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Príhovor Svätého Otca na Generálnej audiencii z 3. decembra 2014: 
  

Drahí bratia a sestry! 
 

 Táto audiencia sa uskutočňuje na dvoch 

rôznych miestach, ako to zvykneme robiť, keď 

prší: tu, na námestí a tiež v Aule Pavla VI., v 

ktorej sú zídení chorí. Už som sa s nimi 

stretol, 

pozdravil 

som ich a oni 

sledujú 

audienciu 

prostredníctv

om 

veľkoplošnej 

obrazovky, 

pretože sú 

chorí a 

nemôžu stáť v 

daždi. 

Pozdravme ich odtiaľto všetci spoločným 

potleskom. 

Dnes sa chcem s vami podeliť o niektoré 

veci z mojej púte do Turecka, od minulého 

piatku do nedele... Cítim, že na prvom mieste 

musím znovu vyjadriť svoju vďačnosť 

prezidentovi Tureckej republiky, predsedovi 

vlády, riaditeľovi Ústavu pre náboženské 

záležitosti a ostatným štátnym 

predstaviteľom, ktorí ma úctivo prijali a 

zaistili dobre usporiadaný priebeh podujatí. 

To si vyžaduje veľa práce, však? A oni to 

urobili s radosťou. Bratsky ďakujem biskupom 

Katolíckej cirkvi v Turecku, vynikajúcemu 

predsedovi biskupskej konferencie, a ďakujem 

im za ich nasadenie pre dobro katolíckych 

spoločenstiev, a taktiež ďakujem 

ekumenickému patriarchovi, Jeho Svätosti 

Bartolomejovi I. 

za srdečné 

prijatie. 

Blahoslave

ný Pavol VI. a 

sv. Ján Pavol II., 

ktorí sa obaja 

vybrali do 

Turecka, a sv. 

Ján XXIII., 

ktorý bol v tejto 

krajine 

pápežským 

delegátom, z neba chránili túto moju cestu, 

uskutočnenú osem rokov po návšteve môjho 

predchodcu Benedikta XVI. Tá zem je drahá 

každému kresťanovi, osobitne preto, že bola 

rodiskom apoštola Pavla, hostiteľkou prvých 

siedmich koncilov, a preto, že sa tu nachádza v 

blízkosti Efezu «Máriin dom». Tradícia nám 

hovorí, že tam žila Panna Mária po zoslaní 

Ducha Svätého. 

V prvý deň apoštolskej návštevy som 

pozdravil občianskych predstaviteľov krajiny, 

z veľkej časti moslimskej, avšak v ústave 
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ktorej sa potvrdzuje laickosť tohto štátu. S 

týmito predstaviteľmi sme hovorili o násilí. 

To, čo plodí násilie, je práve zabúdanie na 

Boha, nie jeho oslava. Z tohto dôvodu som 

nástojil na dôležitosti toho, aby sa kresťania a 

moslimovia spoločne nasadili za solidaritu, za 

pokoj a spravodlivosť, potvrdzujúc, že každý 

štát musí zabezpečiť svojim občanom a 

náboženským spoločenstvám skutočnú 

slobodu náboženského prejavu. 

Dnes, ešte predtým, ako som sa pobral 

pozdraviť chorých, som sa stretol so skupinou 

kresťanov a moslimov, ktorí sú prítomní na 

stretnutí organizovanom dikastériom pre 

medzináboženský dialóg, pod vedením 

kardinála Taurana, a aj oni vyjadrili toto 

želanie napredovať v bratskom dialógu medzi 

katolíkmi, kresťanmi a moslimami. 

V druhý deň som navštívil niektoré 

symbolické miesta rôznych náboženských 

vyznaní, prítomných v Turecku. Urobil som 

tak, pretože som sa cítil v srdci pobádaný 

vzývať Pána, Boha neba i zeme, milosrdného 

Otca celého ľudstva. Ústredným bodom dňa 

bolo slávenie Eucharistie, na ktorej boli v 

katedrále zúčastnení pastieri a veriaci 

rozličných katolíckych rítov, prítomných v 

Turecku. Zároveň tam boli ekumenický 

patriarcha, arménsky apoštolský patriarchálny 

vikár, sýrsko-pravoslávny metropolita a 

zástupcovia protestantov. Boží ľud, v 

bohatstve svojich tradícií a vyjadrovacích 

foriem, je povolaný, aby sa nechal viesť 

Duchom Svätým, v trvalom postoji 

otvorenosti, učenlivosti a poslušnosti.  

