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Príhovor Svätého Otca na Generálnej 

audiencii z 19. novembra 2014:   

Všetci sme povolaní ku svätosti  

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
 

 Veľkým darom Druhého vatikánskeho 

koncilu bolo obnovenie vízie Cirkvi, založenej na 

spoločenstve a znovuobnovené porozumenie 

princípu autority a hierarchie v tejto perspektíve. 

Toto nám pomohlo lepšie pochopiť, že všetci 

kresťania, keďže sú pokrstení, majú rovnakú 

dôstojnosť pred Pánom a sú spojení tým istým 

povolaním, povolaním ku svätosti 

 V prvom rade musíme mať na mysli, že 

svätosť nie je niečo, čo si zabezpečíme sami, čo 

dosiahneme našimi vlastnosťami a schopnosťami. 

Svätosť je dar, je dar, ktorý nám dáva Pán Ježiš, 

keď nás privádza k sebe a zaodieva nás sebou 

samým, robí nás takými, ako on. V Liste 

Efezanom apoštol Pavol potvrdzuje, že «Kristus 

miluje Cirkev a vydal seba samého za ňu, aby ju 

posvätil». Vskutku, svätosť je tou najkrajšou 

tvárou Cirkvi, jej najkrajšou tvárou: znamená 

znovuobjaviť seba samých v spoločenstve s 

Bohom, v plnosti jeho života a jeho lásky. 

Chápeme teda, že svätosť nie je výsadou iba 

niekoľkých: svätosť je dar, ktorý sa ponúka 

všetkým, nikoho nevylučuje, a týmto spôsobom 

tvorí rozoznávajúci znak každého kresťana. 

 Toto všetko nám umožňuje chápať, že na to, 

aby sme boli svätí, sa nepotrebujeme stať za 

každú cenu biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi... Nie. 

Všetci sme povolaní, aby sme sa stali svätými! 

Niekedy mávame pokušenie domnievať sa, že 

svätosť je rezervovaná iba tým, ktorí majú 

možnosť odstupu od každodenných záležitostí, 

aby sa venovali výlučne modlitbe. To však nie je 

tak! Niekto si myslí, že svätosť znamená privrieť 

oči a tváriť sa ako na svätom obrázku, celkom 

tak... Avšak toto nie je svätosť. Svätosť je niečo 

väčšie, hlbšie, čím nás obdarúva Boh. Ba viac, 

Ročník: 6.         Číslo:  22 
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sme povolaní stať sa svätými životom lásky a 

osobným vydávaním kresťanského svedectva 

práve uprostred každodennej činnosti. Každý v 

podmienkach a v životnom stave, v ktorom sa 

nachádza. 

 Si zasvätený, si zasvätená? Buď svätým v 

radostnom prežívaní svojho darovania sa a svojej 

služby. Žiješ v manželstve? Staň sa svätým láskou 

a starostlivosťou o svojho manžela či manželku, 

tak, ako sa Kristus zachoval voči Cirkvi. Si 

pokrstený a nie si ženatý? Staň sa svätým 

čestným a kompetentným vykonávaním svojej 

práce a venuj čas službe svojim bratom. - «Otče, 

ja však pracujem v továrni... Ja som zas účtovník, 

stále medzi číslami, tam sa nedá stať svätým...» - 

«Dá sa to! Všade tam, kde pracuješ, sa môžeš stať 

svätým. Boh ti dá milosť stať sa svätým. Boh sa k 

tebe otvára, komunikuje.» Si rodič alebo starý 

rodič? Staň sa svätým tak, že budeš s chuťou učiť 

svoje deti alebo vnúčatá poznávať a nasledovať 

Ježiša. To si vyžaduje veľkú trpezlivosť. Byť 

dobrým rodičom, starým rodičom, dobrou 

matkou, dobrou starou matkou, to si vyžaduje 

veľa trpezlivosti, a vďaka tejto trpezlivosti 

dôjdeme ku svätosti, cvičením sa v trpezlivosti. Si 

katechéta, vychovávateľ, či dobrovoľník? Staň sa 

svätým tak, že budeš viditeľným znakom Božej 

lásky a jeho prítomnosti pri nás. Tak vidíme: 

každý životný stav privádza ku svätosti, vždy! 

