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Príhovor Svätého Otca Františka z 21. septembra 2014 

pred zástupcami náboženstiev v Albánsku  
„Drahí priatelia, mám 

naozaj radosť z tohto 

stretnutia, ktoré združuje 

zástupcov hlavných 

vierovyznaní prítomných v 

Albánsku. S hlbokou úctou 

zdravím každého z vás a 

komunity, ktoré zastu-

pujete. Je dôležité, že ste tu spolu. Je to 

znamenie dialógu, ktorý žijete každý deň a 

snažíte sa budovať medzi vami vzťahy 

bratstva a spolupráce, pre dobro celej 

spoločnosti. 

Albánsko bolo smutným svedkom toho, 

aké násilia a drámy môže spôsobiť nútené 

vylúčenie Boha z osobného a komunitného 

života. Keď sa v mene ideológie chce 

vylúčiť Boh zo spoločnosti, skončí sa to 

uctievaním modiel a čoskoro človek stráca 

sám seba, jeho dôstojnosť je pošliapavaná, 

jeho práva porušované. Vy dobre viete, k 

akej brutalite môže viesť popieranie 

slobody svedomia a náboženskej slobody, a 

ako tieto zranenia vedú k radikálne 

zbedačenému ľudstvu, pretože pozbavuje 

nádeje a vzťahu k ideálom. 

Zmeny, ku ktorým došlo začiatkom 90. 

rokov minulého storočia, mali pozitívny 

vplyv aj na vytvorenie podmienok pre 

skutočnú náboženskú slobodu. To 

umožnilo každej komunite oživiť tradície, 

ktoré neboli nikdy uhasené, a to napriek 

tvrdému prenasledovaniu, a dovolilo 

všetkým ponúknuť, vychádzajúc zo svojho 

vlastného náboženského presvedčenia, 
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pozitívny príspevok k morálnej a následne i 

k ekonomickej obnove krajiny. 

Skutočne, ako prehlásil sv. Ján Pavol 

II. počas svojej historickej návštevy 

Albánska v roku 1993, «náboženská 

sloboda je vzácnym darom od Boha nielen 

pre tých, ktorí majú milosť viery, je darom 

pre všetkých, pretože je základnou zárukou 

každého iného prejavu slobody. Nič nám 

tak ako viera nepripomína, že keď máme 

jediného Stvoriteľa, všetci sme bratia! 

Náboženská sloboda je hrádzou proti 

všetkým formám totality a rozhodujúcim 

prínosom k ľudskému bratstvu». 

Avšak hneď musíme dodať: «Pravá 

náboženská sloboda sa vymaňuje z 

pokušení neznášanlivosti a sektárstva a 

podporuje stanovisko úcty a 

konštruktívneho dialógu». Nemôžeme si 

nevšimnúť, akým veľmi zákerným 

nepriateľom je netolerancia voči 

príslušníkom odlišného náboženstva, ako 

sa to dnes žiaľ prejavuje v rôznych 

oblastiach sveta. Ako veriaci musíme byť 

obzvlášť pozorní, aby sa náboženstvo a 

etika, ktoré s presvedčením žijeme a so 

zanietením ich dosvedčujeme, vždy 

prejavovali v postojoch hodných toho 

mystéria, ktoré si chcú ctiť, a aby sme 

rozhodne zamietali ako nepravé, pretože 

nie sú dôstojné ani Boha, ani človeka, 

všetky tie formy, ktoré predstavujú 

prekrútené využívanie náboženstva. Pravé 

náboženstvo je zdrojom pokoja a nie 

násilia! Nikto nemôže používať meno Boha 

na páchanie násilia! Zabíjať v mene Boha je 

veľká svätokrádež! Diskriminovať v mene 

Boha je nehumánne. 

