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Príhovor Svätého Otca 29. septembra 2014 
 

Satan nám predkladá veci tak, ako 

by boli dobré, no jeho úmyslom je 

človeka zničiť, a to aj na pohľad 

„humanistickými“ motiváciami. Anjeli 

bojujú proti diablovi a ochraňujú nás. 

To je v skratke hlavná myšlienka 

homílie Svätého Otca v Dome sv. Marty 

v deň, keď [Západná] Cirkev slávi 

sviatok svätých archanjelov Michaela, 

Gabriela a Rafaela [29.9.].  

Dnešné liturgické čítania nám 

predkladajú veľmi silné obrazy: víziu 

Božej slávy z knihy proroka Daniela 

(Dan 7,9-10.13-14) predstavujúcu Syna 

človeka, Ježiša Krista, pred Otcom, ako aj boj archanjela Michala a jeho anjelov proti 

„veľkému drakovi, starému hadovi, ktorý sa volá diabol“ a „ktorý zvádza celý svet“, no bol 

porazený, ako hovorí Zjavenie apoštola Jána (Zjv 12,7-12a). V evanjeliu (Jn 1,47-51) Ježiš 

hovorí Natanaelovi: «Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na 

Syna človeka».  

Svätý Otec hovorí o boji medzi démonom a Bohom: „Tento boj nastal po tom, ako sa 

satan snažil zničiť ženu, ktorá má porodiť syna. Satan sa vždy snaží zničiť človeka – toho 

človeka, ktorého Daniel videl v sláve a o ktorom Ježiš hovoril Natanaelovi, že príde v sláve. 

Biblia nám už od začiatku hovorí o tomto zvádzaní s cieľom zničiť, o satanovi. Možno sa 

tak deje zo závisti. V Žalme 8 čítame: «Urobil si človeka vyššieho od anjelov» [v 

Ročník: 6.         Číslo:  21 
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slovenskom preklade SSV: „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov“] a tá ohromná 

inteligencia anjela nemohla uniesť toto pokorenie, že nejaké nižšie stvorenie bolo urobené 

vyšším; a tak sa ho snažil zničiť.“ 

Satan sa teda snaží zničiť ľudstvo, nás všetkých: „Mnohé plány, okrem vlastných 

hriechov, veľmi mnohé plány na odľudštenie človeka sú jeho dielom, a to jednoducho 

preto, že človeka nenávidí. Je ľstivý, ako o tom hovorí prvá strana knihy Genezis; je ľstivý. 

Predkladá veci tak, akoby boli dobré. No jeho úmyslom je zničenie. A anjeli nás obraňujú. 

Bránia človeka a zároveň aj Bohočloveka, toho najväčšieho Človeka, Ježiša Krista, ktorý je 

dokonalosťou človečenstva, je najdokonalejší. Preto si Cirkev ctí anjelov, lebo sú tými, 

ktorí budú v Božej sláve - sú v Božej sláve -, lebo bránia to veľké skryté Božie tajomstvo, a 

síce, že Slovo prišlo v tele.“ 

Podľa slov Svätého Otca „úlohou Božieho 

ľudu je chrániť v sebe človeka – človeka 

Ježiša“, lebo on je tým „človekom, ktorý 

dáva život všetkým ľuďom. Naopak, vo 

svojich ničivých plánoch satan vymýšľa 

„humanistické vysvetlenia, ktoré sú v 

skutočnosti nasmerované proti človeku, 

proti ľudstvu a proti Bohu“: „Boj je 

každodennou realitou kresťanského života – 

či už v našom srdci, v našom živote, v našej 

rodine, národe, v našich kostoloch... Ak 

nebojujeme, budeme porazení. No Pán zveril 

túto prácu najmä anjelom: bojovať a zvíťaziť. 

