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Byť kresťanmi bez predstierania 

(z myšlienok pápeža Františka) 
 

Ktorý sviatok našej viery je 

najdôležitejší: Vianoce, či Veľká 

noc?  

Viete, že ja som si až do svojich 15 

rokov myslel, že sú to Vianoce? Každý sa 

môže zmýliť... – Je to Veľká noc, pretože 

je to sviatok našej spásy, sviatok lásky 

Boha ku nám, oslava, slávenie jeho smrti 

a zmŕtvychvstania.  

Veľkonočné trojdnie vyznačuje 

základné etapy našej viery a nášho 

povolania vo svete; a všetci kresťania sú 

povolaní prežívať tieto tri sväté dni – 

štvrtok, piatok, sobotu a samozrejme aj 

nedeľu – avšak už v sobotu [večer] je 

zmŕtvychvstanie – tieto tri sväté dni, ako 

takpovediac „matricu“ ich osobného 

života, ich komunitného života, tak, ako 

prežívali naši bratia Židia exodus 

z Egypta. 

Tieto tri dni opätovne predkladajú 

kresťanskému ľudu veľké udalosti spásy 

uskutočnené Kristom, a tak ho 

nasmerúvajú na horizont jeho budúceho 

osudu a posilňujú ho v úsilí 

vydávať svedectvo uprostred dejín. 

„Kristus vstal z mŕtvych“. Týmito 

slovami dojímavého jasania vrcholí 

Trojdnie. Obsahujú v sebe nielen 

ohlasovanie radosti a nádeje, ale aj výzvu 

k zodpovednosti a k misii. Takže nekončí 

sa to pri veľkonočnom koláči, vianočke, 

vajíčkach, oslavách... Toto je pekné, je to 

pekné, lebo je to rodinná oslava, avšak 

tam sa to nekončí. Tam sa začína cesta 

k misii, k ohlasovaniu, že Kristus vstal 
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z mŕtvych. A toto hlásanie, ku ktorému 

vedie Trojdnie, pripravujúce nás na jeho 

prijatie, je centrom našej viery a našej 

nádeje. 

Svätý Pavol zhrňuje veľkonočné 

udalosti v tomto výraze: „Veď bol 

obetovaný náš veľkonočný Baránok, 

Kristus“ (1 Kor 5,7). Tak ako baránok. Bol 

obetovaný. Preto, pokračuje: „Staré sa 

pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5,17). 

Znovuzrodené.  

Ak sa kresťan nechá skutočne obmyť 

Kristom, ak sa nechá ním vyzliecť zo 

starého človeka, aby mohol žiť novým 

životom, tak napriek tomu, že ostane 

hriešnikom, nemôže byť viac 

skorumpovaný. Ježišovo ospravodlivenie 

nás zachraňuje pred skazenosťou; sme 

hriešnici, ale nie skorumpovaní. A tak 

kresťan nemôže viac žiť so smrťou v duši, 

a ani nemôže byť príčinou smrti. 

A tu musím povedať jednu smutnú 

a bolestnú vec. Existujú aj predstieraní 

kresťania, tí, ktorí hovoria „Ježiš vstal 

z mŕtvych“, „som ospravodlivený 

Ježišom“, „žijem novým životom“, avšak 

žijú život skazenosti. A títo predstieraní 

kresťania skončia zle.  

Kresťan je hriešnik, ale máme istotu, 

že keď prosíme o odpustenie, tak Pán nám 

odpustí. Skorumpovaný človek sa tvári, že 

je spravodlivý, ale nakoniec má vo svojom 

srdci hnilobu. 

Kresťan nemôže žiť so smrťou v duši, 

ani nemôže byť príčinou smrti. 

Spomeňme si – nemusíme ísť ďaleko – 

ostaňme doma, spomeňme si na tzv. 

„kresťanských“ mafiánov. Ale títo 

s kresťanstvom nemajú nič spoločné. 

Hovoria si kresťania, ale nosia smrť vo 

vlastnej duši a aj druhým. Modlime sa za 

nich, aby sa Pán dotkol ich duše. 

