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Príhovor Svätého Otca na generálnej audiencii z 8. októbra 2014: 

Cirkev kráča od rozdelenia k jednote 

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

 

 

V uplynulých katechézach sme sa 

usilovali osvetliť pôvod a nádheru Cirkvi a 

pýtali sme sa, čo pre každého z nás znamená, 

že sme súčasťou toho ľudu, Božieho ľudu, 

ktorým je Cirkev. Nemôžeme však zabudnúť 

na to, že sú mnohí bratia, ktorí sa spolu s 

nami delia o vieru v Krista, no patria k iným 

vierovyznaniam či tradíciám, ktoré sú 

odlišné od našej. Mnohí rezignovali pred 

týmto rozdelením – aj vo vnútri našej 

katolíckej Cirkvi pred ním rezignovali – 

ktoré bolo v priebehu dejín často príčinou 

rozporov a utrpení, ako aj vojen! A to je 

hanba! Ani dnes nie sú vzťahy vždy 

charakterizované rešpektom a srdečnosťou... 

Avšak, pýtam sa: Ako sa my staviame k tomu 

všetkému? Rezignovali sme aj my, či sme 

dokonca priam ľahostajní voči tomuto 

rozdeleniu? Alebo pevne veríme, že je možné 

a potrebné kráčať smerom k zmiereniu a 

plnému spoločenstvu? K plnému 

spoločenstvu, inými slovami, k možnosti mať 

účasť všetci spoločne na Kristovom tele a 

krvi. 

Rozdelenia medzi kresťanmi zraňujú 

Cirkev, a tým zraňujú Krista, a my, rozdelení, 

uštedrujeme Kristovi ranu: Cirkev je vskutku 

Ročník: 6.         Číslo:  19 
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telo, ktorého hlavou je Kristus. Vieme dobre, 

ako veľmi ležalo Ježišovi na srdci, aby jeho 

učeníci zostali spojení v jeho láske. Stačí si 

uviesť na myseľ jeho slová v sedemnástej 

kapitole Jánovho evanjelia, v modlitbe, 

ktorou sa obracia na Otca v bezprostrednej 

blízkosti umučenia: «Svätý Otče, zachovaj 

ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby 

boli jedno ako my» (Jn 17,11). 

Táto jednota bola ohrozená už vtedy, keď 

bol Ježiš ešte medzi svojimi: evanjelium nám 

pripomína, že apoštoli sa medzi sebou 

dohadovali, ktorý z nich je väčší, dôležitejší 

(porov. Lk 9,46). Pán však veľmi trval na 

jednote v Otcovom mene, umožňujúc nám 

pochopiť, že naše ohlasovanie a naše 

svedectvo budú o toľko viac tým 

dôveryhodnejšie, čím viac my ako prví 

budeme schopní žiť v spoločenstve a mať sa 

radi. Tomuto jeho apoštoli vďaka milosti 

Ducha Svätého hlboko porozumeli a vzali si 

to k srdcu natoľko, že sv. Pavol naliehavo 

prosí spoločenstvo v Korinte týmito slovami: 

«Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána 

Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby 

neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli 

dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom 

úsudku» (1 Kor 1,10). 

Počas svojej púte v dejinách je Cirkev 

pokúšaná od zlého, ktorý sa snaží, aby ju 

rozdelil, a bola, žiaľ, poznačená vážnymi a 

bolestnými rozdeleniami. Sú to rozdelenia, 

ktoré niekedy pretrvávajú dlhú dobu, až 

podnes, kvôli čomu je teraz ťažké 

zrekonštruovať všetky dôvody a hlavne nájsť 

možné riešenia. Pohnútky, ktoré priviedli až 

k rozkolom a oddeleniam môžu byť 

najrozličnejšie: od rozdielnosti 

dogmatických a morálnych 

princípov, odlišných teologických a 

pastoračných koncepcií, cez 

politické a prospechárske dôvody, až 

po boje kvôli antipatiám a osobným 

ambíciám... Isté však je, či už v 

jednom alebo v druhom prípade, že 

za týmito roztržkami sa vždy 

schováva pýcha a sebectvo, ktoré sú 

príčinou každého rozbroja a robia 

nás netolerantnými, neschopnými načúvať, a 

prijať toho, kto má inú predstavu alebo 

pozíciu ako my. 

