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Príhovor Svätého Otca Františka zo 7. septembra 

 

„Drahí bratia a sestry, 

dobrý deň! 

 

Evanjelium úryvok z 18. kapitoly 

Matúša, predstavuje tému bratského 

napomínania v spoločenstve 

veriacich. Teda ako mám napomínať 

iného kresťana, keď robí, čo nie je 

dobré. Ježiš nás učí, že keď sa môj 

brat kresťan dopustí hriechu proti 

mne, keď ma zraňuje, mám byť k nemu milosrdný a predovšetkým mám s ním hovoriť osobne 

a objasniť mu, že to, čo povedal alebo urobil, nie je dobré. A ak ma môj brat nepočúvne? Ježiš 

naznačuje postupné kroky: po prvé vráť sa a hovor s ním spolu s dvoma alebo tromi ďalšími 

ľuďmi, aby si lepšie uvedomil chybu, ktorú urobil. Ak napriek tomu neprijíma napomenutie, 

je potrebné povedať to spoločenstvu. A ak nepočúvne ani spoločenstvo, je treba, aby pocítil 

rozkol a oddelenie, ktoré sám spôsobil tým, že sa vzdialil od spoločenstva s bratmi a sestrami 

vo viere. 

Fázy tejto cesty naznačujú pričinenie, ktoré Pán vyžaduje od svojej komunity pri 

sprevádzaní toho, kto chybí, aby sa nestratil. Najprv je potrebné, aby sa nešlo s vecou „na 

bubon“ a zabránilo sa pletkám v spoločenstve – to je prvá vec, zabrániť tomuto. «Choď a 

napomeň ho medzi štyrmi očami». Postoj miernosti, opatrnosti, pokory, pozornosti voči tým, 

ktorí sa dopustili chyby, aby sa zabránilo ubližovaniu a zabitiu brata slovami. Pretože viete, že 
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aj slová môžu zabíjať! Keď ohováram, keď nespravodlivo kritizujem, keď brata „deriem z 

kože“ svojím jazykom, to znamená ničiť povesť iného! Aj slová zabíjajú. Dajme si na to pozor. 

Zároveň táto diskrétnosť, keď sa s ním porozprávam osamote, má aj ten dôvod, aby sme 

hriešnika zbytočne nezahanbili. Keď o tom hovoríme medzi nami, nikto si to nevšimne a 

všetko je v poriadku. Je to v duchu prípadnej potreby pristúpiť k nasledujúcim postupným 

krokom, ktoré predpokladajú účasť niektorých svedkov a potom aj komunity. Cieľom je 

pomôcť tomu človeku, aby si uvedomil, čo urobil, a že svojím pochybením urazil nie jedného, 

ale všetkých. Cieľom je tiež pomôcť nám odpútať sa od hnevu alebo odporu, ktoré robia len 

zlo: tá horkosť srdca, ktorá vzbudzuje hnev a zášť, ktoré nás privádzajú k urážkam a útokom. 

Je veľmi smutné vidieť, ako z úst kresťana vychádzajú urážky alebo agresia. Je to zlé. 

Rozumiete? Žiadne nadávky! Urážať nie je kresťanské. Chápete? Urážať nie je kresťanské. 

V skutočnosti pred Bohom sme všetci hriešnici, ktorí potrebujú odpustenie. Všetci. Ježiš 

nám predsa povedal, aby sme nesúdili. Bratské napomenutie je vecou lásky a pospolitosti, 

ktoré musia vládnuť v kresťanskom spoločenstve, je to vzájomná služba, ktorú si môžeme a 

máme preukazovať jedni druhým. Napomínať brata je služba, a je možná a efektívna iba 

vtedy, ak si je každý vedomý toho, že je hriešnik a potrebuje Pánovo odpustenie. To isté 

svedomie, ktorým spoznávam chybu toho druhého, pripomína ešte predtým mne, že som 

pochybil a toľkokrát. 