Blížny, hlavne ten najmenší a najviac 

trpiaci sa stáva konkrétnou tvárou toho, 

ktorému darujeme lásku, ktorú Ježiš 

daroval nám. A svet sa stáva miestom 

nášho nového života zmŕtvychvstalých. 

My sme vstali z mŕtvych s Ježišom, 

vzpriamení, s jasným pohľadom, 

a môžeme zdieľať uponíženie tých, ktorí 

ešte i dnes, tak ako Ježiš, sú trpiaci, nahí, 

v núdzi, opustení, usmrtení, preto, aby sa 

stali vďaka nemu a s ním nástrojmi 

vykúpenia a nádeje, znakmi života 

a zmŕtvychvstania. 

V mnohých krajinách je zvyk, že v deň 

Veľkej noci, keď znejú zvony, mamy 

a staré mamy vedú deti k tomu, aby si 

umyli oči vodou, vodou života, na znak 

toho, že môžu vidieť Ježišove  nové veci. 

Nechajme si aj my obmyť dušu, obmyť oči 

duše, aby sme videli pekné veci a aj ich 

konali. A to je nádherné! Toto je skutočné 

zmŕtvychvstanie Ježiša po jeho smrti, 

ktorá bola cenou za záchranu všetkých 

nás.
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Prešovská archieparchia v dejinách 

(historické súvislosti vývoja územia Prešovskej archieparchie) 

 

Obdobie po 16. storočie  

Po smrti svätých bratov začalo tvrdé 

prenasledovanie Metodových žiakov, 

kňazov a diakonov. Mnohí utiekli do 

Bulharska, do “Dácie”,  mnohých 

predávali ako otrokov. Niektorí učeníci 

sv. Metoda sa vysťahovali do Čiech, kde 

sa kláštor na Sázave, ktorý založil 

sv. Prokop v roku 1053, stal 

strediskom 

cyrilometodského odkazu. 

Iní odišli do Vislanska na 

území dnešného Poľska. 

Mnohí ďalší z učeníkov, 

hlavne   domáceho pôvodu, 

neodišli za hranice vlasti. 

Odchádzali do svojich 

domovov, takže na mnohých 

odľahlých miestach sa mohol 

ďalej udržiavať aj starosloviensky 

bohoslužobný jazyk a liturgia. 

Na juh od Dunaja sa v 10. storočí 

vytvorila  silná ríša z maďarských 

kmeňov. Charakteristickým znakom tejto 

doby je istá symbióza východného 

slovanského kresťanstva a gréckych 

vplyvov s novým vládnucim 

staromaďarským národom. Príklad 

takejto symbiózy a osmózy nám 

poskytuje aj najstarší dokument 

napísaný v maďarskom jazyku, Halloti 

beszéd és koyorgés, čiže pohrebná kázeň 

a modlitba, ktoré sa zachovali 

v Prayovom kódexe z 12. storočia. Zo 

štruktúry modlitieb vidieť evidentnú 

závislosť od byzantsko–

slovanského trebníka. 

Cirkevná terminológia 

v tomto diele, ale aj v iných 

prípadoch bola prevzatá zo 

slovančiny.  

Iné liturgicko-obradové 

dokumenty tohto obdobia 

potvrdzujú pretrvávanie 

cyrilometodského 

duchovného dedičstva. 

Pražské hlaholské zlomky z 11. 

storočia obsahujú liturgické modlitby 

podľa byzantského obradu, ktoré 

dokazujú ich pravdepodobný pôvod 

z gréckeho kláštora na Visegráde. 

V Ostrožníckych pergamenových 

zlomkoch máme zachovaný neznámy text 

kánonu na česť sv. Demetra Solúnskeho. 

Text pochádza z 11. alebo 12. storočia. Bol 

nájdený v Ostrožnici na 
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severovýchodnom Slovensku, čo len 

potvrdzuje pretrvávanie liturgickej 

byzantskej tradície v tomto období na 

spomínanom území. Počas vlády 

kniežaťa Gejzu (972-997) bol východný 

obrad dokonca v prevahe, hoci súčasne 

môžeme zaznamenať už aj rast misijnej 

činnosti latinskej cirkvi.  

