta  

 V poludňajšom príhovore k veriacim na Námestí sv. Petra v nedeľu 24. augusta sa Svätý 

Otec František zameral na slová Matúšovho evanjelia o Petrovom vyznaní viery v Krista ako 

Božieho Syna. „Náš vzťah s Ježišom vytvára Cirkev. A tak k počiatku svojej Cirkvi potrebuje 

Ježiš nájsť v učeníkoch pevnú vieru“, povedal 

pred zaplneným námestím z okna historického 

pápežského paláca. Poukázal na úlohu Petra 

ako kameňa, ktorý je „viditeľným základom 

jednoty Cirkvi“, ale aj na povolanie každého, 

kto prijal krst, ponúknuť Pánovi svoju úprimnú 

vieru ako stavebný materiál na budovanie 

Cirkvi. Nasleduje plné  znenie príhovoru 

Svätého Otca: 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

Evanjelium tejto nedele (Mt 16,13-20) predstavuje slávna pasáž, ktorá má v Matúšovom 

rozprávaní ústredné miesto. V nej Šimon v mene Dvanástich vyznáva svoju vieru v Ježiša ako 

«Krista, Syna živého Boha». Ježiš nazýva Šimona pre túto jeho vieru «blahoslaveným», 

spoznávajúc v nej osobitný Otcov dar a hovorí mu: «Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 

Cirkev». 

Pristavme sa na chvíľu pri tomto bode, pri skutočnosti, že Ježiš prisudzuje Petrovi toto 

nové meno: «Peter», ktoré v Ježišovej reči znie «kéfa», slovo, ktoré znamená «skala». V Biblii 

sa tento termín «skala» vzťahuje na Boha. Ježiš ho priraďuje Šimonovi nie pre jeho vlastnosti 

alebo pre jeho ľudské zásluhy, ale pre jeho rýdzu a pevnú vieru, ktorej sa mu dostáva zhora. 

Ježiš cíti vo svojom srdci veľkú radosť, pretože v Šimonovi rozpoznáva Otcovu ruku, 

pôsobenie Ducha Svätého. Uvedomuje si, že Boh Otec dal Šimonovi vieru, ktorá je 

«spoľahlivá», na ktorej on, Ježiš, bude môcť postaviť svoju Cirkev, čiže svoju komunitu, to 

znamená všetkých nás. Ježiš zamýšľa dať život «svojej» Cirkvi, ľudu založenému nie už viac 

na pokrvnom pôvode, ale na viere, treba povedať na vzťahu s ním samým, na vzťahu lásky a 

dôvery. Náš vzťah s Ježišom vytvára Cirkev. A tak k počiatku svojej Cirkvi potrebuje Ježiš 

Ročník: 6.         Číslo:  16 
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nájsť v učeníkoch pevnú vieru, vieru, ktorá je «spoľahlivá». Toto je to, čo si potrebuje overiť v 

tomto bode putovania. 

Pán má na mysli obraz stavania, obraz spoločenstva ako stavby. Tu vidíme, prečo po tom, 

ako si vypočul Šimonovo priamočiare vyjadrenie viery, nazýva ho «skalou» a zjavuje zámer 

vybudovať svoju Cirkev na tejto viere. 

Bratia a sestry, to, čo sa jedinečným spôsobom udialo u svätého Petra, deje sa aj u 

každého kresťana, ktorý dozrieva v úprimnej viere v Ježiša Krista, Syna živého Boha. Dnešné 

evanjelium sa obracia s otázkou na každého z nás: Ako je to s tvojou vierou? Každý nech si 

odpovie vo svojom srdci. Ako sa darí tvojej viere? Ako vníma Pán naše srdce? Ako srdce 

skalopevné, alebo ako srdce piesčité, čiže pochybovačné, zdráhavé, neschopné uveriť? Bude 

nám to na osoh, keď nad tým počas dnešného dňa pouvažujeme. Ak Pán nachádza v našom 

srdci takú vieru, ktorá nevravím že je dokonalá, ale je úprimná, rýdza, potom aj v nás vidí živé 

kamene na budovanie svojho spoločenstva. Základným kameňom tohto spoločenstva je 

Kristus, ako kameň uholný a jedinečný. Zo svojej strany je Peter kameňom, nakoľko je 

viditeľným základom jednoty Cirkvi; no každý pokrstený je povolaný ponúknuť Ježišovi svoju 

vieru, chatrnú, ale úprimnú, aby on mohol ďalej budovať svoju Cirkev, dnes, v každom kúte 

svete. 