Preto sme vždy na začiatku svätej omše vyzvaní uvedomiť si pred Pánom, že sme 

hriešnici, a vyjadriť slovami a gestami úprimnú ľútosťou srdca. Hovoríme: ‚Zmiluj sa nado 

mnou, Pane. Som hriešnik!‘ Vyznávam všemohúcemu Bohu svoje hriechy. A nehovorím: 

‚Pane, zmiluj sa nad týmto, čo je vedľa mňa, alebo nad touto, ktorí sú hriešnici.‘ Nie! Zmiluj sa 

nado mnou. Všetci sme hriešnici, ktorí potrebujú Pánovo odpustenie. Je to Duch Svätý, ktorý 

hovorí k nášmu duchu a dáva nám spoznať naše chyby vo svetle Ježišových slov. 

A ten istý Ježiš nás pozýva všetkých, svätých i hriešnikov, k svojmu stolu, zvolávajúc nás z 

križovatiek ciest v rôznych situáciách života (porov. Mt 22,9-10). A medzi podmienkami, 

ktoré sú spoločné pre účastníkov slávenia Eucharistie, sú dve základné, dve podmienky ako 

správne ísť na omšu: všetci sme hriešnici a všetkým Boh dáva svoju milosť. To sú dve 

podmienky, ktoré otvárajú dvere, aby sme správne vstúpili do slávenia svätej omše. Musíme 

vždy pamätať na to, že najprv máme ísť k bratovi s bratským napomenutím. 

Po modlitbe Anjel Pána a trojitom Sláva Otcu, ako to má Svätý Otec František vo zvyku, 

udelil všetkým apoštolské požehnanie. Medzi skupinkami pútnikov z rôznych krajín Svätý 

Otec osobitne pozdravil aj Slovákov, študentov Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila 

Veľkého z Prešova.                                                                                                         Prevzaté z TK KBS 
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       Katechéza k Roku rodiny, téma: Pastiersky list na sviatok                 

                                                  Bohozjavenia Pána 
 
Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu 

za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján 

mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal 

dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" 

Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo 

sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 

spravodlivé." Potom mu už neodporoval. 

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 

vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl 

Božieho Ducha, ktorý ako holubica 

zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba 

zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v 

ktorom mám zaľúbenie."  

 
Milé rodiny, drahí naši veriaci! 

  Všetkých vás srdečne pozdravujem 

a želám vám požehnaný nový rok. 

Konferencia biskupov Slovenska ho vyhlásila 

za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Bl. 

pápež Ján Pavol II. pri návšteve Prešova 

povedal: „Matka je osoba, ktorá v každej 

rodine spája všetkých jej členov. Je to práve 

ona, ktorá vie svojou láskou urovnať spory a 

odstrániť nedorozumenia.“ Presvätá 

Bohorodička vždy stmeľovala naše rodiny 

a naši rodičia sa k nej utiekali v akýchkoľvek 

problémoch. Aj dnes je Božia Matka tou, ktorá 

vidí naše bolesti a utrpenia, a rada naše 

prosby predkladá svojmu Synovi. 

  Pretože trpiaca Bohorodička zdieľa svoj 

údel spolu so sv. Jozefom a Ježišom vo Svätej 

rodine, rozhodol som sa Rok Sedembolestnej 

Panny Márie rozšíriť v Prešovskej 

archieparchii o rozmer rodiny, ktorá je dnes 

vystavená útokom z každej strany. Dnešná 

spoločnosť je rodine neprajná. Preto 

vyhlasujem tento rok v našej archieparchii 

zároveň za Rok rodiny. Túžim po tom, aby 

sme sa my gréckokatolícki veriaci spojili 

v spoločnej modlitbe a prosili Svätú rodinu o 

požehnanie a pevnú jednotu našich rodín. 