Pre toto obdobie je charakteristické aj 

silné vzájomné prenikanie byzantského 

a latinského obradu. Pamiatky 

byzantského umenia potvrdzujú, že 

východná liturgia sa udržala v Uhorsku 

i po roku 1200. 

V roku 1092 zvolal kráľ Ladislav 

synodu v Sabolči, na ktorej sa zúčastnili 

všetci biskupi Uhorského kráľovstva, 

opáti kláštorov, predstavitelia kléru 

a laikov. Zákony, ktoré sa prijali na tejto 

synode sa stali časťou uhorských 

civilných zákonov. Na tejto synode sa 

prejednávala otázka pôstu, klerického 

stavu a manželstva i cirkevných sviatkov. 

Významnou historickou udalosťou 

bola valašská kolonizácia, ktorá mala 

veľkú odozvu aj v živote východnej cirkvi. 

K migrácii obyvateľov Valašska (etnicky 

patriaci k rumunskej národnosti) sa 

pridávali aj spoločenstvá okolitých 

národností: Rusíni, Ukrajinci, obyvatelia 

Halíče v Poľskom kráľovstve a Slováci 

z Uhorského kráľovstva. Postupnou 

migráciou strácala táto kolonizácia stále 

viac valašský charakter a do popredia sa 

dostával slovanský charakter. Toto 

tvrdenie potvrdzuje aj väčšia časť 

dokumentov z tejto doby, ktoré pre tieto 

územia hovoria o Valachoch – Ruténoch, 

alebo neskôr iba o Ruténoch. Pohľady na  

teologický a aj liturgický význam  

kolonizácie sa rôznia.  Tieto pohľady 

majú však jednu spoločnú črtu: 

cyrilometodské dedičstvo sa dostalo pod 

ochranu valašského práva. 

Z tohto obdobia existuje jeden 

dokument, ktorý slúži na objasnenie 

osobitnej cirkevno-právnej situácie 

a obradového spolužitia na území 

Východného Slovenska. Jedná sa o tzv. 

Spišské modlitby. Tieto Spišské modlitby 

predstavujú súhrn modlitieb, prejavov 

a liturgických výziev, ktoré sú sústredené 

na nasledujúce liturgické časti: obrad 

čítania evanjelia a homílie, modlitby 

veriacich a obrad spoločného vyznania. 

Tento dokument, ktorý bol napísaný 

v slovenčine pod vplyvom dialektu 

spišského regiónu, je svedectvom o tom, 

akým spôsobom prežíval a odovzdával sa 

východný obrad na územiach, ktoré nás 

zaujímajú, ako aj o tom, aký bol postoj 

latinských cirkevných štruktúr 

k možnosti spolužitia dvoch obradov, kde 

boli centrá tejto kultúrnej a náboženskej 

výmeny a aké flexibilné boli vtedajšie 

normy obradovej praxe. 
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Kto je najsilnejší 

   (príbeh pre potešenie duše) 
 

Skala jedného dňa vyhlásila: „Som najsilnejšia!“ Začulo to železo a rieklo: „Ja som 

silnejšie než ty! Chceš sa presvedčiť?“ Tí dvaja sa hneď pustili do boja, až napokon zo skaly 

zostal len prach. 

Železo potom povedalo: „Ja som najsilnejšie!“ Keď to počul oheň, ozval sa: „Ja som 

silnejší ako ty! Chceš to vidieť?“ Pustili sa do seba a železo sa nakoniec roztavilo. 

Oheň vtedy povedal: „Ja som naozaj najsilnejší!“ Počula to voda a riekla: „Ja som 

silnejšia než ty! Ak chceš, dokážem ti to.“ Začali zápasiť a voda uhasila oheň. 