Teraz, tvárou v tvár tomu všetkému: je 

niečo, čo my všetci ako členovia svätej Matky 

Cirkvi máme a musíme urobiť? Rozhodne 

nesmie chýbať modlitba, v nadväznosti na 

Ježišovu modlitbu a v spojení s ňou, 

modlitba za jednotu kresťanov. A spolu s 

modlitbou Pán od nás žiada obnovenú 

otvorenosť: žiada nás, aby sme sa nezatvárali 

pred dialógom a stretnutím, ale aby sme 

prijali všetko hodnotné a pozitívne, čo sa 
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nám ponúka aj od tých, ktorí zmýšľajú inak 

ako my alebo sa stavajú do odlišných pozícií. 

Žiada od nás, aby sme sa zameriavali nie na 

to, čo nás rozdeľuje, ale najmä na to, čo nás 

spája, snažiac sa lepšie poznať a milovať 

Ježiša a deliť sa o bohatstvo jeho lásky. A 

toto konkrétne zahŕňa priľnutie k pravde, 

spolu so schopnosťou odpustiť si, cítiť sa byť 

súčasťou jednej kresťanskej rodiny, 

považovať sa za dar jeden pre druhého a 

spoločne konať mnoho dobrých vecí a 

dobročinných skutkov. 

Je to bolestné, ale sú rozdelenia, 

kresťania sú rozdelení, sme rozdelení medzi 

sebou. Všetci však máme niečo spoločné: 

všetci veríme v Ježiša Krista, Pána. Všetci 

veríme v Otca, v Syna a v Ducha Svätého, a 

do tretice, všetci spoločne kráčame, sme na 

ceste. Pomôžme si vzájomne! - Ty to 

chápeš takto, ty zas tak... - Ale veď vo 

všetkých spoločenstvách sú vynikajúci 

teológovia, nech teda oni diskutujú, nech 

hľadajú teologické pravdy, pretože to je 

povinnosť, my však spoločne kráčajme, 

modlime sa jeden za druhého a konajme 

skutky lásky. A takto vytvárame spoločenstvo 

na ceste. Toto sa volá duchovný 

ekumenizmus: kráčať po ceste života všetci 

spoločne v našej viere, v Ježišovi Kristovi, 

Pánovi. 

Vraví sa, že sa nemá hovoriť o osobných 

veciach, ale neubránim sa pokušeniu. 

Hovoríme o spoločenstve... o spoločenstve 

medzi nami. A dnes som veľmi vďačný 

Pánovi, pretože presne pred 70 rokmi som 

bol na prvom svätom prijímaní. A to musíme 

vedieť všetci, že prijať prvé sväté prijímanie 

znamená vstúpiť do spoločenstva s 

ostatnými, do bratského spoločenstva v našej 

Cirkvi, ale aj do spoločenstva so všetkými 

tými, ktorí patria do odlišných komunít, ale 

veria v Ježiša. Poďakujme sa všetci Pánovi za 

náš krst, poďakujme sa všetci Pánovi za naše 

spoločenstvo; aby sa toto spoločenstvo 

naplnilo tak, že bude patriť všetkým, 

spoločne. Drahí priatelia, poďme teda v 

ústrety plnej jednote! Dejiny nás rozdelili, 

sme však na ceste v ústrety zmiereniu a 

spoločenstvu! A toto je pravda! Toto máme 

brániť! Všetci sme na ceste k spoločenstvu. A 

ak by sa nám cieľ javil azda veľmi vzdialený, 

takmer nedosiahnuteľný a cítime sa byť 

unesení skľúčenosťou, nech nás posilní 

pomyslenie na to, že Boh nemôže nepočuť 

hlas svojho Syna Ježiša a nevypočuť jeho a 

našu modlitbu, aby všetci kresťania boli 

naozaj jedno. Ďakujem. 

