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Príhovor Svätého Otca na generálnej audiencii  22. októbra 2014: 

Cirkev je Kristovým telom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 

 

Keď chceme zdôrazniť, ako sú prvky 

vytvárajúce jednu skutočnosť medzi sebou 

úzko spojené a tvoria spolu jeden celok, často 

používame obraz tela. Počnúc apoštolom 

Pavlom, toto vyjadrenie bolo aplikované na 

Cirkev a je považované za jeho najhlbšiu a 

najkrajšiu charakteristickú 

črtu. Dnes sa teda chceme 

opýtať: V akom zmysle 

Cirkev tvorí jedno telo? Prečo 

je definovaná ako «Kristovo 

telo»? 

V Knihe proroka 

Ezechiela je opísané trochu 

osobité videnie, pôsobivé, 

ktoré však má schopnosť 

vliať dôveru a nádej do 

našich sŕdc. Boh ukazuje 

prorokovi rozľahlé územie 

plné kostí, navzájom oddelených a 

zoschnutých. Skľučujúca scéna... Predstavte 

si pláň plnú kostí... Boh ho žiada, aby na ne 

zvolával Ducha. A v tom momente sa kosti 

hýbu, začínajú sa k sebe približovať a spájať, 

rastú na nich najprv nervy, potom mäso a 

takto sa formuje telo, celistvé a plné života 

(porov. Ez 37,1-14). Hľa, toto je Cirkev! 

Odporúčam vám dnes vziať doma do rúk 

Ročník: 6.         Číslo:  20 
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Sväté písmo a prečítať si 37. kapitolu proroka 

Ezechiela. Nezabudnite, prečítajte si to, je to 

nádherné. 

Toto je Cirkev, je umeleckým dielom, 

majstrovským dielom Ducha, ktorý každému 

vlieva nový život Zmŕtvychvstalého a stavia 

nás vedľa seba, aby sme si vzájomne slúžili a 

podporovali sa, a tak z nás všetkých tvorí 

jedno telo, ktoré sa buduje v spoločenstve a 

láske. 

Cirkev však nie je iba telo, vystavané v 

Duchu; Cirkev je Kristovo telo! A nie je to iba 

tak jednoducho 

povedané: sme ním 

skutočne! Je to veľký 

dar, ktorý dostávame v 

deň nášho krstu! Vo 

sviatosti krstu nás 

Kristus naozaj robí 

svojimi, prijímajúc nás 

do srdca tajomstva 

kríža, vrcholného 

tajomstva jeho lásky k 

nám, aby nám potom 

umožnil vstať z mŕtvych 

spolu s ním, ako nové 

stvorenia. Nuž, hľa: takto sa rodí Cirkev, a 

takto sa Cirkev rozpoznáva ako Kristovo telo! 

Krst predstavuje ozajstné znovuzrodenie, 

znovuzrodzuje nás v Kristovi, 

začleňuje nás do neho, navzájom nás intímne 

zjednocuje ako údy toho istého tela, ktorého 

je on hlavou (porov. Rim 12,5; 1 Kor 12,12-

13).  

To, čo z neho vyviera, je teda hlboké 

spoločenstvo lásky. V tomto zmysle je 

poučné ako Pavol, keď povzbudzuje 

manželov, «aby milovali svoje manželky ako 

vlastné telo», tvrdí: «ako aj Kristus [miluje] 

Cirkev, pretože sme údmi jeho tela» (porov. 

Ef 5,28-30). Aké je pekné, ak si spomenieme 

častejšie, kto sme a čo z nás urobil Pán Ježiš: 

sme jeho telo, to telo, ktoré nikto a nič 

nemôže od neho odtrhnúť a ktoré on 

zahaľuje celým svojím utrpením a svojou 

láskou, práve tak, ako ženích svoju nevestu. 

Táto myšlienka má však v nás vzbudiť túžbu 

dať Pánovi odpoveď a deliť sa o jeho lásku 

medzi nami ako živými 

členmi jeho tela. 

V Pavlových časoch 

malo spoločenstvo v 

Korinte mnohé ťažkosti 

v tomto zmysle, keďže 

prežívalo, ako často i 

my, skúsenosť 

rozdelenia, závisti, 

nepochopenia a 

odsúvania na okraj. 