Vtedy voda vyhlásila: „Ja som najsilnejšia!“ Začulo to slnko a povedalo: „Ja som ešte 

silnejšie! Pozri sa!“ Bojovali spolu, pokiaľ slnko nenechalo vodu vypariť sa. 

Slnko oznámilo: „Ja som najsilnejšie!“ Keď to počul oblak, povedal: „Ja som silnejší! 

Aha!“ Pustili sa do boja a oblak zahalil slnko. 

Oblak riekol: „Ja som najsilnejší!“ Lenže vietor povedal: „Ja som silnejší než ty! Hneď 

ti to ukážem.“ A vietor odfúkol oblak. 

Vietor povedal: „Ja som ale silný!“ Hory na to: „My sme ešte silnejšie než ty!“ Začali 

zápasiť a vietor uviazol medzi hrebeňmi hôr. 

Hory povedali: „Sme silné!“ Lenže ich začul človek a riekol: „Ja som silnejší než vy! Ak 

to chcete vidieť...“ 

Človek obdarený prenikavým umom vyhĺbil do hôr otvory a zabránil im v tom, aby 

väznili vietor. 

Keď človek zlomil silu hôr, vyhlásil: „Ja som najmocnejší tvor, aký kedy bol!“ Potom 

však prišla smrť a človek, ktorý bol presvedčený o svojej múdrosti a sile, vydýchol 

naposledy a zomrel. 

Smrť sa už radovala, keď zrazu prišiel muž a po troch dňoch od svojho úmrtia vstal  

a porazil smrť.  

„On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia zavrhli,  

a on sa stal kameňom uholným.  

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom 

iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali 

byť spasení“ (Sk 4, 11 - 12). 
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Pozvanie 
(otec arcibiskup a metropolita Ján v našej farnosti) 

 

 

Základné údaje o vikariáte 

- Humenský archieparchiálny vikariát bol vyhlásený otcom arcibiskupom 

a metropolitom Ján Babjakom SJ dňa 13. apríla 2017, 

- prvým vikárom bol menovaný ThLic. Martin Zlacký, farár v Humennom 

a protopresbyter protopresbyteriátu Humenné,  

- jurisdikčné územie: protopresbyteriáty Humenné, Snina, Medzilaborce, 

Stropkov, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou – Čemerné, Hanušovce nad 

Topľou.  
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Liturgický program  

Sväté liturgie po 2. nedeli po Pasche 

od 09.04. do 15.04. 2018  
 

Pondelok 

09.04. 
Sv. muč. Eupsychos 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                          † František        

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                                   † Ján 

 

Utorok 

10.04. 

Sv. mučeníci Terencius, Pompejus 

a spoločníci 

06:30 sv. lit. (csl.)           † Anna, Juraj, Mária, Juraj 

 
18:00 sv. lit. (slov.)     † František, Jozef, František… 

Streda 

11.04. 

 

Sv. hieromučeník Antipas,  

biskup Pergama 
 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                     * Miroslav. Miloslava, 
                                                         Michaela, Lenka 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                             † Michal        

Štvrtok 

12.04. 

 

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, 

parijský biskup 
 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                     † Ján        

 
18:00 sv. lit. (slov.)           † Jozef, Anna, Ján, Alžbeta        

Piatok 

13.04. 

Sv. hieromučeník Artemón a spol. 
 
 

 

Zdržanlivosť od mäsa 

 

06:30 sv. lit. (csl.)              † Andrej, Anna, Ján, Anna 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                         * Jaroslav 

Sobota 

14.04. 

 

Sv. Martin, vyznávač, rímsky 

pápež 

 

 

 

10:00  Archijerejská svätá liturgia         

 
17:00 Veľká večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                                                   † Ján        

 

 

 

 

Nedeľa 

15.04. 

 

 

3. nedeľa po Pasche 

–  

o myronosičkách 
 
 

 

 
hl. 2 

 
 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)            * Štefan, Anna, 

                                                               Miroslav, Renáta 
                                                                                      
 

 

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                    * Anna, Peter 

 
17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                   * Vladimír, Mária,  

                                                                  Vladimír, Matej 
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Liturgický program 
 

Sväté liturgie po 3. nedeli po Pasche 

od 16.04. do 22.04. 2018  
 

Pondelok 

16.04. 