Z tohto pohľadu náboženská sloboda 

nie je takým právom, ktoré by mohol 

garantovať len samotný platný právny 

systém, i keď aj to je nevyhnutné. Je 

spoločným priestorom - takým ako tento -, 

prostredím rešpektu a spolupráce, ktoré 

musí byť vytvorené za účasti všetkých, 

vrátane tých, ktorí nemajú žiadne 

náboženské presvedčenie. Dovolím si 

poukázať na dva prístupy, ktoré môžu byť 

zvlášť cenné najmä pri podporovaní tejto 

základnej slobody. 

Prvým z nich je vidieť v každom mužovi 

a v každej žene, a to aj v tých, ktorí 

nepatria k našej náboženskej tradícii, nie 

súperov, o to menej nepriateľov, ale bratov 

a sestry. Kto si je istý svojím presvedčením, 

nepotrebuje sa presadzovať, vyvíjať tlak na 

ostatných. Vie, že pravda má svoju vlastnú 

vyžarujúcu silu. Všetci sme, koniec koncov, 

pútnici na tejto zemi a na tejto ceste nášho 

putovania, kým túžime po pravde a 

večnosti, nežijeme ako autonómne a 

sebestačné subjekty, a to ani ako 

jednotlivci ani ako skupiny – národné, 

kultúrne alebo náboženské, ale závisíme 

jedni od druhých, sme zverení do 

vzájomnej starostlivosti o seba. Každá 

náboženská tradícia zo svojej podstaty 

musí byť schopná zodpovedať za existenciu 
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toho druhého. Druhým prístupom je 

zaangažovanie sa v prospech všeobecného 

dobra. Vždy keď vernosť vlastnej 

náboženskej tradícii dá vzklíčiť 

presvedčivejšej, veľkorysejšej, nezištnejšej 

službe celej spoločnosti, tu sa autenticky 

žije a rozvíja sloboda náboženského 

vyznania. Tá sa potom javí nielen ako 

priestor autonómie, oprávnene 

dožadovanej, ale ako potenciál, ktorý 

obohacuje ľudskú rodinu svojím 

progresívnym praktizovaním. Sme viac v 

službe druhým a sme viac slobodní! 

Rozhliadnite sa okolo seba: Koľko je 

potrieb chudobných, ako ešte musia naše 

spoločnosti hľadať cesty smerom k väčšej 

sociálnej spravodlivosti, smerom k 

inkluzívnemu hospodárskemu rozvoju! 

Ako ľudská myseľ potrebuje, aby 

nestrácala zo zreteľa hlbší zmysel životných 

skúseností a obnovovala nádej! V týchto 

oblastiach pôsobenia, môžu muži a 

ženy, inšpirovaní hodnotami vlastných 

náboženských tradícií, ponúknuť svoj 

významný, dokonca nenahraditeľný prínos. 

To je obzvlášť úrodná pôda pre 

medzináboženský dialóg. 

A potom by som chcel spomenúť jednu 

vec, ktorá je vždy ako prízrak: relativizmus, 

„všetko je relatívne“. V tejto súvislosti je 

potrebné mať na pamäti jasný princíp: 

Nemožno viesť dialóg, ak sa nevychádza z 

vlastnej identity. Bez identity nemôže 

existovať dialóg. Bol by to klamný dialóg, 

dialóg vo vzduchu, ktorý nie je na nič. 

Každý z nás má svoju vlastnú náboženskú 

identitu, je jej verný. Ale Boh vie, ako 

posunúť dejiny dopredu. Vychádzajme 

každý zo svojej vlastnej identity, 

nepredstierajme, že máme inú, pretože to 

neosoží, nepomáha, a je to relativizmus. 

To, čo nás spája, je cesta životom, ochota 

na základe vlastnej identity konať dobro 

našim bratom a sestrám. Robiť dobro! A 

tak ako bratia kráčajme spolu. Každý z nás 

ponúka druhému svedectvo o svojej 

identite a vedie dialóg s druhým. Potom 

môže dialóg ísť ďalej k teologickým 

otázkam, ale čo je dôležitejšie a krajšie, je 

kráčať spolu, bez zrady svojej identity, bez 

jej maskovania, bez pretvárky. Rád o tom 

takto premýšľam. 