 

                                           Prevzaté z TK KBS 
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Meditácia o druhej bolesti Panny Márie: 
                                             

To, čo bolo v rámci prvej bolesti 

predpoveďou v jeruzalemskom chráme z úst 

Simeona,  sa v druhej bolesti z úst Herodesa 

stáva naliehavou a drastickou skutočnosťou. 

Obsahom druhej bolesti je  vedomie Panny 

Márie ako Matky, že: 

- niekto chce siahnuť na život jej dieťaťa.  

- namiesto pokojnej výchovy musí svoje dieťa 

zachraňovať útekom mimo domoviny musí s 

vlastnou rodinou zdieľať osud bezdomovcov, 

exulantov, vyhnancov 

- musí pretrhnúť domáce vzťahy a kontakty 

v záujme záchrany toho najvzácnejšieho 

kontaktu a vzťahu, vzťahu k Synovi.  

- dozvedá sa o vyvraždení neviniatok, 

z ktorých jedným mal byť  aj jej Syn  

Pred modernými Herodesmi mládežníckej 

demoralizácie možno úspešne  zutekať iba do 

rodinného kruhu. Len záchranná zóna 

rodičovskej lásky dovolí dieťaťu zvnútorniť si 

všetky tie hodnoty, ktoré im potom ten okolitý 

svet nemôže zobrať. Vnútrorodinné 

dôveryplné zdieľanie – nie iba suchopárne 

esemesky, odosobnené maily či odkazy na 

chladničke - ale naozaj osobné zdieľanie 

uvoľňuje z najhlbšieho jadra človeka vedomie 

prijatia a istoty milovaného Božieho dieťaťa. 

Lebo jestvuje aj iná, nie priestorová 

emigrácia. Vnútorná emigrácia uzavretosti 

pred nezáujmom okolia, útek do samoty 

uprostred masy ľudí. Napríklad zástup 

nechcených detí, prijatých fyzicky pod srdce 

bez prijatia do srdca, odmietaných vzťahovo, 

psychologicky, duchovne. K tomu Ján Pavol 

II.: „Rodinu treba znova ponímať ako svätyňu 

života. Ona je skutočne svätá. Je miestom, na 

ktorom môže byť život, primerane prijatý ako 

Boží dar, kde sa mu dostáva záštita proti 

rôznym náporom, ktorým je vystavený, a kde 

sa môže rozvíjať tak, ako to vyžaduje pravý 

ľudský rast. Proti takzvanej kultúre smrti 

rodina predstavuje sídlo kultúry života.“ 
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Aktivity Centra pre rodinu na Sigorde 

 
MMM kurz (Manželstvo misia možná) (24. – 26.októbra 2014) 

  Víkend je určený pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku 

a porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej 

evanjelizácie Dolný Kubín.  

  Príspevok je 90,- eur na manželský pár. 

   

Duchovné cvičenia pre seniórov, vdovcov a vdovy (10. – 13. novembra 2014) 

  Pozývame dôchodcov, vdovcov a vdovy na duchovné cvičenia. Exercitátorom bude o. Ján 

Karas. Počas duchovných cvičení je vytvorený čas predovšetkým na osobnú modlitbu, stíšenie sa, 

načúvanie Božieho hlasu, sebareflexiu, ale aj hľadanie Božej vôle pre vlastný život. 

 

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených 

28.11. – 30.11.2014 – Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu 

starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú 

bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie. Sú medzi nimi veľké rozdiely, ako je veľký 

rozdiel medi tým, kto opantaný hriechom sa dokonale odvrátil od Boha i svojho partnera, zanechal 

vernosť a neplní si ani základnú povinnosť voči svojim deťom a tým, kto opustený a ponížený našiel po 

čase blízku osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku. 

 

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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Jazyky spájajú 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. septembra 2014 sme si na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom pripomenuli 

Európsky deň jazykov. Cieľom tejto iniciatívy je podnietiť všetkých Európanov k štúdiu 

rozmanitých jazykov. Žiaci našej školy majú možnosť študovať anglický, nemecký, ruský 

a španielsky jazyk. Európsky deň jazykov  (ďalej EDJ) mal povzbudiť ich záujem o prehlbovanie 

jazykových zručností . Skupinky zapálených dobrovoľníkov pracovali týždeň na čiastkových 

projektoch, ktoré 26. septembra predstavili ostatným spolužiakom vo forme tematických 

násteniek, alebo plagátov.  