Doma, na ceste, v práci, v kostole, v tej chvíli a v 

tom životnom stave, v ktorom sa nachádzaš, je 

otvorená cesta k svätosti. Nestrácajte odvahu 

napredovať po tejto ceste. Sám Boh je ten, kto ti 

dáva milosť. A jediné, čo Pán žiada, je to, aby sme 

boli v spoločenstve s ním a slúžili bratom. 

 Uvediem príklad: Istá pani príde na 

trhovisko, aby nakúpila. Tam stretne susedku, 

nadviažu rozhovor a keď potom príde aj na 

klebety, táto pani povie: «Nie, ja nebudem 

nikoho ohovárať». - Toto je krok ku svätosti, toto 

ti pomôže stať sa svätým. Alebo, syn ťa doma 

poprosí, že sa chce s tebou rozprávať o svojich 

nápadoch. «Ach, som taký unavený, toľko som sa 

dnes narobil...». - «Usaď sa však a počúvaj svojho 

syna, ktorý to potrebuje!» - A ty si prisadáš a 

trpezlivo ho počúvaš... Toto je krok ku svätosti. A 

ďalej: končí sa deň, všetci sme unavení, nuž a 

naša modlitba... «Poďme sa pomodliť!» - Toto je 

krok ku svätosti! Príde nedeľa, ideme na svätú 

omšu, na sväté prijímanie, a neraz aj na dobrú 

spoveď, aby sme sa trochu očistili. Toto je krok 

ku svätosti. A ďalej, je tu Panna Mária, taká 

dobrotivá, taká krásna, vezmem teda ruženec a 

modlím sa k nej. Toto je krok ku svätosti. A sú tu 

mnohé malé kroky ku svätosti... Alebo, kráčam po 

ceste, vidím chudobného, núdzneho, pristavím 

sa, prihovorím sa mu, niečo mu darujem, toto je 

krok ku svätosti. Tieto drobnosti, to sú malé 

kroky ku svätosti. Každý krok ku svätosti nás 

urobí lepšími ľuďmi, slobodnými od sebectva a 

uzavretosti do seba samých a otvorených voči 

bratom a ich potrebám. 

 Drahí priatelia, v Prvom liste sv. Petra sa 

nám predkladá nasledovné povzbudenie: «Podľa 

toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako 

dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 

Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď 

niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, 

aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša 

Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov». Nuž, 

toto je pozvanie ku svätosti! Prijmime ho s 

radosťou a podporujme sa navzájom, pretože na 

ceste ku svätosti sa nekráča osamote, každý na 

vlastnú päsť, to veru nie. Ale kráča sa spoločne, v 

tom jedinom tele, ktorým je Cirkev, milovaná a 

posvätená Pánom Ježišom Kristom. Kráčajme s 

odvahou po tejto ceste svätosti. Ďakujem.                                

Prevzaté z TK KBS 
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Meditácia o piatej bolesti Panny Márie: 

Ukrižovanie Ježiša Krista
 
  

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, 

sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a 

Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a 

pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal 

matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal 

učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej 

hodiny si ju učeník vzal k sebe. 

      Jn 19, 25-27 

 

Na Ježišovej krížovej ceste je aj Mária, 

jeho matka. Počas jeho verejného pôsobenia 

musela ustúpiť do úzadia, aby ponechala 

priestor na vytvorenie novej Ježišovej rodiny, 

rodiny jeho učeníkov. Musela počuť aj  tieto 

slová: „Kto je moja matka a kto sú moji 

bratia?‘ Vystrel ruku nad svojich učeníkov 

a povedal: ,Hľa moja matka a moji bratia. 

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý 

je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka‘“ 

(Mt 12, 48-50). Teraz vidno, že je nielen 

telesne, ale i srdcom Ježišovou matkou. Prv 

než by ho vďaka svojej poslušnosti  počala 

v tele, počala ho v srdci. Bolo jej povedané: 

„Počneš a porodíš syna.. On bude veľký... Pán 

Boh mu dá trón jeho otca Dávida“ (Lk 1, 31n). 