Aj v našich časoch si mnohí ľudia myslia, že Ježiš je veľkým prorokom, učiteľom 

múdrosti, vzorom spravodlivosti... A aj dnes sa Ježiš pýta svojich učeníkov, čiže nás všetkých: 

«A za koho ma pokladáte vy?» Ako odpovieme? Premýšľajme. No predovšetkým prosme 

Boha Otca, na príhovor Panny Márie; prosme ho, nech nás obdarí milosťou odpovedať mu s 

úprimným srdcom: «Ty si Kristus, Syn živého Boha». Toto je vyznanie viery, toto je skutočné 

«Krédo». Opakujme ho po tri razy: «Ty si Kristus, Syn živého Boha».“ 

Po tomto príhovore nasledovala spoločná modlitba Anjel Pána a Svätý Otec udelil 

apoštolské požehnanie. Potom sa pápež František v duchu spojil s Ukrajinou, ktorá si 

pripomína Deň nezávislosti:  

„Drahí bratia a sestry, moje myšlienky dnes smerujú osobitne k milovanej Ukrajine, ktorá 

dnes slávi svoj národný sviatok, ku všetkým jej synom a dcéram, k ich túžbam po mieri a 

pokoji, ktoré sú ohrozené situáciou napätia a konfliktu bez náznakov utíchnutia, čo spôsobuje 

mnoho utrpenia civilnému obyvateľstvu. Zverme Pánu Ježišovi a Panne Márii celú túto 

krajinu a zjednoťme sa v modlitbe predovšetkým za obete, za ich rodiny a tých, čo trpia. 

Dostal som list od jedného biskupa, ktorý hovorí o všetkej tejto bolesti. Modlime sa spoločne 

k Panne Márii za túto milovanú ukrajinskú zem v deň jej štátneho sviatku.“ 

Modlitbu Zdravas´, Mária, ktorú sa na tento úmysel pomodlil spolu s prítomnými, pápež 

František zakončil vzývaním: „Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“ 

Medzi veriacimi z Talianska i zahraničia, ktorí zaplnili námestie, priťahovali pozornosť 

najmä žlté tričká šiestich stoviek mladých z Bergama, ktorí spolu so svojím biskupom pešo 

putovali z Assisi do Ríma. „Drahí mladí, domov sa vráťte s túžbou svedčiť všetkým o kráse 

kresťanskej viery,“ zaprial im Svätý Otec. 

Prevzaté z TK KBS 
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Farská túra na Sninský kameň a Morské oko 
 

V stredu 13.8.2014 sa v našej farnosti 

uskutočnil výlet na Sninský kameň a Morské 

oko. Už ráno prišlo na malú vlakovú stanicu 

okolo 26 ľudí (deti, mládež a niekoľko 

dospelých), odkiaľ sme vlakom a autobusom 

docestovali do Zemplínskych Hámrov. A tu 

začala naša turistika. Spočiatku bola 

zatiahnutá obloha a pršalo asi pol hodiny, no 

počasie sa umúdrilo a po dvoch hodinkách 

kráčania do kopca sme dosiahli prvý vytúžený 

cieľ našej cesty- Sninský kameň. Myslím si, že 

každý jeden z nás sa mohol  kochať krásnym  

 

výhľadom, ktorý pre nás Boh v ten deň 

prichystal. Na Kameni sme ostali asi hodinu, 

kde sme si oddýchli, urobili pár fotiek 

a posilnili sa na tele dobrou desiatou. Tu sme 

ešte navštívili aj druhú časť Kameňa, ktorému 

sa ľudovo hovorí Malý sninský kameň. Cesta 

dole netrvala veľmi dlho a tak sme sa približne  

 

o  päťdesiat minút dostali do posledného 

cieľa našej cesty a to na Morské oko. 