Sv. muč. a panny Agapa, Irena 

a Chionia  

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                    † Michal, Anna, Michal        

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                              † Mária 

 

Utorok 

17.04. 

Prep. otcovia Simeon z Perzie 

a Akkakios  

06:30 sv. lit. (csl.)                     † Štefan, Anna, Michal 

 
18:00 sv. lit. (slov.)       1. † František    2. † Radoslav 

Streda 

18.04. 

 

Prep. Ján, učeník sv. Gregora 

Dekapolitu 
 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                            † Mária (zádušná) 

 
18:00 sv. lit. (slov.)   † Michal, Helena, Helena, Ján... 

Štvrtok 

19.04. 

 

Prepodobný Ján zo Starej Lavry 
 

06:30 sv. lit. (csl.)                                               † Mária        

 
18:00 sv. lit. (slov.)             † Lumír, Roman, Viktória 

Piatok 

20.04. 

Prepodobný otec Teodor 
Trichinas 

 
 

 

Zdržanlivosť od mäsa 

  

06:30 sv. lit. (csl.)                               * Andrej, Ružena 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                             † Zuzana, Andrej       

Sobota 

21.04. 

Sv. hieromučeník Január 

a spoločníci. Svätý mučeník 

Teodor z Pergy  

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                     † Ján        

 
17:00 Veľká večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                                                † Anna        

 

 

 

 

Nedeľa 

22.04. 

 

 

4. nedeľa po Pasche 

–  

o porazenom 
 

 

 
hl. 3 

 
 

Zbierka: Seminár 
 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)              * Justína, Mária 
  

 

 

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

 

11:00 sv. liturgia (slov.)   * Jozef, Antónia, Ester, 

                                    Sára, Magdaléna, Matej, Marta 

 
17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)       * Dušan, Gabriela, Július, 

                                          Samuel, Emil, Melánia s rod. 
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Nedele Päťdesiatnice 
(teologicko-liturgický pohľad) 

 
Nedeľa je dňom Pána, lebo je dňom 

jeho vzkriesenia. A tento deň vzkriesenia 

je súčasne dňom, kedy sa Kristus zjavil 

uprostred učeníkov a kedy pil s nimi víno 

novej zmluvy. Keď sa Ježiš Kristus zjavil 

na ôsmy deň v apoštolskom zbore, stalo sa 

to preto, lebo práve očakávanie jeho 

príchodu ich zhromaždilo. 

Dejiny nedele teda začínajú 

zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. 

Vzkriesenie Pána, jeho zjavenie sa 

v zhromaždení veriacich, spoločné 

jedenie s nimi, zoslanie Svätého ducha na 

apoštolov a príkaz hlásať evanjelium, to 

všetko tvorí obsah kresťanskej Paschy. 

Toto ústredné dianie a vyvrcholenie dejín 

spásy vtlačilo navždy pečať prvému dňu 

v týždni – nedeli. Celé veľkonočné 

tajomstvo je sprítomnené v tomto dni, 

preto v nedeľu je vždy týždenná oslava 

tajomstva Veľkej noci. 

Kresťanská oslava „prvého dňa“ 

(vzkriesenia Ježiša Krista)  sa začala na 

ôsmy deň po jeho vzkriesení: „O osem dní 

boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol 

s nimi“ (Jn 20,26). Pri tomto stretnutí 

Ježiš Kristus sústreďuje pozornosť 

učeníkov na dve veci: ukazuje im svoje 

rany a žiada od Tomáša vieru. 

Postupom času sa Nedeľa stala dňom 

bohoslužobného zhromažďovania sa 

kresťanov,  kde sa Kristus sprítomňuje 

v Eucharistii ako zmŕtvychvstalý 

a súčasne ako darca svetla a života. 