Všetky tieto veci nie sú v 

poriadku, pretože 

namiesto budovania a 

umožňovania rastu Cirkvi ako Kristovho tela, 

trieštia ju na všetky strany a rozdrobujú. A 

toto sa deje i dnes, pomyslime na kresťanské 

spoločenstvá, na farnosti, pomyslime na naše 

obce, sídliská, koľko rozdelenia, závisti, 

ohovárania, koľko nepochopenia a vytískania 

na okraj. K čomu to vedie? Rozdrobuje to 

našu vzájomnosť. Tu majú začiatok vojny. 

Vojny nezačínajú na bojovom poli, ale v 

srdci, v tomto nepochopení, rozdelení, 
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závisti, v tomto zápasení s inými. Takým bolo 

korintské spoločenstvo, v tomto boli majstri! 

Apoštol Pavol dal Korinťanom zopár 

konkrétnych rád, ktoré platia i pre nás: 

nežiarliť, ale vedieť oceniť v našich 

komunitách dary a kvality našich bratov. 

Žiarlivosť: «Aha, tento si kúpil auto», a vo 

mne sa rodí závisť, «tento vyhral v lotérii», a 

zasa závisť, «a tamtomu sa veľmi dobre 

darí», a nanovo závisť. Všetko toto 

rozdrobuje, škodí, nemá sa to robiť! Pretože 

takto sa vzmáha žiarlivosť a zmocňuje sa 

srdca. Žiarlivé srdce je srdce kyslé, namiesto 

krvi je v ňom ocot. Také srdce nikdy nebude 

šťastné, také srdce rozdrobuje spoločenstvo. 

Čo teda máme robiť? Vážme si v našich 

spoločenstvách dary a kvality tých druhých, 

našich bratov. 

A keď pocítim závisť, – lebo tú 

pociťujeme všetci, všetci sme hriešni – mám 

sa obrátiť na Pána: «Vďaka, Pane, že si takto 

obdaroval toho človeka». Oceniť kvality, 

priblížiť sa a mať podiel na utrpení tých 

najposlednejších a najnúdznejších; vyjadriť 

všetkým svoju vďačnosť. Srdce, ktoré vie 

povedať «ďakujem», je dobré srdce, 

vznešené srdce, srdce, ktoré je spokojné. 

Pýtam sa vás: vie každý z nás zakaždým 

povedať «ďakujem»? Nie vždy, pretože závisť 

a žiarlivosť nás trochu brzdí. 

A posledná rada, ktorú dal apoštol Pavol 

Korinťanom a aj my si ju máme dať 

navzájom: nepovažovať sa za lepších ako 

ostatní. Koľko ľudí sa cíti byť viac ako iní! Aj 

my, koľkokrát hovorievame ako farizej z 

podobenstva: «Ďakujem ti, Pane, za to, že 

nie som ako tamten, že som lepší». Ale to je 

nepekné, nemožno tak nikdy robiť! A ak sa to 

chystáš spraviť, pripomeň si svoje hriechy, 

tie, o ktorých nik nevie, zahanbi sa pred 

Bohom a povedz: «Ale ty, Pane, ty vieš, kto je 

lepší, ja si zavriem ústa». A toto prospieva. A 

vždy sa v láske navzájom považujme za časti 

jedného tela, ktoré žijú a prispievajú k 

spoločnému dobru všetkých (porov. 1 Kor 12-

14). 

Drahí bratia a sestry, ako prorok 

Ezechiel a apoštol Pavol, zvolávajme aj my 

Ducha Svätého, aby nám jeho milosť a 

hojnosť darov pomáhali žiť vskutku ako 

Kristovo telo, jednotní ako rodina, ale ako 

rodina, ktorá je Kristovým telom, a ako 

viditeľné a nádherné znamenie Kristovej 

lásky. Ďakujem. 
 

                                     Prevzaté z TK KBS 
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Meditácia o tretej bolesti Panny Márie:  

Dvanásťročný Ježiš v chráme 
 

Jeho rodičia chodievali každý rok do 

Jeruzalema na veľkonočné sviatky.  Keď 

mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na 

sviatky zvykom.  A keď sa dni slávností 

skončili a oni sa vracali domov, zostal 

chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia 

nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. 

Prešli deň cesty a hľadali ho medzi 

príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili 

sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po 

troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi 

učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 

Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho 

rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho 

zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu 

povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? 

Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou 

hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma 

hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde 

ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili 

slovo, ktoré im hovoril. Lk 2, 41-50  

 

Pri nájdení v chráme dvanásťročný Ježiš 

na výčitku svojich rodičov reaguje  otázkou 

„Prečo ste ma hľadali?“ a potom vysvetlením 

„... nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide 

o môjho Otca?“ Vnútorný zmysel tejto 

zmienky o Otcovi približuje Ježiš, keď sa 

modlí tesne pred vzkriesením Lazára: 

dosvedčuje hlbokú osobnú komunikáciu 

medzi Otcom a Synom, ktorý Otcovi vyznáva 

„ ... ja som vedel, že ma vždy počuješ“.  

 

Spomienka na tento dialóg nadobudne 

zvláštnu príchuť na Golgote, keď bude 

agonizujúci Ježiš volať k Otcovi slovami 

žalmu „Bože môj, Bože môj, prečo si ma 

opustil...“. Aj túto bolesť zdieľala 

s Ukrižovaným jeho Matka stojaca pod 

krížom. Dvanásťročný Ježiš akoby ju 

pripravoval na ťažkú chvíľu svojej priepastnej 

opustenosti: aby vtedy mala silu veriť, že 

práve v  okamihu toho výkriku je 

najtajomnejším spôsobom naozaj „tam, kde 

ide o jeho Otca“. Otca, ktorému sa 

v Getsemanskej záhrade  krvopotne odovzdal 

modlitbou „nie moja, ale tvoja vôľa nech sa 

stane“. 
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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. 

 
 

 

Duchovná obnova  

Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
 

V dňoch 6.-7.októbra 2014 sa 

žiaci prvého a druhého ročníka 

spolu so študentmi 3. B triedy 

Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 

zúčastnili duchovnej obnovy v 

Juskovej Voli.  

Žiaci si z týchto dní odniesli 

mnoho neza-budnuteľných,  a 

nielen duchovných, zážitkov. 

Našich sŕdc sa veľmi dotkla 

večerná adorácia, na ktorej sa nejednému človeku objavili slzy na tvári. Taktiež sme si tento pobyt 

spríjemnili spoločným slávením Pána prostredníctvom piesní v kaplnke na svätej liturgii. Svoj voľný 

čas sme trávili nielen zabávaním sa medzi sebou, ale aj pospevovaním si gospelových piesní.  

Naši učitelia si pre nás pripravili zábavný večer plný rôznych hier, aby sme sa spolu všetci lepšie 

spoznali a s otvorenou náručou prijali medzi seba prvákov. Myslím si, že aj tento jediný večer nás 

spojil a tak sme sa stali lepšími a súdržnejšími. Preto sa aj v škole počas veľkej prestávky spoločne 

stretávame v kaplnke, v ktorej trávime nielen pár minút s Pánom Ježišom v modlitbe, ale zdieľame 

medzi sebou svoje radosti a starosti. Spoločne tvoríme jedno spoločenstvo, jednu veľkú rodinu GJZ. 

Janka Dubovská III.B 
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B L A H O S L A V E N Ý   B I S K U P   A  M U Č E N N Í K 
 

 

 

 

 

 

 

 

T E O D O R                                           R O M Ž A 
 

 

BBBlahoslavený Teodor Romža sa narodil 

14. apríla 1911 vo Velikom Byčkove na 

Ukrajine ako deviate dieťa chudobnej rodiny, 

bohatej iba na vieru a statočnosť. Rodičia, 

ktorých si všetci veľmi vážili, viedli deti k 

hlbokej nábožnosti.  

Teodor bol nadaný. Po ukončení štúdia 

na gymnáziu v Chuste verejne prejavil svoje 

povolanie, ktoré v ňom zrelo už vyše dvoch 

rokov: rozhodol sa ísť za kňaza celibátnika 

napriek tomu, že jeho profesori mu radili dať 

sa na dráhu inžiniera alebo dôstojníka. Roku 

1930 začal študovať v Ríme, kde býval v 

kolégiu Germanicum-Hungaricum spolu so 

seminaristami z rôznych krajín. Po štyroch 

rokoch sa presťahoval do ruského seminára, 

kde sa vzdelával vo východnom obrade a 

ruštine. Za kňaza ho 24. decembra 1936 

vysvätil ruský biskup Alexander Evreinov. 