Strávili sme tu ďalšie dve hodiny 

rozhovorov, oddychu a opekania 

špekáčikov, aby sme zahnali hlad po 

namáhavej ceste. O pol tretej sme zbalili 

všetky naše veci a bez dlhého čakania na 

autobus a vlak sme šťastne, plní zážitkov, 

bez zranení docestovali  o  pol šiestej 

domov. Na záver mi už len ostáva 

poďakovať Bohu za krásny deň, ktorý pre 

nás pripravil. Za krásnu prírodu, ktorú tu 

máme a ktorú pre nás stvoril. Za to, že nás celu cestu chránil a  sprevádzal. Ďakujeme i  všetkým 

zúčastneným za ich čas a že sa ešte niekedy stretneme pri podobných príležitostiach.  AMEN.  (oMS) 
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Katechéza k Roku rodiny, téma: Sexualita  

  

Boh povedal: „Urobme človeka na náš 

obraz a podľa našej podoby! Nech vládne 

nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad 

dobytkom a divou zverou a nad všetkými 

plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na 

Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a 

množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1, 16 - 28) 
 

Toto Božie slovo hovorí o zámere, aký má 

Boh s človekom od počiatku. Stvoril ho na 

svoj obraz a podobu, a to ako muža a ženu. 

Ich jednota sa najviac prejavuje vo 

sviatostnom manželstve. „Preto muž opustí 

svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej 

manželke, a budú jedným telom.“ V 

manželstve sa muž a žena stávajú najbližšími 

osobami vytvárajúcimi najužšie priateľstvo, 

teda jedným živým organizmom, v ktorom sú 

i rovní a majú vo vzájomnom vzťahu a 

v rodine svoje nenahraditeľné miesto. Preto je 

dôležité, aby muž bol mužom a žena ženou, 

aby si každý zastal svoje miesto a poslanie. 

Manžel, otec je hlavou rodiny, kým manželka, 

matka je jej srdcom. Aj hlava, aj srdce 

nevyhnutne potrebné k životu, ale hlava 

a srdce majú v ľudskom organizme svoje 

špecifické úlohy.  

Niektorí ľudia sa však snažia presadiť, aby 

sa nerešpektoval tento Boží zámer, ktorý je 

vpísaný do srdca, teda do prirodzenosti 

človeka. Chcú dokonca zaviesť také zákony, 

aby si každý mohol určiť a rozhodnúť sa, či 

chce byť mužom alebo ženou, alebo aj mužom 

aj ženou. Potom na základe toho chcú aj to,  

 
 

aby sa manželstvo nechápalo ako výhradný 

vzťah medzi mužom a ženou, ale aby to mohol  

byť akýkoľvek iný vzťah, ktorý nezodpovedá 

ani Božej vôli ani prirodzenosti človeka. Preto 

dnes večer pred ikonou Svätej rodiny 

ďakujeme Bohu za naše manželstvo a rodinu. 

Stále platí slovo zo Skutkov apoštolov: 

„Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ Ježiš 

Kristus, ukrižovaný a vzkriesený Pán, nás 

pozýva, aby sme mu boli svedkami všade tam, 

kde sa nachádzame. Dnes je veľmi ohrozená 

prirodzená rodina a sviatostné manželstvo 

ako aj čistý intímny život. Preto aj v týchto 

skutočnostiach od nás Pán očakáva, že mu 

budeme svedkami až po samý kraj zeme. Aby 

to tak bolo, potrebujeme silu Svätého Ducha. 
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Podobne ako zostúpil na Pannu Máriu, aj my 

potrebujeme byť otvorení jeho mocnému 

pôsobeniu, aby sa v nás jeho zámer mohol 

uskutočniť. V súčasnosti sa nám pod vplyvom 

toho, čo napríklad často ponúkajú médiá, 

môže zdať priam nemožné žiť podľa Božej 

vôle, žiť čisto a prijať sviatostné manželstvo a 

žiť v ňom až do smrti. Nedajme sa oklamať, 

Boží zámer s nami môžeme naplniť, nie však 

vlastnými silami, ale s Božou pomocou. Preto 

Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, ktorý 

nám vo svojom veľkonočnom tajomstve 

ukázal ako nás Boh miluje a pozýva nás 

vstúpiť do tejto jeho lásky. On je ten, ktorý nás 

ako prvý miluje. Jeho láska v nás, ak jej 

uveríme, spôsobí to, že ho budeme môcť 

nasledovať aj v tom, čo je ľudsky ťažké. 