Tretí a posledný deň, sviatok sv. Andreja 

apoštola, priniesol so sebou ideálny kontext 

na upevnenie bratských vzťahov medzi 

biskupom Ríma, Petrovým nástupcom a 

ekumenickým patriarchom Konštantínopolu, 

nástupcom Andreja, brata Šimona Petra, ktorý 

tú cirkev založil. S Jeho Svätosťou 

Bartolomejom I. sme obnovili spoločný 

záväzok napredovať na ceste v ústrety obnove 

plného spoločenstva medzi katolíkmi a 

pravoslávnymi. Podpísali sme spoločnú 

Deklaráciu, ktorá je ďalším úsekom na tejto 

ceste. Osobitne významné bolo, že sa k tomuto 

aktu pristúpilo v závere slávnostnej Liturgie 

na sviatok sv. Andreja, na ktorej som sa 

zúčastnil s veľkou radosťou, a po ktorej 

nasledovalo dvojité požehnanie, ktoré udelili 

konštantínopolský patriarcha a rímsky biskup. 

Modlitba je vskutku základom pre každý 

plodný ekumenický dialóg pod vedením 

Ducha Svätého, ktorý, ako som uviedol, 

pôsobí jednotu. 

Posledné stretnutie – a bolo to stretnutie 

krásne a zároveň bolestné – sa uskutočnilo so 

skupinou mladých utečencov, o ktorých sa 

starajú saleziáni. Stretnutie s niektorými 

utečencami z vojnových oblastí Blízkeho 

východu bolo pre mňa veľmi dôležité, a to 

preto, aby som im vyjadril blízkosť moju i celej 

Cirkvi a aby som tiež zdôraznil hodnotu 

poskytovania prijatia, do ktorého aj Turecko 

vkladá veľa úsilia. Ďakujem ešte raz Turecku 

za túto pohostinnosť prejavenú toľkým 

utečencom a zo srdca ďakujem saleziánom z 

Istanbulu. Títo saleziáni pracujú s utečencami 

a sú znamenití! Stretol som tiež iných pátrov, 

jedného nemeckého jezuitu i ďalších, ktorí 

pracujú pre utečencov. Veľká vďaka všetkým, 

ktorí pracujú s utečencami. Modlime sa za 

všetkých utečencov a vyhnancov, a aj za to, 

aby sa odstránili príčiny tejto bolestnej rany. 

Drahí bratia a sestry, všemohúci a 

milosrdný Boh nech naďalej chráni turecký 

ľud, jeho vládu a predstaviteľov rozličných 

náboženstiev. Nech smú spoločne pracovať na 

budúcnosti mieru, a to tak, aby Turecko 

mohlo predstavovať miesto pokojného 

spolužitia medzi rôznymi náboženstvami a 

kultúrami. Modlime sa zároveň, aby na 

príhovor Panny Márie Duch Svätý rozhojnil 

ovocie tejto apoštolskej cesty a povzbudzoval v 

Cirkvi misionárske nadšenie, pre ohlasovanie 

všetkým národom, s úctou a v bratskom 

dialógu, že Pán Ježiš je pravda, pokoj a láska. 

Iba on je Pán. Ďakujem. 

                         

Prevzaté z TK KBS 
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Meditácia o šiestej bolesti Panny Márie: 

Panna Mária prijíma do náručia mŕtveho syna
 
  

Keď stotník, čo stál naproti 

nemu, videl, ako vykríkol 

a skonal, povedal: „Tento človek 

bol naozaj Boží Syn.“ Zobďaleč 

sa pozerali aj ženy. Medzi nimi 

Mária Magdaléna, Mária, matka 

Jakuba Mladšieho a Jozesa, 

i Salome,  ktoré ho sprevádzali 

a posluhovali mu, keď bol 

v Galilei. A mnohé iné, čo s ním 

prišli do Jeruzalema.  

Keď sa už zvečerilo, pretože 

bol Prípravný deň, čiže deň pred 

sobotou, prišiel Jozef z Arimatey, 

významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie 

kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil 

o Ježišovo telo.  Pilát sa zadivil, že už zomrel. 

Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už 

mŕtvy.  Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo 

Jozefovi.  
      Mk 15, 39 - 45 
 

Súsošie Matky Božej s mŕtvym Ježišom v 

náručí na hlavnom oltári Národnej mariánskej 

svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 

vznikla po urovnanom manželskom konflikte. 

Liečivá sila mariánskeho príhovoru vyplýva z 

lásky, obety a dôvery, vyjadrenej aj šaštínskou 

pietou. Bolesti v našich vzťahoch uzdravuje 

láskyplne obetovaná bolesť, čistá a bezhriešna 

bolesť Syna obetovaná za to, aby "sme všetci 

jedno boli". K zmŕtvychvstaniu našich vzťahov, 

symbolizovaných žiarivým krížom za sochou 

piety, sa dá dostať iba cez očistnú bolesť 

dobrovoľne prijatej obety. Ukrižovaný, ležiaci v 

náručí Nepoškvrnenej, niesol naše hriechy, ba 

stal sa za nás hriechom, aby otvoril - ako druhý 

Adam - prvým Adamom zavreté dvere rajskej 

blaženosti. Preto sa trhá 

chrámová opona, symbolizovaná 

modrozlatou drapériou, aby 

vznikol nehatený priezor, cesta k 

Bohu. Tým sa v ikonografii 

šaštínskej baziliky završuje línia 

viacerých krížov, začínajúca už 

na oltári. Dvierka spodného 

menšieho tabernákula zdobí 

výjav snímania z kríža, na vyššie 

situovaných pozlátených 

dvierkach horného Bohostánku 

je obraz ukrižovania s Máriou a 

Jánom pod krížom. V duchovnej 

vertikále tohto priestoru je medzi dvomi týmito 

krížmi na oltári - a žiarivým krížom na stene - 

súsošie piety s korunovanou Pannou Máriou a 

korunovaným ukrižovaným Kristom. 

Korunovať obraz či sochu znamenalo vždy 

povýšiť  zobrazenú postavu  za najvyššiu 

hodnotu všetkých ostatných hodnôt.  To 

vyjadruje aj ruka,  ktorou si na srdce ukazuje 

svätý evanjelista Ján, stojaci naľavo od oltára. 

Ján totiž prijal Máriu za svoju, osvojil si ju, 

prijal do srdca. Jeho gesto a ku krížu hľadiaca  

tvár akoby práve reagovala na slová 

Ukrižovaného "hľa, tvoja Matka". Svätý Ján 

ako jediný apoštol stál pod krížom, ako jediný 

videl vrcholiť utrpenie Matky zomierajúceho 

Syna.  

Všetky významové siločiary sa zbiehajú ku 

korunovanej postave Ukrižovaného, ktorého 

hlavu zdobí nad tŕňovou korunou osadená 

pozlátená koruna z venca ľaliových kvetov a 

„golgotského kvetu“, ktorého súčasti 

pripomínajú nástroje Ježišovho umučenia. 



Sme tu pre vás 23/2014 

 

4 

 

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. 

 
 

 

Prečo podporiť Referendum o rodine? 
 

Ponúkam Vám pár „linkov“ prečo ísť podporiť 

Referendum o rodine. Súvislosti majú širší dopad: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3afaUqVd

Gzk 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1442101/Vystraseni

-rodicia-z-Kosic-sa-stazuju-na-sexualny-kurz-v-

skole--Museli-predviest-oral-a-anal- 

 

http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-

skole-prehovoril/453493 

 

NEPODCEŇUJME HROZBU AJ PRE NAŠE RODINY. MÔŽE TO BYŤ LEN OTÁZKA ČASU!!! 

o. Martin Zlacký 

 

 

OZNAM  

 
Touto cestou hľadáme podnájom pre slobodného výpomocného duchovného v čase od 

konca decembra 2014 do konca júla 2015 najlepšie v rodinnom dome v okolí farského 

chrámu. Pre ponuky podnájmu, prosím, kontaktujte o. Martina. 

