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Zrelosť začína uvedomovaním si vlastných limitov 

 (z myšlienok pápeža Františka) 

 

„Keď sa vydával na cestu, ktosi k 

nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal 

sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby 

som obsiahol večný život?“ (Mk 10,17) 

V tejto otázke spočíva výzva každej 

existencie, aj tej našej – túžba po plnom 

živote, bez konca. Ako však k nemu 

dospieť? Ktorou cestou sa vybrať? - Žiť 

opravdivo, žiť šľachetným životom... 

Koľkí mladí sa snažia „žiť“, no uškodia si, 

keď idú za prchavými vecami. 

Chuť žiť. Niektorí si myslia, že je lepšie 

uhasiť túto vášnivú túžbu po živote, 

pretože je nebezpečná. Chcel by som 

povedať, a to osobitne mladým: naším 

najväčším nepriateľom nie sú konkrétne 

problémy, akokoľvek by boli vážne 

a dramatické – tým najväčším 

nebezpečenstvom života je zlý duch 

prispôsobivosti, ktorá nie je miernosťou či 

pokorou, ale chabou priemernosťou 

a ustrašenosťou. 

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati – 

ktorý bol mladým človekom – hovorieval, 

že treba žiť a nie živoriť. 

Priemerní ľudia živoria. Treba odvahu 

k životu. Je treba vyprosovať od 

nebeského Otca pre dnešných mladých 

ľudí dar zdravého nepokoja. Život 

mladého človeka je napredovanie, 

nepokoj, zdravý nepokoj, schopnosť 

neuspokojiť sa so životom bez krásy, bez 

farby. Ak mladí nebudú mať hlad po 

autentickom živote, kam pôjde ľudstvo? 

Kam bude spieť ľudstvo s mladými 

ochabnutými, bez nepokoja? 

Ročník: 11.        Rok: 2018        Číslo: 13 
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Kam bude smerovať? 

Otázka toho človeka v evanjeliu, ako 

sme ju počuli, je vo vnútri každého 

jedného z nás: Ako nájsť život – hojný 

život – a šťastie? Ježiš odpovedá: „Poznáš 

prikázania“ (v. 19) a cituje časť Desatora. 

Je to Ježišov pedagogický postup, ktorým 

chce priviesť na presné miesto; veď už 

z otázky toho človeka je jasné, že nemá 

plný život, hľadá viac, je nepokojný. Čo 

má teda pochopiť? Hovorí: „Učiteľ, toto 

všetko som zachovával od svojej 

mladosti“ (Mk 10,20). 

Ako sa prechádza od mladosti ku 

zrelosti?  

Keď začneme prijímať vlastné limity. 

Prijať vlastné obmedzenia je teda 

prechodom od mladosti ku zrelosti. Tento 

muž bol nútený uznať, že všetko to, čo 

môže „urobiť“, neprekračuje istý „strop“, 

nejde poza istú medzu. 

Ježiš v evanjeliu hovorí niečo, čo nám 

môže pomôcť: „Nemyslite si, že som 

prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; 

neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 

5,17).   

Pán Ježiš daruje naplnenie, kvôli 

tomu prišiel. Ten muž mal dosiahnuť 

k prahu ku skoku smerom tam, kde sa 

otvára možnosť prestať žiť pre seba 

samých, pre svoje vlastné diela, vlastné 

dobrá a zanechať všetko, aby nasledoval 

Pána.  

Ako dobre vidieť, že v nesmiernom 

a úžasnom záverečnom Ježišovom 

pozvaní nie je ponuka chudoby, ale 

bohatstva, toho skutočného: „Jedno ti 

ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, 

rozdaj chudobným a budeš mať poklad v 

nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ ((Mk 

10,21). 

Ak by sme si mohli vybrať medzi 

originálom a kópiou, kto by si len vybral 

kópiu? Tu je tá výzva: nájsť originál 

života, a nie kópiu. Ježiš nám neponúka 

náhrady, ale pravý život, pravú lásku, 

pravé bohatstvo! Ako nás ľudia majú 

nasledovať vo viere, ak nás nevidia 

vyberať si originál, ak nás vidia 

privyknutých len na polovičné miery? Je 

nepekné nájsť polovičatých kresťanov, 

kresťanov „zakrpatených“, ktorí rastú len 

po určitú mieru a potom už dosť, 

kresťania so zakrpateným, uzavretým 

srdcom. Je to nepekné. Potrebujeme 

príklad niekoho, kto nás pozýva ísť 

„ponad“, pozýva nás k rastu. Svätý Ignác 

to nazýval „magis“  - „zápal, horlivosť 

v činoch, ktorá burcuje ospalých“. 