Doslova sa bude môcť v našom živote 

zrealizovať slovo Ježiša Krista: „Čo je 

nemožné ľuďom, je možné Bohu.“ 

S mužom a ženou sa úzko spája aj 

sexualita. Božie 

slovo hovorí, že muž 

a žena budú jedným 

telom. Slovo 

sexualita v nás môže 

vzbudzovať rôzne 

predstavy, pretože 

svet o nej často 

hovorí s neúctou 

voči dôstojnosti 

muža a ženy. Avšak 

sexualita je Božím 

darom, v ktorom nie je nič nečisté. S mužom a 

ženou sa úzko spája aj sexualita. Božie slovo 

hovorí, že muž a žena budú jedným telom. 

Slovo sexualita v nás môže vzbudzovať rôzne 

predstavy, pretože svet o nej často hovorí s 

neúctou voči dôstojnosti muža a ženy. Avšak 

sexualita je Božím darom, v ktorom nie je nič 

nečisté. Usmernenia na správne užívanie 

tohto daru nám Boh dáva v šiestom prikázaní 

Desatora–nezosmilníš. Sexualitu môžeme 

prirovnať k rieke, ktorá nie je nejakým tichým 

potôčikom, ale je to skôr silná rieka. Boh jej 

však vyčlenil akoby dva brehy tohto 

prikázania: nezosmilníš a nescudzoložíš. Ak 

človek rešpektuje tieto dva brehy, všetko 

prebieha podľa Božieho plánu. Ale keď sa čo i 

len jeden z týchto brehov nerešpektuje, 

sexualita podobne ako rieka prekročí svoje 

hranice a dochádza k potope, teda prichádza 

hriech. Boh nás teda nechce prikázaniami 

obrať o šťastie, ale chce zabrániť nášmu 

nešťastiu. 

Šieste prikázanie nám hovorí o tom, že 

intímny život má svoje miesto v manželstve. 

Boh naozaj chce, aby až manželia spolu 

intímne žili, pretože je to najvyšší prejav ich 

vzájomnej jednoty. Porušením tohto Božieho 

zámeru je predovšetkým neochota prijať nový 

život a neprirodzené bránenie sa prijatiu 

nového života prostredníctvom rôznej 

antikoncepcie, ale aj intímny život pred 

manželstvom alebo napríklad sebaukájanie, 

tiež pornografia a podobne. 

Manželská nevera 

tiež odporuje 

Božiemu zámeru s 

človekom. Aj keď sa 

nám takýto spôsob 

života ponúka 

takmer vo všetkých 

filmoch a seriáloch, 

či na internete, 

Božím plánom je 

život v manželskej 

vernosti, pretože iba 

takýto život privádza manželov a ich deti 

k skutočnému šťastiu. Manželská vernosť je 

veľmi dôležitým znakom kresťanského 

manželstva. 

Vyvstáva tu otázka, ako môžeme v našom 

živote uskutočniť tento Boží zámer s nami? 

Boh nám ako pomoc ponúka práve život v 

kresťanskej rodine, ktorá chce nasledovať 

Svätú nazaretskú rodinu v jej poslušnosti 

Božiemu slovu. Len si pripomeňme ako bol 

sv. Jozef zakaždým verný tomu, čo mu 

povedal Pán do konkrétnej situácie Svätej 
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rodiny. Základom kresťanskej rodiny je 

sviatostné manželstvo, ktoré nám Boh tiež 

posiela na pomoc. Vieme, že máme sedem 

sviatostí. Sú to účinné znaky milosti 

ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými 

sa nám udeľuje Boží život. Každú sviatosť 

slávime prostredníctvom viditeľného obradu. 