No krátko na to počula z úst starca Simeona 

aj iné slová: „A  tvoju vlastnú dušu prenikne 

meč“ (Lk 2, 35).  Tak si musela spomenúť na 

slová, vypovedané prorokmi, ako napríklad 

tieto: „Obetoval sa, pretože sám chcel, 

a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na 

zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím 

strihačom“ (Iz 53, 7). Teraz sa toto všetko 

stáva skutočnosťou. Vo svojom srdci si vždy 

uchovávala slová, ktoré jej povedal anjel, keď  

 

 

 

 

 

 

 

všetko začalo: „Neboj sa, Mária“ (Lk 1, 30). 

Učeníci sa rozutekali, ona nezuteká. Je pri 

ňom s odvahou matky, s vernosťou matky, 

s dobrotou matky a so svojou vierou, ktorej 

odoláva temnotám: „A blahoslavená je tá, 

ktorá uverila“ (Lk 1, 45). „Ale nájde Syn 

človeka vieru, keď príde?“ (Lk 18, 8). Áno, 

v tejto chvíli to vie: nájde vieru. Toto je 

v týchto okamihoch preňho veľkou útechou. 

 

Modlitba  

Svätá Mária, Pánova matka, ty si zostala 

verná, keď sa jeho učeníci rozutekali. Tak 

ako si uverila, keď ti anjel zvestoval to, čo 

bolo neuveriteľné – že sa staneš matkou 

Najvyššieho – tak si verila aj v hodine jeho 

najhlbšieho poníženia. A tak si sa práve 

v hodine kríža, v najtemnejšej hodine sveta, 

stala Matkou všetkých veriacich. Prosíme ťa: 

nauč nás veriť a pomôž nám, aby sa naša 

viera zmenila na odvahu slúžiť a prejaviť 

lásku, ktorá pomáha a zdieľa utrpenie. 
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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. 

 
 

Odpustová slávnosť na  

Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
 

13.11. 2014 sme na Gymnáziu 

sv. Jána Zlatoústeho v 

Humennom slávili odpustovú 

slávnosť nášho patróna. V našej 

arcieparchii prežívame rok 

rodiny, preto aj témou tohto 

slávnostného dňa bola rodina. 

Tému manželstva a rodiny sme si 

priblížili na triednickej hodine. 

Žiaci spolu s triednymi učiteľmi 

skúmali súčasný stav rodiny, 

príčiny krízy, aj dôležitosť 

dôkladnej prípravy na manželstvo. Pri slávení svätej liturgie, náš duchovný správca o. Vasil Kindja 

rovnako varoval pred nebezpečným fenoménom, ktorý ničí rodiny dnešnej doby. V  hodnotnej 

akadémii, ktorú pripravili žiaci 1. ročníka, žiaci manifestovali dôležitosti rodiny pre ľudský život. 

Každý má právo a túžbu žiť v šťastnej, usporiadanej rodine, preto sme za požehnanie rodín prosili 

nášho Pána. Prosby žiakov boli inšpirované krásnym akatistom požehnania rodín. Celú atmosféru 

krásne dotvoril spevácky zbor gymnázia. 

Mgr. Ema Jarošová 
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Denný stacionár svätého Júdu Tadeáša  

slávnostne otvorený a posvätený 
 

Dátum 31.10. 2014 bol 

pre Gréckokatolícku 

charitu významným 

dňom. Okrem sociálneho 

centra, ktoré v 

Humennom poskytuje 

špecializované sociálne 

poradenstvo, sociálnu 

prevenciu pre ľudí v 

sociálnej núdzi, 

nezamestnaných, 

závislých, ľudí bez 

prístrešia, študentov sa 

slávnostne otvoril denný 

stacionár. Je zasvätený 

patrónovi Júdovi Tadeášovi, ktorý pomáha v 

mimoriadne ťažkých situáciách. Je mu 

zasvätené aj sociálne centrum. Na začiatku som 

srdečne privítala hostí, predstavila denný 

stacionár a informovala o tom, čo ponúka. Pred 

rokom som sa totiž zúčastnila otvorenia Domu 

sv. Simenona v Sačurove a zasnívala som sa o 

tom, že možno raz sa dočkáme aj my, aby sme 

rozšírili priestory a tým aj možnosti pre našich 

klientov. Neprešiel ani rok a my sa stretávame 

pri príležitosti, ktorá je naozaj mojim splneným 

snom. 