Záverečný spev v Apokalypse po tejto bitke 

je nádherný: «Teraz nastala spása, moc a 

kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, 

ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.»“  

Svätý Otec nakoniec pozval vzývať archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela a zároveň 

„modliť sa tú starobylú a tak krásnu modlitbu k archanjelovi Michalovi, aby ďalej bojoval 

na obranu najväčšieho tajomstva ľudstva: že Slovo sa stalo Človekom, že zomrel a vstal z 

mŕtvych. Toto je náš poklad. Nech bojuje naďalej, aby ho uchránil.“ 

 

                                   Prevzaté z TK KBS 
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Meditácia o štvrtej bolesti Panny Márie: 

Panna Mária stretáva Ježiša na krížovej ceste 
 
  

„Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, 

ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa 

k nim obrátil a povedal: „Dcéry 

jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale 

plačte samy nad sebou a nad svojimi 

deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: 

»Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, 

a prsia, čo nepridájali!« Vtedy začnú hovoriť 

vrchom: »Padnite na nás!« a kopcom: 

»Prikryte nás!« Lebo keď toto robia so 

zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“  

 Lk 23, 27-30 

 

Mária sprevádza Ježiša na krížovej ceste. 

Nejde inou cestou, nevybočuje inokade. 

Kráča po krížovej ceste svojho Syna. 

Sprevádza ho. Stretá sa s ním. Preto je pre 

nás všetkých bezpečnou pomocnicou, 

sprievodkyňou, ochrankyňou na ceste 

k spáse. Tešme sa, že máme takúto Patrónku, 

ktorá síce v bolesti ale s materinskou láskou 

vedie aj nás cez kríž do slávy.  

Ježiš, ranený a trpiaci, nesúc kríž celého 

ľudstva stretáva svoju Matku a v jej tvári aj 

všetkých ľudí. Matka Božia Mária bola prvou 

učeníčkou Majstra. Prijatím Anjelovho slova 

stretla prvýkrát vtelené Slovo a stala sa 

chrámom živého Boha. Stretla ho 

nerozumejúc, ako mohol Stvoriteľ neba i 

zeme vyvoliť jedno dievča, krehké stvorenie, 

aby sa v nej stal telom do tohto sveta. Stretla 

ho v sústavnom hľadaní jeho tváre, v tichu 

srdca a meditácii Slova. Myslela, že je to ona, 

kto ho hľadá, no v skutočnosti on hľadal ju. 

Stretáva ju teraz, keď nesie kríž. Trpí vidiac 

utrpenie svojej matky, Maria trpí pri pohľade 

na trápenie Syna. No z tohto spoločného 

utrpenia sa rodí nové ľudstvo.  

Pokoj s tebou, my ťa prosíme Svätá plná 

slávy, večná Panna a Matka Božia, Matka 

Kristova. Nechaj vystúpiť naše modlitby 

pred tvár tvojho vyvoleného syna, aby nám 

odpustil naše hriechy. 
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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. 

 
 

Deň výživy na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 

 

Vedeli ste, že problém s nadmernou 

hmotnosťou trápi až 71 % Američanov? To 

je za morom... Na Slovensku sa nadváha, 

alebo obezita týka viac ako polovice 

populácie. A vedeli ste, že kilá navyše môžu 

skrátiť život až o 6-7 rokov? A proti tomuto 

fenoménu treba začať bojovať čím skôr. Už 

v škole. Preto sme si na Gymnáziu sv. 

Jána Zlatoústeho 16.10.2014 pripomenuli 

Deň výživy. Žiaci prvého, druhého 

a tretieho ročníka absolvovali interaktívny 

seminár v anglickom jazyku. Počas neho, 

v sprievode svojich učiteľov angličtiny 

a s pomocou interaktívnej tabule, zisťovali 

energetickú hodnotu vybraných potravín, mohli si odvážiť svoju desiatu a prepočítať množstvo kalórií, 

ktoré príjmu. Porovnávali, počítali a zistili mnohé prekvapivé fakty. Napríklad, že porcia hranoliek sa 

kaloricky vyrovná kilogramu jahôd. V závere si sami pripravili vlastný vyvážený jedálny lístok, do 

ktorého sa zmestilo veľké množstvo ovocia, zeleniny, chudého mäsa a mliečnych výrobkov. Červenú 

mali všetky tučné a sladké jedlá. Žiaci zistili, že jedla sa nemusia báť, ak ho konzumujú s rozumom 

a vyberajú vhodné potraviny.  No a keď k zdravému stravovaniu pridajú ešte  aktívny pohyb, ich telo 

im bude ďakovať.  