Aby sme však ešte viac videli o čo ide vo 

sviatostiach, môžeme povedať, že každá 

sviatosť je vlastne živý, ukrižovaný a 

vzkriesený Ježiš Kristus, ktorého prijímame v 

podobe tej ktorej sviatosti. Teda aj sviatosť 

manželstva je živý Ježiš Kristus, pravý Boh a 

pravý človek, uprostred manželov, uprostred 

ich vzťahu. Teda sviatostné manželstvo je 

manželstvo s Kristom uprostred. Jeho 

prítomnosť môže manžel vidieť vo svojej 

manželke a ona vo svojom manželovi. Keď 

pozeráme na ikonu Svätej rodiny, ktorá 

zavítala do našej rodiny, vidíme práve tento 

sviatostný rozmer manželstva a rodiny Ježiša 

Krista uprostred. Preto prosme pred touto 

ikonou, aby sme mali milosť stále znova v 

rôznych situáciách prijímať Krista, aby bol 

medzi nami a posväcoval naše vzťahy, naše 

manželstvo, vzťahy medzi nami manželmi, 

medzi nami rodičmi a deťmi (prípadne aj 

starými rodičmi a deťmi) a medzi vami, deti, 

navzájom. Aby posväcoval aj našu sexualitu, 

aby sme tento dar nikdy nezneužili, ale aby 

sme ho vedeli žiť podľa vôle jeho darcu. 

V súvislosti s každou sviatosťou môžeme 

počuť Ježiša, ako nám hovorí: „Hľa, stojím pri 

dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a 

otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním 

večerať a on so mnou.“ Modlime sa, aby sme 

nikdy neprepočuli toto jeho klopanie a aby 

sme mu stále znova otvorili dvere, aby bol 

medzi nami. Vyjadrime to aj pozdravom, 

ktorý to vystihuje: Kristus medzi nami!(Je a 

bude!). 
Pokračovanie v budúcom čísle...

 

 

 

Zbierka Slovenskej katolíckej charity  

na pomoc obyvateľom Ukrajiny 
 

SKCH sa rozhodla pomôcť ľuďom, ktorí sa 

v dôsledku politickej krízy a následných nepokojov 

na Ukrajine dostali do stavu núdze alebo boli 

zranení. Táto pomoc bude distribuovaná 

prostredníctvom našej partnerskej organizácie 

Caritas Ukrajina. 
 

Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu s ľuďmi na 
Ukrajine je možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 

4008058424/7500 v ČSOB, 
variabilný symbol 209. 

 
 

Materiálnu pomoc zatiaľ nezbierame, iba školské pomôcky pre deti na Ukrajine. Plánuje sa v 

spolupráci s Tescom poslať na Ukrajinu kamión topánok. Spolu s ďalšími členskými organizáciami 

sa pripravuje projekt distribúcie potravinovej pomoci v Luhansku a Donecku. 
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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 na Púť mladých do Ľutiny. 

  

 VIAC INFORMÁCIÍ NA : WWW.GMCBARKA.SK.  , ALEBO NA  TEL. Č: 057/4490 290, 4490 761 

 PRE MLÁDEŽ Z PROTOPRESBYTERÁTOV HE, VT-MESTO, VT ČEMERNÉ, VT HANUŠOVCE JE OBJEDNANÝ  

DVOJPOSCHODOVÝ AUTOBUS, KTORÝ PÔJDE DO ĽUTINY V PIATOK 5.9.2014. 

TRASA A ZASTÁVKY: 1. HUMENNÉ – MESTO 14:30 (PRI CHRÁME) 

                    2. VRANOV NAD TOPĽOU 15:15 (AUTOBUSOVÁ STANICA) 

                    3. HANUŠOVCE NAD TOPĽOU 16:00 (AUTOBUSOVÁ STANICA) 

                         4. PRÍPADNE INÉ MIESTA NA TRASE HUMENNÉ - ĽUTINA  

AUTOBUS PÔJDE SPÄŤ V SOBOTU 6.9.2014 PO SKONČENÍ PROGRAMU.  CENA 5€/OSOBA. 