Vzácnou návštevou nás poctili: Prešovský 

arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak,  

duchovný správca GKCH o. Voskár, 

zástupcovia farností, prednosta mestského 

úradu      Mgr. Ondrej Bartko, riaditeľ GKCH  

PhDr. Peter Valiček, centrum GKCH, 

poslankyňa mesta Humenného Anna Capová, 

darcovia, klienti a všetci ľudia s dobrým 

srdcom. 

"Aby za Božím stádom nikto nezaostával. 

Vždy a musí nájsť niekto, aby ho zachránil, aby 

ho zobral na plecia a pomohol mu.", povedal 

pri tejto príležitosti v Humennom duchovný 

správca otec Voskár. 

"Bača musí smrdieť za ovcami, teda 

duchovný otec musí poznať svoje ovečky, musí 

im rozumieť, ich problémom, radostiam i 

starostiam. Teším sa, že Gréckokatolícka 

charita chce byť blízko tým, ktorí to potrebujú a 

z tejto potreby vzniklo aj toto centrum", 

povedal prešovský arcibiskup a metropolita 

Mons. Ján Babjak SJ a pokračoval, "Ktosi 

múdry raz povedal, že odpoveďou na detské 

jasle, sú starobince. Rodičia nemajú čas na 

svoje deti a tak sa potom nečudujme, keď raz 

nebudú mať čas naše deti na nás. Nezabúdajme 

na to, že Boh chce, aby sme si navzájom 

pomáhali a potrebovali sa." 

Mons. Ján Babjak Sj, prednosta mestského 

úradu Mgr. Ondrej Bartko a riaditeľ GKCH      

PhDr. Peter Valiček slávnostne prestrihli 

pásku. Nasledovalo slávnostné posvätenie. 

Spoločne s klientmi sociálneho centra sme mali 

pripravený bohatý kultúry program. Veselo sa v 

ňom spievalo, recitovalo. Patrón Júda Tadeáš 

bol predstavený v krátkej divadelnej scénke Po 

slávnostnom obede pokračoval voľný ľudový a 

tanečný program klientov. V dennom stacionári 
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svätého Júdu Tadeáša sa poskytuje sociálna 

služba ambulantnou formou podľa zákona o 

sociálnych službách č. 448/2008 v znení 

neskorších predpisov. Služba sa poskytuje 

dospelým ľuďom zdravotne postihnutým, 

duševne chorým, ktorí potrebujú počas dňa 

pomoc, odbornú starostlivosť, zmysluplné 

naplnenie voľného času, ako aj dospelým 

ľuďom s ich príslušníkmi rodiny, ktorí sa im 

nemôžu celý deň venovať. Kapacita je 12 miest, 

kde poskytujeme dennú starostlivosť v 

dohodnutom čase. Denný stacionár je určení 

pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby, ktoré trpia miernou a ľahkou 

poruchou pamäti a nie je bezpečné, aby 

zostávali v domácom prostredí, ako aj pre 

osoby ktorých optimálny funkčný stav 

umožňuje pobyt v dennom stacionári. V 

dennom stacionári na Vás čaká domáce 

prostredie, príjemný personál, zábava. Človek 

tu nás nájde pomoc a podporu pri osobnej 

hygiene, pri obliekaní, stravovaní a pomoc pri 

všetkom, čo sám nezvláda. Taktiež dohľad nad 

užívaním liekov. Výhodou umiestnenia v 

dennom stacionári je kontakt so spoločenským 

prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti, 

samostatnosti a zamedzenie spoločenskej 

izolácie. Ponúkame sociálne poradenstvo, 

sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, pracovnú 

terapiu, záujmovú činnosť, tréning pamäti, 

duchovné aktivity, terénnu terapiu, preventívne 

aktivity, pohybové cvičenia, účasť na 

kultúrnych akciách, využívanie PC, priestor na 

oddych.  Podmienkou prijatia je dohodnúť si 

termín osobného stretnutia a právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