Veď Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja 

zhromaždení v mojom mene, tam som ja 

medzi nimi.“ (Mt 18,20)  

 Sviatok Bohozjavenia Pána nám hovorí 

o tom, že Boh sa zjavil ľuďom. Stalo sa to 

pre jeho nekonečnú lásku, preto, aby s ním 

ľudia mohli vstúpiť do dôvernej jednoty. Táto 

jednota má byť v kresťanskej rodine viditeľná 

cez spoločnú modlitbu a cez lásku rodičov 

a detí. V evanjeliu dnes počúvame slová 

nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, 
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v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17). Je to 

pozvanie dať Ježišovi v našom živote 

a v našich rodinách miesto, ktoré mu ako 

pravému Bohu patrí.    

  Svätý Otec František 29. decembra na 

Námestí sv. Petra povedal: „Dnes náš pohľad 

na Svätú rodinu upútava aj jednoduchosť 

života, aký vedie v Nazarete. Je to príklad 

pre naše rodiny a pomáha im stavať sa stále 

viac spoločenstvami lásky a zmierenia, 

v ktorých sa zakusujú: dobrotivosť, 

vzájomná pomoc a vzájomné odpúšťanie si. 

Spomeňme si na tri kľúčové slová pre 

pokojný a radostný život v rodine: prosím, 

ďakujem a prepáč. Chcel by som povzbudiť 

rodiny, aby si boli vedomé dôležitosti, akú 

majú v Cirkvi a v spoločnosti.“   

  Svätý Otec zveril Svätej rodine aj 

tohtoročnú mimoriadnu synodu o rodine, 

ktorá sa bude konať v októbri v Ríme a 

v závere svojho príhovoru sa pomodlil 

modlitbu k Svätej rodine, ktorú vrelo 

odporúčam každému. Modlime sa ju po celý 

rok, každý deň vo všetkých našich rodinách. 

Dostanete ju vytlačenú na samostatnom 

obrázku.  

  Drahí bratia a sestry!  

Pán Boh nevymyslel pre človeka nič lepšie než 

prirodzenú rodinu. Nikde inde niet 

bezpečnejšieho miesta na zdravý vývoj 

mladého človeka než v rodine, a jedným 

dychom dodávam – v usporiadanej rodine. 

Ale Boh sa s láskou pozerá aj na tých, ktorým 

sa rodiny rozpadli a ponúka im svoje 

milosrdenstvo. 

  Živo si predstavme, čo všetko Panna 

Mária a svätý Jozef podnikli, aby ochránili 

svoj poklad – Ježiša pred krutým kráľom 

Herodesom. Utekali do Egypta, čo bolo na tú 

dobu veľmi namáhavé a nebezpečné, najmä, 

keď si predstavíme, že putovali peši.  

  Nebezpečenstiev, ktoré číhajú na dnešné 

deti, je však omnoho viac než za čias Ježiša 

Krista. Dnes je veľa smrteľných 

nebezpečenstiev, ktoré môžu zabiť duše 

nevinných detí tak, že ich okradnú o Božiu 

milosť. Pripomeniem aspoň niektoré: 

nevhodné televízne programy, internet, 

závislosti od počítačových hier, pornografia, 

alkohol, drogy,  zlé priateľstvá. 

  Uvedomujem si ťažkosť doby, keď mnohé 

rodiny zápasia o prežitie. Napriek tomu, drahí 

rodičia, majte čas na svoje deti, zahŕňajte ich 

veľkou láskou a dbajte o to, aby dostali pevný 

základ viery, aby sa vám v živote nestratili. 

Necítite, že tento svet ich vám chce priam 

ukradnúť? Aj keby v živote poblúdili a padli, 

ak im odovzdáte živú vieru v Boha, lásku 

k Cirkvi a osobný príklad, majú sa k čomu 

vrátiť. Ak im vieru do sŕdc nezaštepíte, 

nebudú mať silu vstať z hriechu. 