https://www.youtube.com/watch?v=3afaUqVdGzk
https://www.youtube.com/watch?v=3afaUqVdGzk
http://www.topky.sk/cl/10/1442101/Vystraseni-rodicia-z-Kosic-sa-stazuju-na-sexualny-kurz-v-skole--Museli-predviest-oral-a-anal-
http://www.topky.sk/cl/10/1442101/Vystraseni-rodicia-z-Kosic-sa-stazuju-na-sexualny-kurz-v-skole--Museli-predviest-oral-a-anal-
http://www.topky.sk/cl/10/1442101/Vystraseni-rodicia-z-Kosic-sa-stazuju-na-sexualny-kurz-v-skole--Museli-predviest-oral-a-anal-
http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493
http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493
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Deň otvorených dverí 

na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
 

Deň 21. novembra bol 

veľkým dňom na našom 

gymnáziu. Už tradične sa konal 

deň otvorených dverí. Viac ako 

stovke účastníkov, sa naskytla 

príležitosť obhliadky školy, účasti 

na otvorených hodinách, možnosť 

zasúťažiť si v uličke jazykov 

a nechýbala hodnotná tombola 

a samozrejme chutné občerstve-

nie. 

 Po uvítaní riaditeľom školy 

PaedDr. Emilom Jarošom, bola 

žiakom základných škôl predstavená bohatá história školy cez video kroniku GJZ. Po tomto úvode sa 

sprevádzania ujali starší žiaci GJZ. Pre všetkých účastníkov bolo pripravených 8 stanovísk. V nich 

mohli účastníci zažiť demonštráciu opisného slohového postupu, pri ktorej žiaci pripravovali ovocné 

a zeleninové nápoje. So skúsenosťami z pobytu v Moskve sa prišla podeliť už absolventka nášho 

gymnázia Mária Hudáková. Prezentáciu aktivít ruského jazyka doplnila scénka „Hodina ruštiny“. 

V tabletovej učebni si mohli účastníci vyhotoviť v dnešnej dobe obľúbené selfie, ktoré si editovali na 

tabletoch. V anglickom jazyku to bola interaktívna výučba o zdravej výžive. Praktické ukážky 

chemických pokusov, priniesli zaujímavé zvukové efekty. Nemčina sa prezentovala pravidelným 

pobytom našich žiakov v Badmarienbergu. Svoj infostánok mal aj predmet Španielsky jazyk. Kvíz 

v uličke cudzích jazykov aktivizoval účastníkov k hľadaniu správnych odpovedí. Chvály a piesne 

mladých ako aj osobné svedectvá 

v školskej kaplnke povzbudili 

nejedného žiaka ZŠ. V posilňovni 

prebehli ukážky posilňovacích techník 

ako ak predstavenie rôznych kurzov, 

ktoré realizujú učitelia telesnej 

a športovej výchovy.  

Veríme, že tento príjemne strávený 

deň dlho ostane v pamäti všetkých 

účastníkov a bude kľúčovým bodom pri 

voľbe strednej školy. 

učitelia a žiaci GJZ 
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Arcibiskup Ján Babjak SJ otvoril  

Rok zasväteného života v prešovskej katedrále 
 
 

Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ slávnostnou archijerejskou svätou 

liturgiou otvoril v nedeľu 30. novembra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove Rok zasväteného 

života v Prešovskej archieparchii. 

Archijerejská svätá 

liturgia začala slovami sv. 

Augustína: „Volal si a 

kričal a preboril si moju 

hluchotu, oslepil si môj 

slabý zrak, lebo si ma 

veľmi silno ožiaril, až tak, 

že som sa chvel od 

lásky...“ Spolu s 

vladykom Jánom slávil 

svätú liturgiu jeho 

pomocný biskup Milan 

Lach SJ a viacerí kňazi. 

Za dar povolania v 

prítomnosti miestnej 

cirkvi prišlo poďakovať 

približne 100 zasvätených osôb, kňazi a seminaristi Prešovskej archieparchie. Vo svojom 

príhovore vladyka Ján vyzval zasvätené osoby slovami Svätého Otca Františka, aby si počas tohto 

roka zvlášť všimli 3 dôležité skutočnosti: 

1. aby na svoje povolanie a na prežité roky zasvätenia hľadeli s veľkou vďačnosťou; 

2. aby súčasnosť prežívali radostne a s veľkým evanjeliovým zanietením. Zasvätené osoby 

majú byť radostnými osobami, ktoré budú niesť radosť, pokoj a lásku všade tam, kam pôjdu;  

3. aby na budúcnosť nehľadeli pesimisticky, ale s nádejou. 