Ako novokňaz si Teodor Romža zvolil za  

heslo slová 116. žalmu „Pane, som tvoj sluha 

a syn tvojej služobnice”, ktoré odrážajú jeho  

odovzdanosť a zasvätenie sa Kristovi a jeho 

matke. 

Po štúdiách sa vrátil domov, kde ho 

čakala povinná vojenská služba. Po nej začal 

spravovať dve farnosti v Berezove a Nižnej 

Bystrej v Chustskom okrese. Stretol sa tu s 

veľkou náboženskou, ale aj hmotnou biedou. 

Aj keď túžil pokračovať v štúdiu, biskup 

Alexander Stojka ho koncom roka 1939 

vymenoval za špirituála a profesora filozofie v 

seminári v Užhorode. Vojnové roky boli 

rušné aj pre Romžovu vlasť. Menili sa hranice 

aj meno krajiny. Za ťažkých pomerov si ho 

Božia prozreteľnosť pripravila za pastiera a 

nástupcu mukačevského biskupa Stojku, 

ktorý zomrel v máji 1943. Tesne pred 

príchodom sovietskych vojsk bol 24. 

septembra 1944 Teodor Romža vymenovaný 

za biskupa.  
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Mal iba tridsaťtri rokov a stal sa 

najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. V 

októbri obsadili Podkarpatsko sovietske 

vojská. Slovensko stratilo Podkarpatskú Rus. 

Tá pripadla Ukrajine, a tak vlastne 

Sovietskemu zväzu. Sovietske vrchnosti 

najskôr začali lákať kňazov 

a veriacich, aby vystúpili z 

Cirkvi, neskôr zmenili 

taktiku na vyhrážky a 

zastrašovanie.  

Do Mukačeva bol 

poslaný pravoslávny 

biskup. Teodor Romža 

protestoval na úradných 

miestach, navštevoval 

farnosti a povzbudzoval 

ľudí. Kňazi a veriaci 

ostávali verní. Na sviatok 

Uspenia Presvätej 

Bohorodičky roku 1946 sa 

na mukačevskú pútnickú horu zišlo vyše 50 

000 veriacich. V očiach sovietskych vládcov 

bol Teodor Romža nepriateľom a tajná 

polícia dostala príkaz zlikvidovať ho. Biskup 

očakával mučeníctvo. Keďže vláda ho 

nemohla obžalovať z nijakej politickej viny a 

nechcela, aby ju svetová mienka obvinila z 

prenasledovania za vieru, zinscenovala 

dopravnú nehodu. Keď sa Teodor Romža 27. 

októbra 1947 vracal z posviacky kostola v 

Lávke, narazilo do ich auta vojenské auto. 

Zranenia členov posádky však neboli 

smrteľné, a tak ich najatí vrahovia začali 

mlátiť železnými tyčami. Prestali, až keď 

okolo prechádzala poštová dodávka a 

dopravila ťažko raneného biskupa i troch 

spolucestujúcich do nemocnice. Teodor 

Romža však neumieral, preto tajná polícia 

poslala agentku, ktorá mu, preoblečená za 

ošetrovateľku, v noci na 1. 

novembra 1947 podala 

smrtiacu injekciu.  

Jeho telo uložili v 

krypte pod katedrálou. Po 

rozhádzaní a zneuctení 

pozostatkov za vlády 

komunistov boli jeho 

pozostatky poslané na 

expertízu do Budapešti. V 

roku 2003    (28. júna) boli 

Slávnostne cez Máriapócs a  

Sobrance  prenesené do 

Užhorodu, kde sú uložené 

v katedrálnom chráme 

Povýšenia svätého Kríža.  

Pri svojej návšteve Ukrajiny v dňoch 

23. až 27. júna 2001 pápež Ján Pavol II. 

vyhlásil Teodora Romžu za blahoslaveného. 

Sviatok blaženého Teodora, biskupa 

mukačevského je 31. októbra. Sviatok bol v 

roku 2008 presunutý z pastoračných 

dôvodov z pôvodne určeného 1. novembra 

a to s dovolením Svätej stolice, na žiadosť 

Mukačevského biskupa Mons. Milana Šášika 

CM. Prenesenie ostatkov bl. Teodora sa 

slávi 28. júna. 

           spracované podľa: http://www.zivotopisysvatych.sk/teodor-

romza-biskup-a-mucenik/ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/2003
http://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAn
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1riap%C3%B3cs
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sobrance
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Pov%C3%BD%C5%A1enia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_kr%C3%AD%C5%BEa_(U%C5%BEhorod)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Pov%C3%BD%C5%A1enia_sv%C3%A4t%C3%A9ho_kr%C3%AD%C5%BEa_(U%C5%BEhorod)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bla%C5%BEen%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3ber
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_stolica
http://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAn
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SUDOKU 
 

 

Vtipy:  
Viete, čo je maximálna drzosť?  