Drahí priatelia, povzbudzujem vás, aby 

ste udržiavali a rozvíjali tradíciu dobrých 

vzťahov medzi náboženskými komunitami 

v Albánsku, a cítili sa byť jednotní v službe 

svojej milovanej krajine. S trochou zmyslu 

pre humor sa dá povedať, že sa to tu zdá 

byť ako futbalový tím: katolíci proti 

všetkým ostatným; ale všetci spoločne, pre 

dobro vlasti a ľudstva! Naďalej buďte – pre 

vašu krajinu, a nielen pre ňu – znamením 

toho, že je možné mať srdečné vzťahy a 

je možná plodná spolupráca medzi ľuďmi 

rôznych náboženstiev. A prosím vás o 

láskavosť: modlite sa za mňa. Aj ja to 

potrebujem, veľmi to potrebujem.  

                                                Prevzaté z TK KBS                                                                                                  
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Meditácia o prvej bolesti Panny Márie: 
                                             

V slovách proroka Simeona, adresovaných 

priamo Panne Márii, sa završujú a svoju 

definitívnu interpretáciu nadobúdajú 

predpovede, ktoré sa Panna Mária dozvedela 

pri Zvestovaní, a ktoré sama vyjadrila slovami 

Magnifikatu. V ňom Mária vyjadruje svoju 

vieru v Božiu silu, v silu Božieho ramena, 

ktoré rozptyľuje pyšných, detronizuje 

mocných,  bohatých prepúšťa naprázdno. A 

naopak, povyšuje ponížených, nasýti 

hladných, ujíma sa svojho služobníka.  

Teraz sa Panna Mária od Simeona 

dozvedá, že tým mocným Božím ramenom sa 

stane vlastne jej Syn, že to on je ustanovený 

na pády pyšných, mocných a bohatých, a na 

povstania ponížených, hladných a slúžiacich. 

Jeho pokora pokorí pyšných, jeho slobodne 

prijatá a láskyplná bezmocnosť odzbrojí 

mocných, jeho zmysluplná chudoba zneistí 

bohatých. Mária v Magnifikate chválila Boha, 

že sa ujal svojho služobníka Izraela, ktorý 

bude verný prisľúbeniam daným 

Abrahámovmu pokoleniu. Teraz sa Mária 

dozvedá, že v tom Izraeli okrem Božích 

služobníkov budú Bohu mnohí protirečiť a 

odporovať.  Znamením a kritériom bude Ježiš 

Kristus. A nebude to iba čosi vonkajškové, 

lebo uprostred ľudu Izraela vyjde najavo 

zmýšľanie mnohých sŕdc. Sŕdc, ktoré budú 

nútené zaujať pred jej Synom a voči jej Synovi 

postoj. Neprišiel priniesť pokoj, ale rozdelenie 

(Lk 12, 51). A ona na tomto bolestnom a 

očistnom procese bude mať priamy podiel, 

lebo jej dušu prenikne meč, ako preniká 

trhavá pálčivá bolesť každú matku vidiacu 

rozdelenie jej synov a dcér. Tú dušu, ktorá u 

Alžbety velebila Pána a jasala v ňom ako v 

Spasiteľovi.  Tú oduševnenosť, s akou 

prisľúbila byť služobnicou Pána.  

Teraz sa táto predpoveď kompletizuje:  jej 

službou teda bude obetovanie bolestí duše 

v duchu slov nech sa mi stane podľa tvojho 

slova: ono, to slovo, je tým ostrým 

dvojsečným mečom, prenikajúcim a 

zasahujúcim najhlbšie jadro jej materinskej 

identity.     
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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. 

 Stretnutia sa budú konať 

nasledovne: 

- prvopiatkový týždeň: 

v piatok stretnutie na fare;  

- druhý týždeň: vo štvrtok 

stretnutie na fare a v piatok 

adorácia v chráme; 

- tretí týždeň: v piatok 

stretnutie na fare;  

- štvrtý týždeň: vo štvrtok 

stretnutie na fare a v piatok 

adorácia v chráme. 