V závere svojho príhovoru oznámil, že Rok zasvätených osôb bude spojený s udelením 

odpustkov pri návšteve niektorých miest a po splnení predpísaných podmienok.  

Po slávení archijerejskej svätej liturgie stretnutie pokračovalo v Gréckokatolíckom kňazskom 

seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča pri spoločnom obede, zdieľaní sa a nakoniec modlitbou 

Akatistu požehnania rodín.  

sr. Petra Eva Sičáková SNPM 

http://grkatpo.sk/?spravy&id=1964 
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PÔST PRED SVIATKOM  

NARODENIA PÁNA  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I L I P O V K A 
 

o je to Filipovka?“ Keby sme uvedenú 

otázku položili gréckokatolíkom žijúcim 

na Slovensku pred desiatimi alebo pätnástimi 

rokmi, väčšina by pravdepodobne len 

nechápavo pokrčila ramenami a pokrútila 

hlavou. Časom sa však situácia zlepšila a dnes 

by prakticky všetci, prinajmenšom praktizujúci, 

bez váhania odpovedali, že ide o obdobie 

prípravy na sviatok Narodenia nášho Pána, 

Ježiša Krista, na Vianoce. Vieme však o 

Filipovke niečo viac? 

 Filipovka nemohla existovať, kým nebol 

zavedený samostatný sviatok Narodenia Ježiša 

Krista. V tejto súvislosti treba vedieť, že počas 

prvých dvoch alebo troch storočí prinajmenšom 

vo väčšine miestnych cirkví takýto sviatok 

neexistoval, narodenie nášho Vykupiteľa sa 

oslavovalo 6. januára v rámci Bohozjavenia. To 

znamená, že Bohozjavenie bolo pôvodne nielen 

pamiatkou Kristovho krstu v Jordáne, ako je to 

dnes, ale tiež oslavou jeho narodenia. Práve 

preto cirkvi arménskej tradície až doteraz 

oslavujú Ježišovo narodenie 6. januára. 

Bohozjavenie teda predstavuje mimoriadne 

starobylý kresťanský sviatok. Na základe 

písomných prameňov možno dokázať, že 

jestvoval už koncom druhého storočia, niektorí 

liturgisti zastávajú názor, že pochádza priamo z 

apoštolských čias. Z toho vyplýva, že obdobie 

prípravy na Bohozjavenie v ranom kresťanstve 

zároveň časom prípravy na oslavu Ježišovho 

narodenia. 

 Prvé svedectvá o ňom pochádzajú zo 

začiatku 3. storočia z Egypta. Tamojší kresťania 

ho slávili 20. mája, ale nie všetci, niektorí ho 

odmietali. V ďalších miestnych cirkvách sa 

tento sviatok ustanovoval na 28. marec alebo na 

19., či 20. apríl. Prvou miestnou cirkvou, kde sa 

predmetný sviatok slávil 25. decembra, bol Rím. 

 Pokiaľ ide o cirkvi konštantínopolskej 

tradície, medzi ktoré patrí aj naša 

gréckokatolícka cirkev, 25. december ako deň 

samostatného sviatku Narodenia Ježiša Krista 

zaviedol v roku 379 alebo 380 svätý Gregor 

Teológ. Po jeho odchode do exilu však zanikol a 

definitívne ho ustanovil pravdepodobne svätý 

Ján Zlatoústy s cisárom Arkadiom okolo roku 

400. 

 Ako teda vidíme, v cirkvách 

konštantínopolskej tradície sa samostatný 

„Č 
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sviatok Ježišovho narodenia ujal 

pravdepodobne začiatkom piateho storočia. Z 

toho vyplýva, že obdobie prípravy na jeho 

slávenie mohlo vo vyššie uvedených cirkvách 

vzniknúť najskôr v priebehu piateho storočia. 

Podľa niektorých k tomu došlo v šiestom, podľa 

iných v siedmom alebo ôsmom storočí. Na 

základe písomných dokumentov vieme, že 

najneskôr v deviatom storočí takéto prípravné 

obdobie, a to relatívne dobre ustálené, už 

existovalo a definitívne bolo zavedené na 

miestnom konštantínopolskom sneme v roku 

1166. Pre nás je nemálo závažnou aj skutočnosť, 

že gréckokatolícka zamoščská synoda z roku 

1720 i gréckokatolícka ľvovská synoda z roku 

1891 toto prípravné obdobie potvrdili. 