Účastníci zisťovali, prečo 

sa ich spolužiaci učia cudzie 

jazyky, aké jazyky by sa radi 

začali učiť, akými jazykmi sa 

rozpráva v Európskej únii, 

alebo sa zamerali na 

kultúrnu rozmanitosť krajín, 

ktorých jazyky sa učia. 

Výsledkom EDJ je nová 

„ulička jazykov“, ktorá spája 

jazykové učebne našej školy 

tak, ako znalosť cudzích 

jazykov spája našich žiakov s ich rovesníkmi z iných krajín Európskej únie v rámci medzinárodnej 

spolupráce, študijných pobytov, či na exkurziách v zahraničí. 

Mgr. Ema Jarošová 
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VEĽKOMUČENÍK                                                   D  E  M  E  T  E  R 
 

Demeter sa narodil v meste Solún 

nábožným a šľachetným rodičom. Jeho otec 

bol vojvodom mesta Solún, tajne veril v nášho 

Pána Ježiša Krista a slúžil mu. Pretože to bolo 

za čias veľkého prenasledovania kresťanov 

nečestnými pohanskými cisármi a mučiteľmi, 

bál sa hrozného nespravodlivého zákazu a 

nesmel verejne vyznávať Kristovo meno. 

No vo vnútri svojho paláca v tajnej 

kaplnke ukrýval dva zlatom a drahými 

kameňmi ozdobené sväté obrazy, jeden obraz 

nášho vteleného Spasiteľa a druhý presvätej 

Bohorodičky. Hoci druhých utešovali, sami 

boli veľmi smutní, lebo nemali deti, hoci sa 

vrúcne modlili k Bohu, aby ich požehnal 

nasledovníkom v ich dome. Nakoniec si Pán 

Boh spomenul na ich modlitby a almužny a 

dal im syna. 

Keď ich syn Demeter tak podrástol, že 

mohol poznať pravdu a chápať náuku, rodičia 

ho zaviedli do kaplnky a ukázali mu sväté 

obrazy. Jeho rodičia vtedy tajne pozvali kňaza 

a niekoľkých známych kresťanov a dali ho v 

tej skrytej kaplnke pokrstiť. Keď už dospel, 

jeho rodičia zomreli a nechali v ňom 

dôstojného nástupcu nielen pre svoj majetok, 

ale aj pre svoje dobré skutky. 

Vtedajší cisár Maximián, keď počul o 

smrti Solúnskeho vojvodu, pozval k sebe jeho 

syna Demetera, a keď bližšie spoznal jeho 

rozum a mužnosť, menoval ho svojím 

námestníkom, a jeho úradu zveril mesto 

Solún. Demeter začal pred všetkými verejne 

vyznávať a oslavovať meno nášho Pána Ježiša 

Krista a všetkých učil svätej viere a týmto 

spôsobom sa stal pre mesto Solún druhým 

apoštolom Pavlom, privádzajúc ho k poznaniu 

pravého Boha a vykoreňujúc pohanské 

mnohobožstvo. Onedlho sa o tomto všetkom 

dozvedel cisár Maximián, táto zvesť ho veľmi 

pobúrila, preto keď sa vrátil z vojny vstúpil do 

Solúna, aby sa tam o všetkom lepšie 

presvedčil. Demeter ešte pred príchodom 

cisára zveril svojmu vernému sluhovi Lupovi 

celý svoj majetok, ktorý zdedil po svojich 

rodičoch, aby ho rýchlo rozdal chudobným 

a núdznym. Cisár začal zisťovať, či je to 

pravda, čo sa mu donieslo o Demeterovi. Keď 

Demetera pozvali pred cisára, smelo tam 

vyznal, že je kresťan, pritom ponižoval 

pohanské mnohobožstvo. Cisár ho vtedy 

prikázal posadiť do temnice, kde sa Demeter 

vrúcne modlil k Pánu Bohu majúc na neho 

nádej. Tu bol navštívený Božím anjelom.  
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Za ten čas, kým bol Demeter zamknutý vo 

väznici, sa cisár zabával hrami a divadlom. 