Mgr. Ema Jarošová 
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„Kríž Svetových dní mládeže v Prešove“ 
 

GMC Bárka v Juskovej Voli v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie Vás 

pozývajú na podujatie Kríž svetových dní mládeže v Prešove, ktoré sa uskutoční v dňoch 

16. - 17. novembra 2014 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
 

Tento kríž daroval pápež Ján Pavol II. 22. apríla 1984 mladým, aby s ním putovali po celom 

svete. Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých 

kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: „Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k 

celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a 

zmŕtvychvstalom.“ 

Ponuka autobusu a trás: cena: 

1. Snina 15:00 (pri chráme) 5,- € 

2. Humenné 15:30 (autobusová stanica) 4,- € 

3. Vranov nad Topľou 16:10 (autobusová stanica) 3,- € 

4. Hanušovce nad Topľou 16:30 (autobusová stanica) 2,- € 

Autobus pôjde späť v nedeľu večer po krížovej ceste. 

Nahlásiť sa je potrebné priamo v GMC Bárka v Juskovej Voli na tel. čísle: 057/44 902 90 alebo 

057/44 907 61 alebo e-mailom: skolacentrum@centrum.sk 

Tešíme sa na vás a na milostivý čas, ktorý pre nás Boh pripravil. 

  

 

Pozvánka na Stretnutia členov  
hospodárskych a pastoračných rád farností 

 

Aj v tomto roku sa budú konať stretnutia členov hospodárskych a pastoračných rád našich 

farností. Stretnutia sa uskutočnia v GMC Bárka v Juskovej Voli v termíne 24. – 26. novembra 

2014. 

Stretnutie stále začína v pondelok o 18:00 hodine večerou a končí v stredu obedom.  

 

 

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených 
 

Termín: 28. – 30. november 2014 

Miesto: Centra pre rodinu na Sigorde (pri Prešove)  

Cez tieto duchovné cvičenia chceme sprostredkovať Boží dotyk a Božiu lásku tým, ktorým sa z 

akejkoľvek príčiny rozpadlo sviatostné manželstvo, alebo uzatvorili nové, nesviatostné 

manželstvo. Mnohí z nich prežívajú bolesť z odlúčenia od sviatosti zmierenia a Eucharistie. 

Chceme vás preto požiadať, aby ste vo svojich farnostiach ponúkli tieto duchovné cvičenia týmto 

ľuďom, aby mohli aj oni vnímať, že sú milovaní Bohom a Cirkvou. Exercitátorom duchovných 

cvičení bude otec Ľuboš Kohút. Príspevok je 40,- eur na osobu. 
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B L A H O S L A V E N Á 
 

 

 

 

 

 

 

 

           JOZAFÁTA                                         HORDAŠEVSKÁ 
 

MMMichaela (bl. Jozafáta) sa narodila 20. 

novembra 1869 vo Ľvove a osem dní na to 

prijíma sviatosť krstu a myropomazania. 

Rodinu Hordaševských Pán Boh obdaroval 

deviatimi deťmi. Chudobní kresťanskí rodičia 

stolár a reštaurátor Jakub Pukas a dobrá, 

obetavá Xénia Hordaševská ich prijímajú v 

jednoduchej a hlbokej zbožnosti. 

Michaela je pekným dieťaťom. Ako 

šesťročnú ju zapisujú do Školy svätého 

Antonija. Už v tomto veku prejavuje výrazné 

znaky zbožnosti a čností. Po ukončení 

základnej školy  hoci s vyznamenaním musí 

nastúpiť do práce vo fabrike na výrobu skla, 

aby pomohla rodine. Aj v tomto prostredí sa 

osvedčuje ako svedomitá v práci a horlivá v 

náboženskom živote. Rada a spontánne ak je 

to potrebné učí katechizmus, a veľmi často sa 

zúčastňuje cirkevných bohoslužieb. 

Michaela má devätnásť rokov, keď 

otcovia Baziliáni dávajú pre ľvovskú mládež 

duchovné cvičenia. Mladučká a horlivá 

dievčina spoznáva o. Jeremiáša Lomnického, 

OSBM, ktorý sa stáva jej duchovným 

vodcom. S jeho dovolením 24. júna 1889 v 

Cerkvi sv. Onufria vo Ľvove skladá súkromný 

sľub čistoty na jeden rok a neskôr ho 

obnovuje na tri roky.  