  Žiaľ, dnešná doba je veľmi neprajná. Vlna 

modernizmu, bezuzdnej slobody, 

egoizmu, pôžitkárstva a pseudokultúry smrti 

je veľkým nebezpečenstvom pre spoločnosť, 

pre rodinu i pre jednotlivca. Deti sa stále 

vnímali ako potvrdenie vzájomnej lásky 

manželov, ako plody ich lásky. Dnes sa dieťa 

chápe ako prekážka, ako obmedzenie, preto 

mnohí deti prijať nechcú. Dnešná doba hlása: 

„Všetko je dovolené.“ Ale sv. Pavol dodáva 

„Slobodno všetko. Ale nie všetko osoží.“ (1Kor 

10,23)  

  Rozvod je dnes častým javom aj medzi 

kresťanmi, ale nie je to dobré riešenie. Svätý 

Otec František nás učí, že mnohé problémy 

v rodine sa riešia dobrotivosťou, vzájomnou 

pomocou a odpúšťaním.  

  Milí rodičia, hoci dnešná situácia nie je 

jednoduchá, snažme sa žiť podľa svojej viery 

a zachovávať Božie aj cirkevné prikázania. 

Nestrácajme odvahu, neopúšťajme Pána 
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Boha. Každá situácia je riešiteľná a Boh nás 

neopustí. Ponúkam vám pomoc pri riešení 

vašich ťažkostí. Nie sú mi ľahostajné osudy 

našich rodín, aj tých rozvrátených, som s 

vami, ako pastier so svojimi ovečkami, ako 

otec so svojimi deťmi. Tento rok sa bude náš 

časopis Slovo venovať mnohým rodinným 

problémom. Vrelo ho odporúčam do každej 

rodiny. Po vašich rodinách bude putovať 

kópia ikony Svätej rodiny, aby ste sa 

vzájomne a spolu so Svätou rodinou modlili 

a vytvárali spoločenstvo v jednote a láske. 

  Drahí manželia, otcovia a matky, otvorte 

sa Božiemu požehnaniu vo svojom živote. 

Buďte otvorení najväčšiemu Božiemu daru – 

novému ľudskému životu. Vytrvalo sa modlite 

za svoju manželskú lásku, za vernosť a za 

šťastie svojich detí. Buďte k sebe dobrí, 

vzájomne si pomáhajte a odpúšťajte si. Deťom 

odovzdávajte živú vieru, najmä svojím 

osobným príkladom. Nech vám všetkým ako 

svetlý príklad žiari a dáva potrebnú silu svätá 

nazaretská rodina.  

  Konkrétne vás vyzývam: denne sa 

modlime ruženec Božieho 

milosrdenstva, modlitbu Svätého Otca a 

obetujme piatkový pôst. Nezaberie nám to 

viac než niekoľko minút, ale úžitok z tejto 

modlitby bude pre naše rodiny veľmi veľký. 

Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu 

o potrebné milosti pre každú rodinu v našej 

archieparchii i na celom Slovensku. 

Nezabúdajme na spoločné čítanie Svätého 

písma a rozjímanie nad Božím slovom, cez 

ktoré môžeme deťom ponúknuť vlastnú 

skúsenosť viery. 

 

  Všetkým rodinám zo srdca žehnám!  

 

                                  Mons. Ján Babjak SJ  

                                            prešovský arcibiskup metropolita

 

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 sväté liturgie za život a rodinu 

 

Všetkých veriacich srdečne pozývame k hojnej účasti na svätých liturgiách za život, ktoré sa 

budú sláviť po celej Prešovskej archieparchii počas celého mesiaca október.  

Sväté liturgie sa budú sláviť na tento konkrétny úmysel: za šírenie kultúry života a 

požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Jedná sa o pokračovanie projektu 

slúženia denných svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života. Tento rok 2014 bol úmysel 

rozšírený aj na manželstvá a rodiny a to vzhľadom na snahy o spochybňovanie manželstva ako 

zväzku muža a ženy na Slovensku i vo svete, na plánované občianske i cirkevné aktivity na 

podporu rodiny, na očakávanú synodu zameranú na rodinu, na 20. výročie Medzinárodného roku 

rodiny vyhláseného OSN a v neposlednom rade vzhľadom na prebiehajúci Rok rodiny, ktorý bol 

vyhlásený prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ na tento rok.  