Mal pri sebe slávneho bojovníka a obra 

menom Lia. Cisár prikázal postaviť veľký 

most, pod ktorým sa týčilo množstvo ostrých 

kópií. Na tom moste bojoval obor. Cisár sa na 

to pozeral a veľmi sa tešil. V tom čase žil v 

Solúne jeden mládenec menom Nestor, 

vyznavač Kristovej viery. Ten keď videl, že 

Lius, mnoho ľudí, osobitne kresťanov zabíja, 

zapálil sa horlivosťou a zatúžil s ním bojovať. 

No kým prejavil svoj úmysel, odišiel najprv do 

temnice k sv. Demeterovi, všetko mu o Liovi 

rozpovedal, ako mnoho kresťanov zabíja, z ich 

viery sa vysmieva a vyjavil mu, že s ním chce 

bojovať, a že najprv prišiel prosiť o 

požehnanie a modlitbu. Sv. Demeter položil 

na jeho čelo znak sv. kríža a povedal mu: „Nad 

Liom vyhráš, no zomrieš aj ty, lebo budeš 

mučený za Krista.“ Nestor odišiel na most a 

nahlas zvolal: „Demeterov Bože, pomôž mi!“, 

schytil Lia a zhodil ho dolu na týčiace sa ostré 

kopije, kde zahynul. Cisár sa veľmi rozhneval 

nad smrťou svojho vojaka a hneď prikázal 

Nestora mečom sťať. Keď sa dozvedel, že 

Nestor dostal na boj požehnanie od Demetera, 

prikázal ho prebodnúť kopijami, aby, zomrel 

rovnakou smrťou ten, kto takú smrť pripravil 

nášmu obľúbenému Liovi. Keď začal svitať 26. 

deň októbra roku 296 vošli vojaci do temnice, 

sv. Demetera našli, ako sa modlí a prebodli ho 

kopijami. V noci prišli verní kresťania a jeho 

telo pohodené na zemi zobrali a so cťou 

pochovali. 

Spomínaný Demeterov sluha Lup zobral v 

krvi zmáčaný odev a prsteň svojho pána, ktorý 

tiež omočil v krvi, a tým odevom a prsteňom 

robil mnohé zázraky, osobitne liečil rôzne 

neduhy. Keď sa o tom dozvedel cisár 

Maximián, prikázal zajať blaženého Lupa a 

sťať mu hlavu. A tak dobrý sluha odišiel k 

Pánovi za svojím pánom sv. Demeterom. 

Keď po dlhom čase prenasledovania 

kresťanov utíchli, na hrobe sv. Demetera 

postavili malý chrám. Zvesť o tom sa rozniesla 

na všetky strany a prišiel tu veľký a slávny 

knieža Leontín, ktorý už mnoho rokov trpel 

ťažkou, a ako sa zdalo aj nevyliečiteľnou 

chorobou, a bol pripútaný na lôžko. Vniesli ho 

do chrámu a položili ho na miesto, kde v zemi 

ležali pozostatky. Hneď získal zdravie a 

vlastnou silou sa postavil, ďakoval Pánu Bohu 

a oslavoval jeho služobníka sv. Demetera. Na 

znak vďačnosti si zaumienil postaviť na česť 

sv. Demetera veľký a nádherný chrám  a začali 

kopať základy, našli telo sv. Demetera celé a 

neporušené, z ktorého tieklo myro a celé 

miesto sa naplnilo veľmi príjemnou vôňou. 

Zišiel sa celý národ a so cťou zobrali 

pozostatky svätého zo zeme a nespočetné 

množstvo chorých sa vyliečilo pomazaním 

vytekajúceho myra. Z tejto príčiny sa sv. 