Otec Lomnický vidí v Michaele 

neobyčajnú dušu a vedie ju k hlbokému 

spojeniu s Kristom. Je svedkom toho, ako v 

mladej dievčine rastie príťažlivosť k 

rehoľnému životu a ako sa vážne zamýšľa 

nad povolaním k úplnému zasväteniu sa 

Bohu. Istý čas sa zaoberá myšlienkou vstúpiť 

k sestrám Baziliánkam.  

Tvorca ľudských dejín má s ňou však iné 

plány. V Božej múdrosti sa totiž napĺňa čas 

na zrod Kongregácie sestier služobníc 

Nepoškvrnenej Panny Márie a Michaela má v 

tomto pláne pripravenú úlohu. Cez o. 

Jeremiáša dostáva ponuku stať sa 

spoluzakladateľkou a prvou Sestrou 

služobnicou. Ako o tom neskôr sama píše, 
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spočiatku sa tejto myšlienky zľakla. Keď ale 

uvážila, aké veľké sú potreby jej duchovne 

opusteného národa, rozhodla sa a ochotne sa 

oddala na službu Bohu v začínajúcej 

Kongregácii.  

Bola to prvá 

kongregácia s aktívnym 

spôsobom života v našom 

obrade. Aby Michaela mohla 

skúsiť a zároveň sa trochu 

zaučiť takémuto spôsobu 

rehoľného života, odchádza 

na nejaký čas k poľským 

sestrám Feliciánkam do 

Žovkvi. Po tejto skúsenosti si 

s pomocou svojej sestry 

Anny navrhuje a šije rehoľné 

rúcho a 24. augusta 1892 ho 

v Cerkvi sv. Onufria vo 

Ľvove slávnostne prijíma. 

Zároveň dostáva nové meno 

Jozafáta. 

Po obliečke odchádza do domu, ktorý v Žuželi 

pripravil o. Selecký. Tu sa stretáva s 

kandidátkami dievčatami, ktoré už skôr 

prejavili záujem o takýto spôsob života. Je im 

predstavenou a učiteľkou. Dňa 20. novembra 

1892 verejne skladá na tri roky svoje prvé 

rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, 

pričom jej deväť kandidátok má obliečku. 

Sestra Jozafáta sa starostlivo venuje 

formácii prvých noviciek, ale súčasne 

apoštoluje a horlivo pomáha ľuďom. Už v r. 

1893 otvára v stodole prvú materskú školu, 

ktorú vedie jej rodná sestra Anna, rehoľným 

menom Arzénia. Všetky sestry spoločne 

dbajú o duchovné povznesenie svojho národa 

učia deti i ženy, starajú sa o Božie chrámy, o 

chorých. Oheň, ktorý misiami otcovia 

Baziliáni zapaľujú, ony 

udržujú. Mladá, ale 

prezieravá Jozafáta vštepuje 

sestrám hlbokú lásku k 

národu, uprostred ktorého 

majú vykonávať svoju misiu. 

Pod jej múdrym a 

neúnavným vedením sa 

Kongregácia, aj napriek 

veľkým ťažkostiam, rýchlo 

rozrastá. Zakladá nové 

domy a časom posiela sestry 

aj do iných krajín (Kanada, 

Chorvátsko, Brazília…). 

Všade, kde len môže, 

pomáha a organizuje 

sestrám duchovný život a 

slúži tam, kde je najväčšia potreba. Dňa 11. 

mája 1909 s. Jozafáta skladá doživotné sľuby. 

V r. 1914 nastupuje poslednú etapu 

svojho života svoju krížovú cestu. Začína sa 

jej choroba tuberkulóza kostí. Po dlhom a 

ťažkom utrpení na tomto kríži ako 49 ročná, 

odovzdáva dňa 7. 4. 1919 svoju svätú dušu 

Pánovi. Stáva sa to, čo už skôr predpovedala, 

že zomrie na sviatok Zvestovania (podľa 

juliánskeho kalendára). V čase jej smrti 

Kongregácia sestier služobníc už má 400 

sestier a 40 domov. 

pracované podľa: http://www.zoe.sk/?svatci&id=497
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SUDOKU 
 

 

Vtipy:  
Kto je maximálny flegmatik?  

Ten, koho nerozhádže ani ručný granát.  