9.10.   ŠTVRTOK 18:00   HUMENNÉ-MESTO   O. MARTIN ZLACKÝ, PROTOPRESBYTER 

10.10.   PIATOK 06:30   HUMENNÉ-MESTO   O. MIROSLAV SENTIVAN, KAPLÁN 

 

Farské stretnutia mladých 
 

 Srdečne pozývame všetkých mladých našej farnosti na pravidelné stretnutia na 

faru. Stretnutia sa budú konať vždy v piatok po večernej sv. liturgii. 

 

Oznam pre prvoprijímajúce deti 
 

 Príprava na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie začne 14. októbra 2014, už od teraz môžete na ňu 

prihlasovať svoje deti tj. žiakov tretích ročníkov ZŠ a starších, ak ešte nepristúpili k sviatosti 

Eucharistie.  

 O pomoc a spoluprácu prosíme aj katechétov. 

 

Slovenské gréckokatolícke sv. liturgie v Brne 
 

Slovenské gr.kat. bohoslužby v Brne sa konajú každú nedeľu o 10:15 (chrám sv. Márie 

Magdalény)  a každú stredu alebo sviatok o 17:30  (na fare u sv. Jakuba – Jakubská 11).  

Info: o. Mgr. Ján Bilý – kaplán Gréckokatolíckej farnosti v Brne  

Telefón: +420 775 342 393  

E-mail: janko.bily@gmail.com 
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Ú C T Y H O D N É H O  A   Ž I V O T O D A R N É H O   K R Í Ž A

Patrí k všeobecným javom, že človek 

zahŕňa zvláštnou pozornosťou všetko to, čo 

mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má 

priamy vzťah k nej. Napríklad pre manžela, či 

manželku je snubný prsteň čímsi 

hodnotnejším, ako kúsok viac, či menej 

vzácneho kovu, pretože je symbolom 

vzájomnej lásky a celoživotnej vernosti. Táto 

všeľudská citlivosť nachádza svoje miesto 

a osobitné prejavy aj v duchovnom živote 

človeka – v náboženstve. 

Jedným z dôkazov toho je aj sviatok 

Povýšenia sv. Kríža. Kríž je totiž symbolom 

najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je 

spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa 

a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na ňom 

zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu 

spásy. Kríž sa stal symbolom kresťanov od 

prvých čias, aj keď pre pohanov bol iba 

opovrhnutiahodným nástrojom popravy. Už 

sv. Pavol píše, že „slovo kríža je bláznovstvom 

pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú 

na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou“ 

(1 Kor 1, 18). Vonkajšia, verejná úcta sv. krížu 

nebola možná v čase, keď kresťanstvo bolo 

rímskou ríšou prenasledované. Avšak po 

získaní slobody Milánskym ediktom bolo 

možné aj verejne prejavovať úkony 

kresťanskej viery. Tak sa rozvinula aj verejná 

úcta kresťanov k posvätným miestam 

a k všetkým pamiatkam, ktoré pripomínajú 

osobu Ježiša Krista. Cisár Konštantín, ktorý 

pripisoval svoje víťazstva práve znaku kríža, 

ktorý podľa vnuknutia umiestnil na svoje 

zástavy, po prvom všeobecnom sneme v Nicei 

sa rozhodol postaviť kresťanský chrám na 

mieste Kristovho utrpenia, na jeruzalemskej 

Golgote.  

Roku 326 prišla do Jeruzalema jeho 

matka Helena. Na jej príkaz bol zbúraný 

Venušin chrám, ktorý dal na Golgote postaviť 

cisár Hadrián, aby tak bol obnovený prístup 

ku Kristovmu hrobu. Keďže v Palestíne za 

Kristových čias bolo zvykom zahrabávať 

nástroje popravy niekde poblíž miesta 

exekúcie, pri odkrytí Golgoty sa podarilo nájsť 

aj aj jamu s troma krížmi a ceduľou 

s nápisom, ktorý podľa zmienok evanjelistov 

bol umiestnený na Kristovom kríži. Ktorý 

z troch krížov patril Kristovi, to sa zo 

samotného nálezu nedalo jednoznačne určiť. 