 

 Tešíme sa na Teba i Tvojich priateľov. 
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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. 

 

 

 

 

Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie 

 

Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ...................... 

.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno 

dieťaťa) ........................................................................, nar. .......................... na prípravu na 

prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné-Mesto. Dieťa je zapísané na 

vyučovanie náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole .................................................  

Telefonický kontakt: ................................................ 

 

 

........................................................ 

podpis rodiča  

*Nehodiace sa prečiarknuť! 

 

 

Prihlášky je potrebné odovzdať do 14.10.2014 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom (humenne@grkatpo.sk). 

Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo farnosti Humenné-Mesto sú zapísané v 

našej matrike) do 15.11.2014.  

Úvodné stretnutie s deťmi bude 14.10.2014 o 17:00 vo farskom chráme na Lipovej ulici. 
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Manželské prekážky 

Mnohí z Vás sa opätovne zaujímali, že pri ohlasovaní snúbencov kňaz pripomína aj tú skutočnosť „ak 

niekto vie o manželských prekážkach, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatosť manželstva, je 

povinný to oznámiť cirkevnej autorite“ (najčastejšie teda na farskom úrade). 

Ktoré sú to tie manželské prekážky? Odpoveď nájdeme v cirkevnom zákonníku. Pre východné 

katolícke cirkvi (na našom území reprezentované Gréckokatolíckeou cirkvou) je to Kódex kánonov 

Východných cirkví (CCEO) z roku 1990: 

KÁN. 800: Muž pred dovŕšením šestnásteho roku života a žena pred dovŕšením štrnásteho roku nemôžu 

manželstvo sláviť platne. 

KÁN. 801: Predchádzajúca a trvalá impotencia mať styk buď zo strany muža, alebo ženy, buď absolútna, 

alebo relatívna, rozlučuje manželstvo zo samej svojej prirodzenosti. 

KÁN. 802: Neplatne sa pokúša o manželstvo, kto je viazaný zväzkom predchádzajúceho manželstva. 

KÁN. 803: Manželstvo s nepokrstenými nemôže byť slávené platne.  Ak stránka bola v čase slávenia 

manželstva všeobecne považovaná za pokrstenú alebo jej krst bol pochybný, platnosť manželstva treba 

predpokladať, kým sa s istotou nedokáže, že jedna stránka je pokrstená a druhá nepokrstená. 

KÁN. 804: Neplatne sa pokúša o manželstvo ten, kto bol ustanovený na posvätnom stupni. (svätenia) 

KÁN. 805: Neplatne sa pokúša o manželstvo ten, ktorého viaže verejný doživotný sľub čistoty v rehoľnom 

inštitúte. 

KÁN. 806: Manželstvo nemôže byť platne slávené s osobou unesenou alebo aspoň zadržiavanou so 

zámerom sláviť s ňou manželstvo, ak si len neskôr osoba, oddelená od únoscu alebo zadržiavateľa a 

umiestnená na bezpečnom a slobodnom mieste, dobrovoľne nezvolí manželstvo. 

KÁN. 807: Kto so zámerom sláviť manželstvo s istou osobou spôsobí smrť jej manželskej stránke alebo 

vlastnej manželskej stránke, o toto manželstvo sa pokúša neplatne. Tiež sa neplatne pokúšajú o 

manželstvo medzi sebou tí, ktorí vzájomným fyzickým alebo morálnym pričinením spôsobili smrť 

manželskej stránke. 

KÁN. 808: V priamej línii pokrvnosti je manželstvo neplatné medzi predkami a potomkami. V bočnej línii 

je neplatné až do štvrtého stupňa vrátane. Nikdy sa nemá dovoliť manželstvo, ak je pochybnosť, či 

stránky sú pokrvné v niektorom stupni priamej línie alebo v druhom stupni bočnej línie. 