 Filipovka sa začína 15. novembra a trvá do 

24. decembra vrátane, teda celkovo štyridsať 

dní. Z uvedeného dôvodu sa niekedy nazýva 

Štyridsiatnicou, podobne ako Veľký pôst pred 

Paschou. Filipovkou sa nazýva preto, lebo sa 

začína bezprostredne po sviatku svätého a 

všechválneho apoštola Filipa, ktorý pripadá na 

14. november. Okrem pomenovania „Filipovka“ 

sa na označenie tohto obdobia používa aj 

cirkevnoslovanské „Roždestvenskij post,“ ktoré 

je mimoriadne ťažké preložiť do súčasnej 

slovenčiny. Vzhľadom na to, že doslovne ide o 

„Narodeninový pôst,“ do úvahy by azda 

prichádzali slovné spojenia „Pôst pred 

Narodením Krista“ alebo „Pôst k Narodeniu 

Krista,“ prípadne „Vianočný pôst.“ Ako 

najvhodnejšie sa javí pomenovanie „Filipovka,“ 

ktoré už môžeme považovať za zaužívané. 

 V súčasnosti – konkrétne od roku 1969, 

keď rímska Kongregácia pre východné cirkvi 

vydala dekrét, ktorým upravuje pôstnu 

disciplínu platnú pre gréckokatolíkov žijúcich 

na území bývalej Československej socialistickej 

republiky – nie sme povinní počas Filipovky 

dodržiavať ani pôst, ani zdržanlivosť, okrem 

zvyčajných piatkov a 24. decembra. To však 

neznamená, že sa počas Filipovky nemáme 

alebo dokonca nesmieme postiť. Práve naopak, 

bolo by prinajmenšom vhodné, keby si každý z 

nás stanovil aspoň nejaký pôst či zdržanlivosť 

od pokrmov, aby mohol sviatok Ježišovho 

narodenia prežívať naozaj po kresťansky. Ako 

vhodná inšpirácia či východisko môže poslúžiť 

pôstna disciplína, ktorú ustanovil 

konštantínopolský snem z roku 1166. 

 Stojí pred nami ešte jedna otázka: Má 

Filipovka nejaký vplyv na slávenie bohoslužieb? 

Vo všeobecnosti môžeme odpovedať negatívne, 

nie však bezvýhradne. Niektoré bohoslužobné 

knihy predpisujú v prvý deň Filipovky a počas 

niektorých ďalších dní ak nepripadnú na sobotu 

či nedeľu, spievať na utierni „Aleluja“ namiesto 

„Boh je Pán“ a konať modlitbu svätého Efréma 

Sýrskeho spojenú s veľkými poklonami – 

podobne ako počas Veľkého pôstu. Okrem toho 

sa niektorí liturgisti domnievajú, že by bolo 

vhodné, na spôsob Veľkého pôstu, používať 

počas niektorých dní Filipovky tmavé rúcho. 

Súčasťou obdobia Filipovky sú spomienky na 

prorokov, ktorí ohlasovali Kristov príchod 

praotcov a Nedeľa otcov, keď si dvoma rôznymi 

spôsobmi pripomíname Ježišových predkov, 

ktorých mal z hľadiska ľudskej prirodzenosti. 

Niektoré vlastné menlivé časti má aj sobota 

pred Nedeľou otcov. Od 21. novembra do 31. 

decembra sa spievajú na nedeľných 

a sviatočných utierňach ako katabázia (posledná 

časť piesní kánona) irmosy zo sviatku Ježišovho 

narodenia „Christos raždajetsja“. Na obdobie 

Filipovky jestvuje osobitá modlitba a tiež 

moleben. Nádhernou bohoslužbou sú kráľovské 

hodinky slávené zvyčajne 24. decembra 

doobeda. 

 Boží Syn, ktorý sa stal skutočným 

človekom a narodil sa v Betleheme, nech nás 

urobí schopnými a ochotnými prežiť tohtoročnú 

Filipovku na naše dobro a spásu! 

 

 

            spracované podľa: http://www.zoe.sk/?citaren&id=225
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Hlavolam pre lenivé deti. 

Jeden z obrázkov sa odlišuje.  