 

 PROSÍME VÁS, ABY STE SA NAHLÁSILI ČO NAJSKÔR AVŠAK NAJNESKÔR DO 3.9.2014 V GMC BÁRKA NA TEL. ČÍSLE: 

057/ 44 902 90, 44 907 61 ALEBO MAILOM NA ADRESU: SKOLACENTRUM@CENTRUM.SK, ABY SME MOHLI 

MONITOROVAŤ VOĽNÉ MIESTA I OBSADENOSŤ AUTOBUSU. 

 VERÍME, ŽE VYUŽIJETE TÚTO JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ A SPOLU S VAŠIMI MLADÝMI PRIJMETE BOŽIE POZVANIE  NA TÚTO 

PÚŤ! TEŠÍME SA NA VÁS A NA MILOSTIVÝ ČAS, KTORÝ PRE NÁS BOH PRIPRAVIL. 
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P R E S V Ä T E J     B O H O R O D I Č K Y

Jedným z veľkých sviatkov, ktoré stoja na 

začiatku liturgického roka je sviatok 

Narodenia presvätej Bohorodičky. Vo 

východnom obrade patrí k najstarším 

sviatkom Bohorodičky. presný čas vzniku 

sviatku je veľmi ťažko určiť. Zmieňujú sa o 

ňom už sv. Ján Zlatoústy, sv. Epifán, sv. 

Augustín, sv. Roman. Palestínske podanie 

tvrdí, že matka Konštantína Veľkého, 

rímskeho cisára, sv. Helena, dala vybudovať v 

Jeruzaleme chrám na česť narodenia 

presvätej Bohorodičky (r. 330). V prospech 

sviatku svedčí aj Sakramentár pápeža Gelázia 

(r. 492 - 496). oficiálne zavedenie sviatku 

Narodenia Bohorodičky sa pripisuje cisárovi 

Mauríciovi (r. 582 - 602).  Z východu sa 

sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky 

dostal aj na západ. Najprv do Ríma, asi v 7. 

storočí a odtiaľ sa rozšíril po celej západnej 

časti Cirkvi. 8.9 sa stal sviatkom narodenia 

presvätej Bohorodičky zrejme preto, že v ten 

deň je deväť mesiacov od sviatku 

Nepoškvrneného počatia Bohorodičky.  Ďalej 

aj preto, že v ten deň mala byť údajne 

posviacka chrámu na česť jej narodenia v 

Jeruzaleme. Slávnosť narodenia presvätej 

Bohorodičky patrí k dvanástim veľkým 

sviatkom liturgického roku. Liturgicky má 

jeden prípravný deň - predprazdenstvo; a 4 

dni poprazdenstva. Je to zvláštnosť, že má  

krátke poprazdenstvo, ale nasleduje sviatok 

Povýšenia svätého kríža, preto je 

poprazdenstvo skrátené.  

Cirkev vždy oslavuje deň narodenín 

svätých pre nebo tento sviatok je jednou z 

výnimiek. 

 

(8. september bol výročný deň posvätenia baziliky. 

Táto bazilika podľa tradície stála na mieste, kde sa 

Bohorodička narodila. Dnes na tomto mieste stojí 

Bazilika sv. Anny.) 
 

Spracované Podľa:  http://www.zoe.sk/?svatci&id=14 
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SUDOKU 
 

 

Vtipy:  
 Otec sa pýta syna:  

Čo sa teraz učíte v škole?  

 Hľadáme spoločného menovateľa.  

To sa ešte nenašiel? Toho sme hľadali, 

keď som chodil do školy ja. 
 

 

 

 

Pane, odviezli by ste ma prosím do 

školy?  

Ale ja idem opačným smerom.  

Tým lepšie.  

 

 

Vzdychne si študent pred skúškou:  

Ach, keby sme tak boli na Mesiaci.  

A to už prečo? - pýta sa ho priateľ.  

 Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie. 
 

 
 

Janíčko, Otec sa pýta:  

Aká bola dnešná hodina chémie, Jožko?  

Učili sme sa vyrábať výbušninu!  

A zajtra čo budete robiť v škole?  

V akej?
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 Liturgický program  

na týždeň po Dvanástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
01.09. 

Začiatok indiktu -  
Nového cirkevného roka 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Mária 45 r. s rod. 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Ján, Anna, Marta, Janík 

* Miroslav, Marianna a ost. 

Utorok 
02.09. 

Svätý mučeník Mamant 

6:30 
 

9:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Bohdana  
GJZ - úvodná 

Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Andrej, Peter, Helena, 
Juraj, Ján 

Streda 
03.09. 

Svätý hieromučeník Antim, 
nikomédijský biskup 

7:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Mária, Vasiľ, Jelka, Anna, Alžbeta, 

Anna (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

* Vladimír 

Štvrtok 
04.09. 

Svätý hieromučeník Babylas, biskup 
veľkej Antiochie 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Šimon, Štefan, Anna, Ivan 
(panychída) 

Sv. liturgia slovenská 
* Martina, Nikoleta, Richard 

Piatok 
05.09. 

Svätý prorok Zachariáš, otec 
úctyhodného Jána Predchodcu  

Prvý piatok v mesiaci 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* členovia a členky SSR a NSJ  
 

Eucharistická pobožnosť 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján, Mária, Ján, Andrej, Štefan 
a ostatní z rod. 

Sobota 
06.09. 

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal 
veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže 

v Chónach 

6:30 
 
 

15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Tomáš 80 r. 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 

† Mikuláš, Kornélia 

Nedeľa 
07.09. 

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

Predsviatok Narodenia 
presvätej Bohorodičky 

Svätý mučeník Sózont 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj a Jana výr. svadby 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Natália 18 r., Anton 58 r., Marta, 

Dominika 83 r. 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 
* Alena, Marek a Vladko 
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Liturgický program 

na týždeň po Trinástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
08.09. 

NARODENIE 
PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKY  
 

Odporúčaný sviatok 
 

myrovanie 

 6:30 
7:30 

 
 

16:30 
 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Michal, Alžbeta s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

 za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 30 r., Jozef 60 r. 

† Adam, Helena, Juraj, Anna 

Utorok 
09.09. 

Posviatok Narodenia  
presvätej Bohorodičky 

 

Svätí a spravodliví Boží predkovia 
Joachim a Anna 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Zuzana, Jakub, Vlado, Erika 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Mária, Michal, Mária 
(panychída) 

Streda 
10.09. 

Posviatok Narodenia  
presvätej Bohorodičky 

 

Sväté mučenice Ménodora, 
Métrodora a Nymfodora 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Martin, Stanislav, Filip, Erik 

Sv. liturgia slovenská 

* Alena, Michal, Helena 

Štvrtok 
11.09. 

Posviatok Narodenia  
presvätej Bohorodičky 

 

Naša prepodobná matka Teodora 
Alexandrijská 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Ladislav, Michal, Helena, Michal, 
Mária, Fedor 

Sv. liturgia slovenská 
† Mária, Michal 

Piatok 
12.09. 

Odovzdanie sviatku  
Narodenia 

presvätej Bohorodičky 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Michal, Pavlína 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan 

Sobota 
13.09. 

Sobota pred Povýšením 
 

Pamiatka založenia chrámu 
svätého vzkriesenia  
Krista a nášho Boha 

 

Predsviatok Povýšenia úctyhodného 

a životodarného Kríža 

6:30 
 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Anna, Andrej 
 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

† Slavomír, Alžbeta, Ladislav 

Nedeľa 
14.09. 

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 

POVÝŠENIE 
ÚCTYHODNÉHO 

A ŽIVOTODARNÉHO 
KRÍŽA  

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Laura, Adriana 

Sv. liturgia starosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 

* Juraj, Juraj, Anna  
ODPUST KALVÁRIA 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária 60 r., Anna 65 r. 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 

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, 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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