Jeruzalemský patriarcha Makarios sa vtedy 

s veľkou vierou rozhodol žiadať si na 

rozriešenie tejto otázky viditeľné znamenie 
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Božie. Prikázal, aby nájdené pozostatky týchto 

troch krížov boli jeden po druhom priložené 

k telu istej ťažko chorej ženy. Po priložení 

tretieho kríža sa stav chorej náhle zlepšil 

a bola okamžite uzdravená. Na základe toho 

Makarios a všetci prítomní usúdili, že práve 

tento kríž je tou vzácnou pamiatkou, na ktorej 

Kristus priniesol svoju vykupiteľskú obetu. 

Patriarcha Makarios sa aj s krížom odobral na 

Golgotu, kde bol kríž znovu vyzdvihnutý 

k verejnej úcte ľudu. Keď o deväť rokov 

neskôr – v roku 335 – bola 13. septembra 

posvätená veľkolepá Konštantínova Bazilika 

Vzkriesenia na mieste Kristovho hrobu, 

nasledujúci deň 14. september sa slávil 

sviatok Povýšenia sv. Kríža.  

História pozostatkov sv. Kríža mala aj 

naďalej pohnuté 

osudy. Časť 

pozostatkov bola 

krátko po nájdení 

poslaná do Ríma, kde 

boli uložené v Bazilike 

sv. Kríža. V roku 614 

zasa perzský kráľ 

Chozroes vyplienil 

a dobyl Jeruzalem, 

pričom odvliekol do 

otroctva značnú časť 

kresťanského 

obyvateľstva, ako aj 

patriarchu Zachariáša 

a odniesol do Perzie aj 

spomínaný relikviár 

s pozostatkami 

Kristovho kríža. V tom 

období sa byzantská 

východorímska ríša nachádzala v období 

vnútorného oslabenia a roztrieštenej 

administratívy. Cisár Heraklios, ktorý krátko 

predtým nastúpil na trón, však zmobilizoval 

všetky sily na zreorganizovanie krajiny a na 

znovuzískanie stratených území. Po 

šesťročnom vojnovom ťažení sa mu v roku 

628 napokon podarilo definitívne poraziť 

perzské vojská. Perzský kráľ Kovrad Široe bol 

nútený podpísať mierovú zmluvu a jedným 

z dôsledkov bolo aj prepustenie a vrátenie 

relikvie sv. kríža. V roku 630 bol sv. kríž 

vrátený do Jeruzalema a cisár Heraklius ho 

chcel osobne zaniesť na Golgotu. Keď sa však, 

nesúc relikviu, priblížil k posvätným miestam, 

akoby ho zadržiavala akási neviditeľná sila, 

takže sa nemohol pohnúť. Vtedy k nemu 

pristúpil patriarcha Zachariáš a povedal: 

„Hľa, ty kráčaš vo svojich cisárskych šatách 

a Kristus bol biedne zaodiaty. Ty máš na hlave 

drahocenný diadém a on bol ovenčený 

tŕňovou korunou, ty 

ideš obutý a on tu 

kráčal bosý.“ Vtedy sa 

cisár zobliekol 

z kráľovských šiat, 

zobul sa a takto 

v prostom rúchu a na 

boso vyniesol kríž na 

Golgotu, kde bol opäť 

povýšený k verejnej 

úcte nábožných 

veriacich. Ten istý cisár 

Heraklios však 

o niekoľko rokov na to 

prikázal priniesť 

pozostatky sv. kríža do 

Konštantinopolu, 

pretože Jeruzalem už 

ohrozovali Arabi, šíriaci 

islam. Nie je možné 

ďalej detailne sledovať osudy jednotlivých 

častí pozostatkov sv. kríža a nakoniec to nie je 

ani samo o sebe najdôležitejšie. 
 