Eucharistia sa stala podstatou nedeľného 

zhromaždenia kresťanov, preto aj 

Didaché prikazuje: „V deň Pána sa 

zhromaždite, lámte chlieb a slávte 

Eucharistiu“. Ďalej Didaskalia Apoštolov    

(z polovice tretieho storočia) napomína: 

„Svoje pozemské záležitosti nestavajte 

nad Božie slovo, ale nechajte v deň Pána 

všetko stranou a ponáhľajte sa horlivo 

do svojich chrámov a tam vzdávajte 

Bohu svoju vďaku. Aké ospravedlnenie 

by mali pred Bohom tí, ktorí sa 

nezhromažďujú v deň Pána, aby počuli 

slovo života a nasýtili sa božským 

pokrmom pre večnosť?“ 

Liturgické obdobie po sviatku  Paschy 

má najdlhšie poprazdenstvo – 40 dní, 

ktoré trvá do sviatku Nanebovstúpenia 

Pána.  

Nedele v tomto veľkonočnom období 

sa vyznačujú tým, že sú pomenované 

podľa udalosti opisovanej v evanjeliu, 

ktoré je predpísané na danú nedeľu. 
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Tomášova nedeľa 

Tomášova nedeľa dostala názov podľa 

udalosti sv. evanjelia, kde sa opisuje 

stretnutie Tomáša so vzkrieseným 

Ježišom Kristom.  

Táto nedeľa má aj iné pomenovania: 

Nedeľa Antipaschy (táto nedeľa bola pre 

prvých kresťanov zopakovaním sviatku 

Paschy), Biela nedeľa (pokrstení počas 

Veľkej soboty práve 

v túto nedeľu 

odkladali biele rúcho, 

ktoré dostali pri 

krste), Sprievodná 

nedeľa (bol zvyk 

v túto nedeľu konať 

sprievody na cintoríny a tam sa modliť za 

zosnulých), Nedeľa obnovy (Ježiš Kristus 

svojím príchodom obnovil v apoštoloch 

radosť zo svojho vzkriesenia). 

 
Nedeľa o myronosičkách 

Myronosičky ako prvé videli 

vzkrieseného Krista a všetkým zvestovali 

spasiteľné posolstvo. 

Evanjelium tejto nedele pripomína, že 

k viere sú potrebné aj skutky, tak ako ich 

prejavili nositeľky myrhy. 

 
Nedeľa o porazenom 

V evanjeliu tejto nedele vzkriesený 

Kristus každému ponúka duchovné 

uzdravenie a tiež precitnutie zo sna 

hriechu.  

Ježiš sa tu zjavuje ako milosrdný 

Spasiteľ, ktorý oslobodzuje človeka z jeho 

celoživotnej choroby.  

Aj my máme účasť na tejto radosti, a to 

v našom krste, keď 

nás ten istý 

Spasiteľ obmyl od 

hriechu a uzdravil 

nás skrze svoju 

milosť. Týmto 

spôsobom nás jeho 

životodarná smrť a slávne vzkriesenie 

vyslobodzuje z paralyzujúcich účinkov 

hriechu a robí z nás nové stvorenie na 

Boží obraz a podobu. 

 
Nedeľa o Samaritánke 

Evanjelium tejto nedele upozorňuje 

na hriechy tela a na veľkú ťažkosť 

z vyslobodenia sa z ich zovretia.  

 
Nedeľa o slepom 

V evanjeliu sa hovorí o tom, že nie je 

iba telesná, ale aj duchovná slepota. 

Slepec dostal pri 

Ježišovom dotyku oveľa 

viac než len svoj zrak. 

V jednej chvíli tu 

vidíme silu jeho 

božstva i svätosti. On, 

ktorý je božským svetlom, dotkol sa tohto 

človeka a osvietil ho. On, ktorý je kňazom, 

koná činnosť symbolizujúcu krst, aby na 

ňom dokázal svoje dielo vykúpenia. 
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Zábavník 
(niečo na odreagovanie) 

 

 

  1.         

 2.     
3.      

4.         
 5.       
6.      
 7.       

 8.         
9.       
10.       
  11.       