KÁN. 809: Príbuzenstvo v priamej línii rozlučuje manželstvo v každom stupni a v bočnej línii v druhom 

stupni. 

KÁN. 810: Prekážka verejnej mravopočestnosti vzniká: z neplatného manželstva po začatí spoločného 

života; zo všeobecne známeho alebo verejného konkubinátu; začatím spoločného života tých, ktorí 

viazaní zachovať právom predpísanú formu slávenia manželstva, pokúsili sa uzavrieť manželstvo pred 

občianskym úradníkom alebo nekatolíckym vysluhovateľom. Táto prekážka rozlučuje manželstvo v 

prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými ženy a takisto medzi ženou a pokrvnými muža. 

KÁN. 811: Z krstu vzniká medzi krstným rodičom a krstencom a tiež jeho rodičmi duchovné príbuzenstvo, 

ktoré zneplatňuje manželstvo. 

KÁN. 812: Manželstvo nemôžu medzi sebou platne sláviť tí, ktorí sú v priamej línii alebo v druhom stupni 

bočnej línie spojení legitímnym príbuzenstvom, pochádzajúcim z adopcie. 

 

Podrobnejšie aj na: http://www.grkathe.sk/dokumenty/casopis/2011/5-2011.pdf 

 

http://www.grkathe.sk/dokumenty/casopis/2011/5-2011.pdf
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B O H O R O D I Č K A                                                  O CH R A N K Y Ň A 
 

Sviatok presvätej Bohorodičky 

Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť 

zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo 

blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v 

Blachernskom chráme v Konštantínopole. V 

opise života svätého Andreja sa toto zjavenie 

podáva nasledovne: 

Raz prišiel počas nočného bdenia pred 

nedeľou Andrej Jurodivý (blázon pre Krista) 

do Blachernského chrámu, kde sa uchovávalo 

rúcho a omoforion (veľká šatka na hlavu) 

Božej Matky. Bol tam prítomný aj Epifán, 

vznešený mladík, žiak svätého Andreja (podľa 

názoru niektorých sa Epifán neskôr stal 

konštantínopolským patriarchom).  

O štvrtej hodine v noci videl svätec na 

vlastné oči vznešenú pani, ktorá vychádzala z 

cárskych dverí so svojím vznešeným 

sprievodom. Ctihodný Pánov Predchodca Ján 

a apoštol Ján Teológ ju podopierali svojimi 

rukami, mnohí svätí v bielych rúchach išli 

pred ňou, niektorí za ňou a spievali hymny a 

duchovné piesne. 

Keď prišla k ambónu, obrátil sa svätý 

Andrej na Epifána a opýtal sa ho: 

„Vidíš Vládkyňu a Kráľovnú sveta?“ 

„Vidím ju, môj duchovný otče“, odpovedal 

tento. 

A zatiaľ čo sa oni dívali, Božia Matka sa 

dlhý čas modlila na kolenách a plakala pri 

tom. Keď dokončila svoju modlitbu, podišla k 

oltáru a prosila Boha za prítomný ľud. 

Následne sňala šatku, ktorú nosila na hlave, s 

veľmi slávnostným rázom ju dvihla a 

rozprestrela svojim prečistými rukami nad 

prítomným ľudom. 

Títo ctihodní muži – Andrej a Epifán – sa 

dlho dívali na šatku rozprestretú nad ich 

hlavami a na Božiu slávu žiariacu ako blesk. 

Pokiaľ bolo Bohorodička prítomná, bol 

viditeľný aj omoforion. 

Týmto sviatkom si pripomíname nielen 

túto udalosť, ktorá sa stala svätému 

Andrejovi, ale aj oslavujeme Božiu Matku za 

to, že jej ochrana a jej modlitby sa 

rozprestierajú nad celou Cirkvou. Veríme, že 

Presvätá Božia Matka ochraňuje našu zem. 