Kontakt: Dom sv. Júdu Tadeáša, vedúca 

zariadenia Mgr. Jana Vyšinová, Mobil 0910 

842 546. Ste srdečne vítaní. 
                                         

Mgr. Jana Vyšinová 
                                           vedúca denného stacionára  
                                                              Domu sv. Júdu Tadeáša 

 

 

 

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy 
 

V dňoch 05. – 07. december 2014 vás Centrum pre rodinu na Sigorde pozýva na kurz 

Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý organizuje v spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený 

záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej 

metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej 

plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele.  

Príspevok na kurz je 40,- eur. 
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D I V O T V O R C A                                                   A R C I B I S K U P 
 

 existuje azda známejší a obľúbenejší 

svätec než Mikuláš. Zaiste si už každý z 

nás čo to o ňom prečítal, alebo aspoň vypočul. 

Veľkú radosť z tohto svätého muža majú hlavne 

deti, každé predsa vie, že v predvečer svojho 

sviatku nosieva darčeky do pripravenej 

čižmičky. 

 Avšak kto v skutočnosti bol sv. Mikuláš to 

vie presne len málo kto. Meno Mikuláš 

pochádza z gr. Nikolaos tj. víťaz nad národmi. 

Mikuláš sa narodil okolo roku 280 v meste 

Patary, dnes oblasť v južného Turecka. Už ako 

veľmi mladý bol vysvätený na kňaza, taktiež 

veľmi skoro stratil svojich rodičov a tak sa o 

jeho výchovu staral strýko patarský biskup. 

Novokňaz rozdal celý svoj majetok chudobným, 

videl potreby všetkých a všetkým tak ako mohol 

aj pomáhal.  

 V meste v ktorom žil býval istý boháč, 

ktorý schudobnel. Mal tri dcéry, ktoré sa mali 

vydať, ale keďže už nemali čo jesť rozhodol sa, 

že svoje dcéry vystaví potupe a urobí z nich 

neviestky. Keď sa to svätec dozvedel v noci hodil 

cez otvorené okno do domu chudáka zlato 

zabalené do kusa látky a tak sa mohla najstaršia 

dcéra čestne vydať. Podobne urobil aj pri 

ostatných dvoch dcérach. Vďačný muž pristihol 

Mikuláša, pri jeho dobročinnosti, padol mu k 

nohám a ďakoval mu. Ten mu prikázal, aby o 

tom nikomu nehovoril.  

 Neskoršie odišiel do kláštora, ale raz pri 

modlitbe začul hlas, ktorý mu hovoril, aby sa 

vrátil do spoločnosti on poslúchol. No netúžil po 

svetskej sláve a tak prichádza do mesta Myry, 

kde ho nikto nepoznal. Tu žil ako posledný 

úbožiak. V tom istom čase prebiehala aj voľba 

nového arcibiskupa–metropolitu, keďže sa 

voliaci biskupi nedokázali rozhodnúť, dohodli 

sa, že biskupom sa stane ten kto na druhý deň 

ako prvý vstúpi do chrámu. Ukrytí teda čakali. 

Hneď po polnoci do chrámu vchádza Mikuláš, 

aby sa tu modlil.  

 Vytrpel si aj prenasledovanie za vlády 

Diokleciána, kedy bol uväznený. Na prvom 

koncile v Nicei bránil metropolita Mikuláš 

Kristovo Božstvo proti bludárovi Áriovi. V 

horlivosti proti bludnému učeniu udrel Ária po 

tvári. Za tento čin ho prítomní biskupi zbavili 

N 
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úradu, no keď to urobili uvideli stáť po jeho 

pravici Krista s evanjeliárom a Bohorodičku s 

omofórom. Takto upozornení vrátili Mikulášovi 

jeho biskupský stolec.  