 

 

 

 

 

 

Spracované podľa: http://www.zoe.sk/?svatci&id=2
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SUDOKU 
 

 

Vtipy:  
 Ide misionár po púšti a oproti 

nemu lev. Misionár:  

„Ó Pane, daj tomuto levovi 

kresťanské cítenie.“ 

Lev zrazu zdvihne laby k nebu a 

hovorí:  

„Ďakujem ti Pane, za toto jedlo, 

ktoré teraz požívať budem. 

Amen!“  

 

 

Jožko, prečo namáčaš tu stenu?  

- Lekár mi vravel, že mám 

dávať obklady na miesta, kde 

som sa udrel. 

 

  

 

 

Miško, tak ako sa ti podarili skúšky v autoškole.  

Ešte neviem. Keď ma pustili z nemocnice, inštruktor bol ešte v bezvedomí. 
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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 

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

na týždeň po Štrnástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
15.09. 

Posviatok Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

 
 

 PRESVÄTÁ BOHORODIČKA 
SPOLUTRPITEĽKA 

7:30 
 
 

9:00 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 

* Inga 40 r. s rod. 
Sv. liturgia staroslovienska 

* za veriacich 
 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Mária (panychída) 

Utorok 
16.09. 

Posviatok Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

 

Svätá všechválna veľkomučenica 
Eufémia 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Zuzana, Andrej  
Sv. liturgia slovenská 

† Jozef (panychída) 

Streda 
17.09. 

Posviatok Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

 

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry 
Viera, Nádej a Láska 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Mária, Michal, Ján, Helena, Ján 

Sv. liturgia slovenská 

† Milan (panychída) 

Štvrtok 
18.09. 

Posviatok Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

 

Prepodobný otec Eumenios 
Divotvorca, gortynský biskup 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* rod. Rabajdovej a Horňákovej 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefam (panychída) 

Piatok 
19.09. 

 

Posviatok Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

 

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios 
a Dorymedont 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Ján, Andrej, Mária, Štefan, 
Mária (panychída)  

Sv. liturgia slovenská 

† Juraj (panychída)  

* Jelena 70 r. 

Sobota 
20.09. 

Posviatok Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

 

vätý veľkomučeník Eustatios 
a spoločníci,  veľký knieža Michal a 

jeho bojar Teodor, černigovskí 
divotvorcovia 

6:30 
 
 

15:00 
16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Mária, Vasiľ, Fedor, Helena 
Sobáš 
Sobáš 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

† Milan (panychída) 

Nedeľa 
21.09. 

NEDEĽA 15. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Odovzdanie sviatku Povýšenia 
úctyhodného Kríža 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Jozef 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia, 

Miriam, Matúš, Matúš 
Večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Juraj, Anna, Sofia 
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Liturgický program 

na týždeň po Pätnástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
22.09. 

Svätý hieromučeník Fókas, 
sinopský biskup 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Fedor, Helena 
 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Stanislava (panychída) 

Utorok 
23.09. 

Počatie úctyhodného a 
slávneho proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Jaroslav 50 r. s rod. 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan, Anna, Juraj, Ladislav 
(panychída) 

Streda 
24.09. 

Svätá prvomučenica a apoštolom 
rovná Tekla 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Jozef, Jarmila, Helena 

Sv. liturgia slovenská 

† Lukáš  (panychída) 

Štvrtok 
25.09. 

Prepodobná matka Eufrozína 

6:30 
 

 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ľubor  

Sv. liturgia slovenská 

† Anna (panychída) 

Piatok 
26.09. 

Odchod do večnosti svätého 
apoštola a evanjelistu Jána 

Teológa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Magdaléna 
Sv. liturgia slovenská 

† Mikuláš (panychída) 

Sobota 
27.09. 

Svätý mučeník Kallistrat a jeho 
spoločníci  

6:30 
 

15:00 
16:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Viera 47 r. s rod. 

Sobáš 
Sobáš 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

† Peter (panychída) 

Nedeľa 
28.09. 

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 
Prepodobný otec a vyznávač 

Charitón 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária 65 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 

* Anna  
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 

* Emília, Ľubica s rod. 

 