Táto ochrana je štítom pred útokom zlých 

duchov a pred nešťastím a pomocou pri 

zbožných skutkoch a v kresťanskom živote. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vtipy:  
 Ako sa volá človek, ktorý často chodí do 

mesta?  

Domestos. 
 

 

 

 

 Oci, je Červené more naozaj červené?  

Janko, to nemáš ľahšiu otázku?  

 Tak dobre. Kedy zomrelo Mŕtve more? 

 

  

 

 

 

Jano, požičaj tisíc korún.  

 Nemám u seba.  

A čo doma?  

Ďakujem, všetci sú zdraví.  

Prečo si nervózny?  

Lebo chytám ryby.  

Ale ja som počula, že to upokojuje.  

To áno, ale nie bez rybárskeho lístka. 

 

Tu prší. Skúsime ísť zadným vchodom, možno tam pršať nebude. 
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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 Šestnástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
29.09. 

Prepodobný otec Kyriak Pustovník 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Michal 80 r. 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Mária, Michal, Alžbeta, 
Michal 

Utorok 
30.09. 

Svätý hieromučeník Gregor,  
biskup Veľkého Arménska 

6:30 
 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Vladimír, Ján  

Veľká večiereň s lítijou 
Sv. liturgia slovenská 

† Iveta, Peter, Jiří, Anton (panychída) 

Streda 
1.10. 

PRESVÄTÁ 
BOHORODIČKA 
OCHRANKYŇA 

 

odporúčaný sviatok, myrovanie 
  

Prepodobný otec Roman 
Sladkopevec 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 
 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Danka 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

† Marcel s rod. 

Štvrtok 
2.10. 

 Svätý hieromučeník Cyprián; svätá 
mučenica Justína 

6:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Michal 

Sv. liturgia slovenská 
† Michal, Anna, Mikuláš 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Piatok 
3.10. 

Svätý hieromučeník Dionýz 
Areopagita 

 

Prvý piatok v mesiaci 

6:30 
 

17:45 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia a členky SSR a NSJ 
Eucharistická pobožnosť 

Sv. liturgia slovenská 
† Vojtech, Valéria, Jozef, Anna 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sobota 
4.10. 

Svätý hieromučeník Hierotej, 
aténsky biskup 

6:30 
 
 

14:00 
15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† František 

Sobáš 
Sobáš so sv. liturgiou 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

† Alojz, Jozef (panychída) 

Nedeľa 
5.10. 

NEDEĽA 17. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Svätá mučenica Charitína 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Katarína 39 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Terezka, Karolínka 

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Maroš, Katarína, Andrea, Dušan, 
Michaela 
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Liturgický program 

na týždeň po Sedemnástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
6.10. 

Svätý a slávny apoštol Tomáš 

6:30 
 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária, Slavomír, Anna, Ján, 

Helena s rod. 
 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Vasiľ, Mária, Šimon 

Utorok 
7.10. 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus 

6:00 
6:30 

 
18:00 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Božena, Alex 
Sv. liturgia slovenská 

† Mikuláš, Júlia 

Streda 
8.10. 

Prepodobná matka Pelágia 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† rod. Husnajovej, Ján, Zuzana 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 

† Ján a Anna  (panychída) 

Štvrtok 
9.10. 

Svätý apoštol Jakub Alfejov 

6:30 
 
17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Anna, Ján, Michal, Anna 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 

za kultúru života 

Piatok 
10.10. 

Svätí mučeníci Eulampios a 
Eulampia 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia staroslovienska 

za kultúru života  
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Anna (panychída) 

Sobota 
11.10. 

Svätý apoštol Filip, jeden zo 
siedmich diakonov 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† rod. Ceľuchovej, Vasiľ, Anastázia 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
* Danka 

Nedeľa 
12.10. 

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO 
PÄŤDESIATNICI  

 
Svätí mučeníci Probus, Tarach a 

Andronik 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Božena s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 

* Marek a Danka s rod. 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 

* Alžbeta 35 r., Adriana 45 r. 

 