Demeter nazýva „myrotočec“. Keď Leontín 

ukončil začaté dielo, postavil veľkolepý chrám 

v meno sv. Demetera a uložil v ňom čestné 

pozostatky v rakve okovanej striebrom a 

zlatom a ozdobenej drahokamami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Spracované podľa: http://grkatinacovce.webnode.sk/news/svaty-

a-slavny-velkomucenik-demeter/
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SUDOKU 
 

 

Vtipy:  
 „Ja som sto metrov zabehol za 

8 sekúnd.“  

„Nemožné, rekord je 10 

sekúnd.“  

„Ja viem, ale poznám skratku.“ 

 

 

 

 Mlady futbalista vola otcovi:  

Oci,Oci videl si ten zapas dal 

som dva goly!  

Nie nestihol som a ako sa to 

skoncilo?  

1:1...  

 

 

Viete, čo je maximálny optimizmus?  

Keď sa chce snehuliak dať spopolniť.  

  

 

Viete koľko klikov spravil Chuck Norris? 

VŠETKY!!! 
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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 Osemnástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
13.10. 

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a 
Agatonika 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Juraj, Júlia  

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Jozef, Štefan, Anna, Juraj, Ladislav 
(panychída) 

Utorok 
14.10. 

Prepodobná matka Paraskeva 
Trnovská 

6:00 
6:30 

 

17:00 

18:00 

Moleben k Presv. Bohorodici 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Helena s rod.  
Príprava s deťmi 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária s rod.  

Streda 
15.10. 

Prepodobný otec Eutymios Nový 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Maroš  

Akatist k P.B. 1.časť 
Sv. liturgia slovenská 

† Andrej, Andrej, Mária 

Štvrtok 
16.10. 

Svätý mučeník Longín Stotník 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Štefan Piršč  (40.dňová+panychída) 

Akatist k P.B. 2.časť 
Sv. liturgia slovenská 
† Lukáš (panychída) 

Piatok 
17.10. 

Svätý prorok Ozeáš 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 

18:00 
 

19:00 

Moleben k Presv. Bohorodici  
Sv. liturgia staroslovienska 

† Michal, Anna, Michal, Anna, 
Jaroným, Jaroslav, Jozef  

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

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

Adorácia 

Sobota 
18.10. 

Svätý apoštol a evanjelista 
Lukáš 

6:30 
 
 

15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Alexander 

Sobáš 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
† Michal, Mária, Štefan, Mária, Viera 

Nedeľa 
19.10. 

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Svätý prorok Joel 
 

(Misijná nedeľa) 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Paťka 1 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Miriam, Katarína 

 
 

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária 
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Liturgický program 

na týždeň po Devätnástej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
20.10. 

Svätý veľkomučeník Artemios 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ľubor 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

* Miroslav s rod. 

Utorok 
21.10. 

Prepodobný otec Hilarión Veľký 

6:00 
6:30 

 

17:00 
18:00 

Moleben k Presv. Bohorodici 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Emil  (panychída) 
Príprava s deťmi 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján, Anna, Michal 

Streda 
22.10. 

Svätý apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca, hierapolský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Alexander 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan a Anna  (panychída) 

Štvrtok 
23.10. 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela 
Pánov brat 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Alexander 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan 

Piatok 
24.10. 

Svätý mučeník Aretas a spoločníci 

6:00 
6:30 

 
 
 

17:30 
18:00 

Moleben k Presv. Bohorodici 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Ján, Mária, Dezider, Oľga, Andrej 
(panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Andrejka, Michal, Anna 
(panychída) 

Sobota 
25.10. 

Svätí mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios 

 
 

6:30 
 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Stanislav, Michal, Anna, Ivan, 

Štefan 
Veľká večiereň s lítijou 

Sv. liturgia slovenská 
† Anna, Jozef, Ján 

† Irena (ročná+ panychída) 

Nedeľa 
26.10. 

ZMENA ČASU (1 hod DOZADU) 
 

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
Svätý a slávny veľkomučeník 
DEMETER MYROMVONNÝ 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária, Ján 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Miško 8 r. 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna s rod. 

 