 

 

Opýtal som sa manželky: 

 „Kde chceš ísť osláviť naše výročie?“ 

Potešilo ma, ako sa jej tvár od radosti rozžiarila.  

„Niekde, kde som už nebola dlhú dobu“, 

odpovedala.  

Tak som jej navrhol: 

„Čo povieš na kuchyňu...“ 

 

 

Na hodine biológie odpovedá Dežko.  

Pani učiteľka sa ho pýta: „Dežko kam zaradujeme 

ježka?“  

Dežko odpovedá: „Medzi ihličnaté zvieratá!!!“                                                                                                                         

                                                                 

 

Chucka Norrisa ešte nikto neporazil v pití. Ale 

východniari s ním už trikrát remizovali. 
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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 22. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
10.11. 

Svätí apoštoli Erast, Olympas, 
Rodión a spoločníci 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
†, Štefan, Ján, Anna, Zuzana 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Štefan, Helena, Štefan 
(panychída) 

Utorok 
11.11. 

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a 
Vincent, svätá mučenica Štefánia 

6:30 
 

17:00 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Anton, Helena, Ladislav 

 Príprava s deťmi 
Sv. liturgia slovenská 

* Margita, Janka, Ľubka, Janík s rod. 

Streda 
12.11. 

Svätý hieromučeník Jozafát, 
polocký arcibiskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Adolfína 

Sv. liturgia slovenská 
† Anna, Michal 

Štvrtok 
13.11. 

Svätý Ján Zlatoústy, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Anna a Milan  

Sv. liturgia slovenská 
† Andrej, Andrej, Mária 

Piatok 
14.11. 

Svätý a všechválny apoštol 
Filip 

6:30 
 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Michal, Helena, Igor  
Sv. liturgia slovenská 

* Ľudmila 

Sobota 
15.11. 

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, 
Samónas a Habib 

 

(Začiatok Filipovky, teda 
štyridsaťdenného pôstu k 
sviatku Narodenia Ježiša 

Krista) 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Peter 

  

Veľká večiereň  
 

Sv. liturgia slovenská 
† Róbert, Mária 

Nedeľa 
16.11. 

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Svätý apoštol a evanjelista 
Matúš 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Adam 18 r., Simona 25 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Diana 12 r. 

 
 

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Ján s rod., Juraj s rod., Helena s rod. 



                 Sme tu pre vás  21/2014 

 

 

Liturgický program 

na týždeň po 23. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
17.11. 

Svätý Gregor Divotvorca, 
neocézarejský biskup 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Michal 

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

Utorok 
18.11. 

Svätí mučeníci Platón a Roman 

6:00 
6:30 

 

17:00 
18:00 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Helena a Štefan (panychída) 
Príprava s deťmi 

Sv. liturgia slovenská 
† František, Jozef, František, Pavol, 

Mária (panychída) 

Streda 
19.11. 

Svätý prorok Abdiáš 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Ján, Mária  

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská 
† Jozef  (panychída) 

* Alžbeta s rod.  

Štvrtok 
20.11. 

Predsviatok Vstupu presvätej 
Bohorodičky do chrámu 

 

BLAŽENÁ JOZAFÁTA 
HORDAŠEVSKÁ, 

spoluzakladateľka sestier 
služobníc 

6:30 
 

17:00 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Anna, Ján, Anna, Justína 
Veľká večiereň s lítijou 

Sv. liturgia slovenská 
† Ján, Zuzana, Michal, Mária 

Prosby k bl. Jozafáte 

Piatok 
21.11. 

VSTUP PRESVÄTEJ 
BOHORODIČKY  

DO CHRÁMU 
 

(odporúčaný sviatok) 
(myrovanie) 

(voľnica) 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska  

† Mária, Michal 
 Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich  
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Vojtech (panychída) 

Sobota 
22.11. 

Svätý apoštol Filemon a spoločníci 

6:30 
 

 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† z rod. Kurucovej 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Peter 

Nedeľa 
23.11. 

 
NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätý Amfilochios, ikonijský biskup, 
a Gregor, akragantský biskup  

 
(Zbierka pre potreby farnosti) 

 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Jozef a Martina s rod. 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Adam, Veronika, Zuzanka, Mária 

 