 Už počas života sa diali mnohé zázraky, 

raz sa v jeho metropolii rozmohol veľký hlad. 

Tu sa istému kupcovi, ktorý viezol plnú loď 

obilia vo sne zjavil biskup a nariadil mu aby loď 

otočil k Myrám. Keď sa kupec zobudil našiel 

v ruku tri zlaté mince. Muž sen poslúchol 

a všetko obilie priviezol do hladujúceho mesta. 

Počas plavby do Svätej zeme Mikuláš utíšil 

búrku a vzkriesil námorníka, ktorý padol zo 

sťažňa. Tak sa stal patrónom námorníkov a na 

ikonách v našich chrámoch je zobrazovaný s 

loďou v pozadí. 

 Istý vojvodcovia boli nespravodlivo 

obvinení z toho, že chcú zvrhnúť cisára. Cisár 

ich po nespravodlivom vypočúvaní prikázal 

stiahnuť z kože. Vojvodcovia si spomenuli na 

divy, ktoré koná spravodlivý a dobrý biskup a 

celú noc sa k nemu vrúcne modlili. V noci sa 

biskup vo sne zjavil cisárovi aj sudcovi a 

pohrozil im trestom za 

nespravodlivý súd. Keď cisár 

a sudca zistili, že mali rovnaký 

sen oslobodili väzňov a poslali 

ich do Mýr s prosbou o modlitbu 

u biskupa.  

 Keď sa raz počas búrky 

potápala loď s pútnikmi, tí začali 

s pokorou prosiť o Mikulášovú 

pomoc. Odrazu stál svätec pred 

nimi a povedal: „Volali ste ma, 

hľa, prišiel som vám na pomoc, 

nebojte sa!“ Chytil kormidlo a 

búrka ustala, pokojný vietor 

potom loď prihnal k Myrám. Tam pútnici 

navštívili svätca, aby sa mu poďakovali. On ich 

napomenul, aby sa starali o svoj duchovný život, 

lebo u každého videl ťažké hriechy.  

 Boháčovi sa na príhovor sv. Mikuláša 

narodil syn. Ako vďaku tento muž postavil vo 

svojom dome kaplnku zasvätenú jeho menu a 

každý rok slávil jeho sviatok. Syn však padol do 

zajatia a slúžil na nepriateľskom kráľovskom 

dvore. Keď nastal sviatok a svätcova slávnosť 

mladík zosmutnel, kráľ si to všimol a pod 

hrozbami si vynútil od chlapca priznanie. Kráľ 

mu odpovedal: „Nech si robí ten tvoj Mikuláš čo 

chce, ty zostaneš tu s nami!“ Na tieto slová sa 

strhol silný víchor, otriasol palácom, schytil 

mladíka a preniesol ho pred vchod do chrámu.  

 Svätý Mikuláš zomrel vo vysokom veku v 

Mýrach. Nad jeho hrobom sa dialo a dejú sa 

mnohé zázraky. Z jeho tela dodnes vyteká vonné 

myro, ktoré uzdravuje. Jeho povesť divotvorcu 

spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. 

Za svojho ochrancu ho pokladá hlavne Rusko, 

náš byzantský obrad má vo veľkej úcte tohto 

svätého. Sú mu zasvätené mnohé chrámy, je 

zobrazený na každom ikonostase. Modlíme sa k 

nemu o pomoc v ťažkostiach a veríme v jeho 

neustály príhovor pred dobrotivým Pánom.  

 

(digitálne vyobrazenie tváre sv. Mikuláša 

zostavené podľa relikvie lebky, ktorá je uložená 

v meste Bari v južnom Taliansku) 
 

 spracoval: Mikuláš Jančuš
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SUDOKU 

 

Vtipy:  

 
Fero, to si ty? Ty si sa ale zmenil! 

 Brada, brucho... Nevidel som ťa už vyše 

100 rokov!  

Prepáčte, ale ja sa nevolám Fero!  

Nóó, tak ty si si aj meno zmenil? 

 

 

 

 

Hovorí lekár pacientovi:  

Dnes užite dve tablety a ak sa ešte zajtra 

zobudíte, užite ďalšie dve. 