Keď sa kostra objedná u kožného.  

 

 

 

"Chlapček, koľko máš rokov?"  

"Teraz mám päť, ale ocko mi sľúbil, že 

keď budem dobrý, tak o rok budem mať 

šesť." 

 

 

 

Chuck Norris nesúťaží  

                                                                                                      na olympiáde o medaily, 

                                                                                                      ale medaily súťažia o Chucka Norrisa.    

                                                                                                                         

                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                  

 

Ty, 
počúvaj 

čo mu je? 

Netuším, asi 
omdlel... 
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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 
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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 20. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
27.10. 

Svätý mučeník Nestor 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Zuzana, Andrej 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 
† Peter (panychída) 

Utorok 
28.10. 

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla 

6:00 
6:30 

 

17:00 

18:00 

Moleben k Presv. Bohorodici 
Sv. liturgia staroslovienska 
* poďakovanie za kňazov  

Príprava s deťmi 
Sv. liturgia slovenská 
† Mikuláš, Mikuláš 

Streda 
29.10. 

Svätá prepodobná mučenica 
Anastázia 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Tibor, Valéria, Peter 
Akatist k P.B. 1.časť 
Sv. liturgia slovenská 
† Mariánko, Ján, Ján 

Štvrtok 
30.10. 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho 
sestra Zénobia 

6:30 
 

17:30 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
bez úmyslu 

Akatist k P.B. 2.časť 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Anna, Jozef (panychída) 

Piatok 
31.10. 

Blažený hieromučeník Teodor, 
mukačevský biskup 

 

(voľnica) 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 

18:00 
 

Moleben k Presv. Bohorodici  
Sv. liturgia staroslovienska 

† za duše v očisci a tie na ktoré si nik 
nespomína  

Moleben k Presv. Bohorodičke 
Sv. liturgia slovenská 

* Peter 

Sobota 
01.11. 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 
Kozma a Damián 

6:30 
 
 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† za zosnulých 

 (panychída s čítaniami hramôt) 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
† za zosnulých 

 (panychída s čítaniami hramôt) 

Nedeľa 
02.11. 

NEDEĽA 21. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, 
Aftonios, Elpidéfor a Anempodist 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Janka 31 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

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

 
 

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Gabriela, Silvia, Simona, Irena, 
Ladsislav 
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Liturgický program 

na týždeň po 21. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
03.11. 

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, 
presbyter Jozef a diakon Aitalas 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Justína s rod.  

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Peter, Anna (panychída) 
† Karol 

Utorok 
04.11. 

Náš prepodobný otec Joannikios 
Veľký 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Rudolf 

Príprava s deťmi 
Sv. liturgia slovenská 

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

Streda 
05.11. 

Svätí mučeníci Galaktión a 
Epistéma 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Oľga s rod.  

Sv. liturgia slovenská 
† Michal, Helena, Ján, Helena a 

rodičia  (panychída) 

Štvrtok 
06.11. 

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Peter, Mária, Vasiľ, Andrej, Anna, 

Anna, Anna, Mária 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Mária, Juraj, Mária, Ján 

Piatok 
07.11. 

Tridsiati traja svätí mučeníci 
z Melitíny 

 
(prvý piatok v mesiaci) 

6:30 
 
 

17:45 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSJ  

 

Adorácia 
Sv. liturgia slovenská 

† Emil, Vojtech, Štefan 

Sobota 
08.11. 

ZHROMAŽDENIE  
K VEĽVOJVODCOVI 

MICHALOVI A ĎALŠÍM 
BEZTELESNÝM 
MOCNOSTIAM  

 

(myrovanie) 

7:30 
 
 
 

9:00 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* pokoj v pracovnom kolektíve 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária jubileum 

Nedeľa 
09.11. 

 
NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Prepodobná matka Matróna 
 

Zbierka Podporný fond AbÚ 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna 90 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Marta s rod. 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Ľuboš, Božena, Lenka 

 