Nájdi ho! 

SUDOKU 

 

Vtipy:  
Ide jeden chlapík po púšti a kričí:  

Vodúúú, vodúú.  

O chvíľu najde studňu a vykríkne:  

Vodá.  

A zo studne sa ozve:  

Kde?  

 

 

Ponuka práce:  

Hľadáme analfabeta na prácu s prísne 

tajnými dokumentami.

 

 

 

 

V blázinci:  

 Počujte, prečo vy všetkým hovoríte, že ste 

Napoleon Bonaparte a mne tvrdíte, že ste 

Ľudovít XVI.?  

Viete pán doktor, vás si predsa nedovolím 

klamať. 
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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 26. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
8.12. 

Počatie presvätej Bohorodičky 
svätou Annou 

 

(prikázaný sviatok) 
(myrovanie) 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 
 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Ladislav a Ján 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

† Helena, Fedor, Mária, Anna 

Utorok 
9.12. 

Prepodobný otec Patapios 

6:00 
6:30 

 

17:00 

18:00 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

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

† Micahl, Ján, Anna (panychída) 

Streda 
10.12. 

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés 
a Eugraf 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Peter, Michal, Emil, Anna, Magdaléna 

 Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská 

† Anna, Michal (panychída) 

Štvrtok 
11.12. 

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Mária (panychída) 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská 

† Helena, Ján, Helena, Alica, Michal, 
Štefánia, Miro, Stano 

Piatok 
12.12. 

Prepodobný otec Spiridon 
Divotvorca 

6:00 
6:30 

 
 
 

17:30 
18:00 

 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Bartolomej, Zuzana, Michal, Štefan, 
Anna 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia slovenská 

* Anna 
† Mária (panychída) 

Sobota 
13.12. 

Svätí mučeníci Eustratios, 
Auxencius, Eugen, Mardarios a 

Orest 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† rod. Mihalčíkova Vasiľ, Ján, Andrej, 

Zuzana  
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
† Helena, Michal, Katarína 

Nedeľa 
14.12. 

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA 
PO PÄŤDESIATNICI 

 

NEDEĽA SVÄTÝCH 
PRAOTCOV 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Zuzana a Iveta 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal a Anežka 

Večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

* Laura, Miroslav, Jana 
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Liturgický program 

na týždeň po 27. nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
15.12. 

Svätý hieromučeník Eleuterios 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Anton (panychída) 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Andrejka (panychída) 

Utorok 
16.12. 

Svätý prorok Aggeus 

6:00 
6:30 

 

17:00 
18:00 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 

† Alexander, Zuzana 
Príprava s deťmi 

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj (ročná) 

Streda 
17.12. 

Svätý prorok Daniel; traja svätí 
mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael 

6:30 
 

18:00 
 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Tatiana s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
* Michal (82r.) 

Moleben pred Narodením IC XC 

Štvrtok 
18.12. 

Svätý mučeník Sebastián a jeho 
spoločníci 

6:30 
 
 

18:00 
 

19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Andrej, Ján, Zuzana, Anna, Mária, 

Zuzana, Július, Andrej 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján 
Moleben pred Narodením IC XC 

Piatok 
19.12. 

Svätý mučeník Bonifác 

6:00 
6:30 

 
 

18:00 
19:00 

Moleben pred Narodením IC XC 
Sv. liturgia staroslovienska 
† Vasiľ, Anna, Ján, Fedor 

Sv. liturgia slovenská 
† Jozef, Júlia, Jozef (panychída) 

Moleben pred Narodením IC XC 

Sobota 
20.12. 

Sobota pred Kristovým narodením 

Predsviatok Narodenia Pána 

Svätý hieromučeník Ignác 
Bohonositeľ 

6:30 
 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
† Mária, Vojtech, Ján, Mária, Lýdia, 

Michal (panychída) 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 
† Katarína, Peter 

Nedeľa 
21.12. 

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 

NEDEĽA SVÄTÝCH 
OTCOV 

Predsviatok Narodenia Pána 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
 

15:00 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (75r.) 

Sv. liturgia staroslovienska 
* za veriacich 

 

Sv. liturgia slovenská 
* Karolína a Terezka 

 

Predvianočná spoveď 
Sv. liturgia slovenská 

* Milka (60r.), Ladislav 

 