 

 

 

Ide chlapík k jazeru a pod pazuchou nesie 

mačku. Druhý ho stretne a pýta sa:  

Kam ideš?  

Prať mačku.  

Mačka sa prať nedá!  

Mačka sa prať dá.  

Mačka sa prať nedá!  

Mačka sa prať dá!  

O chvíľu sa vracia, pod pazuchou             

zdochnutú mačku.  

Veď som ti vravel, mačka sa prať nedá!  

Mačka sa prať dá. Žmýkať sa nedá. 
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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 24. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
24.11. 

Svätá veľkomučenica Katarína 
 

Posviatok Vstupu presvätej 
Bohorodičky do chrámu 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Michal, Anna, Miroslav, Anna 

(panychída) 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† František, Andrej, Helena, Ján 

Utorok 
25.11. 

Odovzdanie sviatku Vstupu 
presvätej Bohorodičky do 

chrámu 
Svätý Kliment, rímsky pápež, a 

svätý Peter, alexandrijský  

6:00 
6:30 

 

17:00 

18:00 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Štefan (panychída) 
 Príprava s deťmi 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Jozef, Alžbeta, Ján 
(panychída) 

Streda 
26.11. 

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik 
Posvätenie chrámu svätého 

veľkomučeníka Juraja 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Monika, Katarína, Dominika, 

František, Peter 
Moleben pred Narodením IC XC 

Sv. liturgia slovenská 
† Milan, Erik, Jozef, Ján, Marián 

Štvrtok 
27.11. 

Svätý mučeník Jakub Perzský 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Milan 

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

Piatok 
28.11. 

Svätý prepodobný mučeník  

Štefan Nový 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Anna, Andrej (panychída) 
 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Mária, Michal, Alžbeta, 
Michal 

Sobota 
29.11. 

Svätý mučeník Paramon 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Michal, Michal, Peter, Helena, 

Helena  

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

† Rudolf, Terézia 

Nedeľa 
30.11. 

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

Svätý a všechválny apoštol 
Andrej Prvopovolaný 

 
(Zbierka pre Charitu II.) 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Andrej 70 r. 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš 

 
 

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* o. Andrej 
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Liturgický program 

na týždeň po 25. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
1.12. 

Svätý prorok Nahum 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Andrej 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† rod. Papasovej (panychída) 

Utorok 
2.12. 

Svätý prorok Habakuk 

6:00 
6:30 

 

17:00 
18:00 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Helena, Ján, Viera 
Príprava s deťmi 

Sv. liturgia slovenská 
† Jozef, Alžbeta 

Streda 
3.12. 

Svätý prorok Sofoniáš 

6:30 
 

18:00 
 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Jozef, Mária, Ivona  
Sv. liturgia slovenská 
† Michal  (panychída) 

Moleben pred Narodením IC XC 

Štvrtok 
4.12. 

Veľkomučenica Barbora 

6:30 
 

18:00 
 
 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Terézia, Eduard, Jozef 

Sv. liturgia slovenská 
† Anna, Antonín, Iveta (panychída) 

† Zuzana, František, František, Juraj 
(panychída) 

Moleben pred Narodením IC XC 

Piatok 
5.12. 

Prepodobný a bohonositeľský 
otec Sáva Posvätený 

 

(prvý piatok v mesiaci) 

6:30 
 

17:45 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska  
* členovia SSR a NSJ 

Eucharistická pobožnosť 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Ján, Mária, Margita, Eden, 
Anna, Dušan, Jozef, Juraj, Marienka  

Sobota 
6.12. 

 Svätý Mikuláš Divotvorca, 
arcibiskup lykijskej Myry 

7:30 
 

9:00 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Danuta a Ján 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Danka, Alžbetka, Martina, Samuel 

Nedeľa 
7.12. 

 
NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätý Ambróz, milánsky biskup  

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Ľubka, Natálka, Rasťo 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (85 r.) 

 

Veľká večiereň s lítijou 
Sv. liturgia slovenská 

* Bibiana 

 