 12.         
13.         
 14.        

 15.      
 16.     

17.         
18.         
19.         
20.          

21.         
 22.       
23. 
 
 

    

1. ČO STVORIL BOH NA DRUHÝ DEŇ UPROSTRED VÔD..? 
2. AKO SA VOLAL RAJ V KTOROM BÝVALI ADAM A EVA? 
3. KTORÉ MENO MÁ VÝZNAM  „ŽIVOT“? 
4. KTO JE PRAOTEC NÁRODOV? 
5. AKÝM POVOLANÍM BOL KAIN? 
6. AKO SA VOLAL SYN ABRAHÁMA, KTORÉHO MAL OBETOVAŤ? 
7. KTORÝ PRAOTEC OKLAMAL BRATA O PRVENSTVO ŠOŠOVICOVOU 

POLIEVKOU? 8. KTORÝ PROROK VYVIEDOL IZRAELSKÝ ĽUD Z EGYPTSKÉHO 
OTROCTVA? 9. KTORÝ PROROK VOVIEDOL IZRAELSKÝ ĽUD DO ZASĽÚBENEJ ZEME? 

10. ČO MAM DÁVID V KAPSE KEĎ IŠIEL PROTI GOLIÁŠOVI? 
11. KTO BOL PESTÚNOM PÁNA JEŽIŠA? 
12. AKO SA VOLAL BRAT APOŠTOLA PETRA, KTORÝ BOL TIEŽ APOŠTOLOM? 
13. KTORÉ MENO ZNAMENÁ V PREKLADE POMAZANÝ? 
14. KTO NAPÍSAL KNIHU ŽALMY? 
15. NA KTOROM VRCHU HOREL TŔŇOVÝ KRÍK A NEZHÁRAL? 

 16. KTORÝ APOŠTOL NEZOMREL MUČENÍCKOU SMRŤOU? 
17. KTORÝ KRÁĽ DAL POVRAŽDIŤ CHLAPCOV OD 2 ROKOV NADOL? 
18. AKÁ BOLA 8 EGYPTSKÁ RANA? 
19. NA AKOM ZVIERATI VSTÚPIL JEŽIŠ SLÁVNOSTNE DO JERUZALEMA? 
20. AKO SA VOLÁ TERAJŠÍ PÁPEŽ? 
21. AKO SA VOLAL APOŠTOL S PRVÝM MENOM JÚDA? 
22. AKÉ SPOLOČENSTVO – „ORGANIZÁCIU“ ZALOŽIL KRISTUS NA SKALE? 
23. ČO NASTALO PO CELEJ ZEMI, KEĎ KRISTUS NA KRÍŽI VYDÝCHOL?  
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                            Kontakt a základné informácie 
 

Adresa:  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: ilkomirko@gmail.com     

                kaplán: pavoolster@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ak žiadate o krst  
 

Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte 

pred narodením dieťaťa. Ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte 

si ku krstu dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate. 
 

Ak žiadate o sobáš 
 

1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sväté prijímanie – minimálne         

3 mesiace vopred, 

2) ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred, 

3) ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky), 

príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate. 
  

 

Ak žiadate o výpis z matriky: krstný, resp. sobášny list 

Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si osobne, telefonicky, či mailom.  
 

Užitočné telefónne čísla 

   Zaopatrovanie (non-stop): 0907 323 733      

   Charita a sklad solidarity: 057 775 69 93   

   Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho: 057 778 33 98  
 

 
 

FARSKÉ ZVESTI 
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20 €) 

IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné. 

Texty článkov neprešli gramatickou úpravou. 

Zodpovední za vydanie: o. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml. 

 

Úradné hodiny na farskom úrade 
Pondelok:  8.00 - 10.00                      - - - 
Utorok:             - - -                       14.30 - 16.00 
Streda:       8.00 - 10.00              14.30 - 16.00
Štvrtok:             - - -                       14.30 - 16.00 
Piatok:       8.00 - 10.00                      - - - 
 

Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená! 
 
 
 
 
 

 

 