Cesta k tomu, čo chýba vedie cez to, čo 

tu je. Ježiš neprišiel zrušiť Zákon či 

Prorokov, ale dať im naplnenie. Musíme 

začať od reality, aby sme urobili skok 

k „tomu, čo chýba“. Musíme skúmať to 

zvyčajné, aby sme sa otvorili pre to 

nezvyčajné. 
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Prešovská archieparchia v dejinách 

(historické súvislosti vývoja územia Prešovskej archieparchie) 

 

Udalosti v Prešovskej eparchii po roku 1989 
 

Historické udalosti na konci roku 1989, 

ktoré spôsobili pád komunizmu, spôsobili 

teda značnú zmenu aj v živote 

Gréckokatolíckej cirkvi. Apoštolský 

administrátor Ján Hirka bol v roku 1990 

vysvätený za biskupa, bola vrátená 

biskupská rezidencia. Vláda 

Slovenskej republiky 

potvrdila nezákonnosť 

procesu z roku 1950.   

V akademickom roku 

1990/91 bol otvorený 

kňazský seminár a začala 

fungovať aj 

Gréckokatolícka 

bohoslovecká fakulta 

v Prešove. Začalo sa 

organizovať cirkevné 

školstvo zakladaním 

základným škôl a gymnázií. 

Náboženská tlač, periodická aj knižná, 

uspokojuje duchovné potreby veriacich, 

ktorí sa okrem toho začínajú organizovať 

vo viacerých cirkevných spoločenstvách 

a duchovných hnutiach. 

Spoločenský trend v tomto období 

zapríčiňuje dôležité zmeny aj na 

jazykovom poli, teda zaznamenávame aj 

vývoj jazyka. S týmto súviselo počas 

desaťročí obnovy aj reevidovanie 

množstva bohoslužobných textov. Bolo 

preložené 3. opravené vydanie 

Liturgikona (1998), bohoslužobnej 

knihy na slávenie liturgie.  

Boli započaté práce na 

vydaní Trebníka, 

bohoslužobnej knihy 

obsahujúcej texty 

vysluhovania sviatostí 

a príležitostné modlitby. 

Bol vydaný Evanjeliár 

(2002),  bohoslužobná 

knihu, ktorá obsahuje text 

štyroch evanjelií. Táto 

kniha sa nachádza na oltári 

a symbolizuje Ježiša Krista, 

nakoľko obsahuje jeho náuku 

a hlavné črty jeho života na zemi. Jedná sa 

o prvé vydanie, nakoľko sa doteraz 

používali texty v staroslovienskom jazyku.  

Počas  rokov bohoslužobnej obnovy 

bolo vydaných množstvo modlitebných 

knižiek pre veriacich, v slovenskom ale aj 

staroslovienskom jazyku. Na základe 
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dokumentov koncilu bolo nutné vrátiť sa 

k dávnej disciplíne sviatostí, k spôsobu 

ich slávenia a vysluhovania. Koncil sa 

totiž neuspokojuje len s potvrdením 

a chválou starej doktríny platnej vo 

východných Cirkvách, ale želá si, aby bola 

obnovená tam, kde bola ochudobnená 

alebo odstránená. Preto bolo potrebné 

vrátiť sa ku všetkým prvkom 

bohoslužobného slávenia, ktoré sa stratili.    

Dňa 29. februára 1992 bol vysvätený 

pomocný biskup Mons. Milan Chautur. 

Po vytvorení Košického apoštolského 

exarchátu 21. februára 1997 bol Mons. 

Milan Chautur menovaný za jeho prvého 

exarchu. 

Veľkým povzbudením pre život celej 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola 

návšteva rímskeho pápeža Jána Pavla II. 

v Prešove, dňa 2. júla 1995. 

Po dlhých rokoch útlaku 

a prenasledovania vznikajú nové farnosti 

aj v diasporách na strednom a západnom 

Slovensku. Náboženská tlač začína 

uspokojovať duchovné potreby veriacich, 

ktorí sa okrem toho začínajú organizovať 

vo viacerých cirkevných spolkoch 

a duchovných hnutiach.  

Dňa 11. decembra 2002 bol za nového 

eparchu v Prešove vymenovaný ThDr. Ján 

Babjak, SJ. 

30. januára 2008, pápež Benedikt 

XVI., povýšil Gréckokatolícku cirkev na 

Slovensku na metropolitnú cirkev sui 

iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil 

Prešovskú eparchiu na archieparchiu 

a metropolitné sídlo a za prvého 

prešovského arcibiskupa metropolitu 

vymenoval vtedajšieho prešovského 

eparchiálneho biskupa Mons. Jána 

Babjaka SJ.  

Zároveň povýšil Košický apoštolský 

exarchát na eparchiu a vtedajšieho 

exarchu Mons. Milana Chautura CSsR 

vymenoval za prvého košického 

eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú 

Bratislavskú eparchiu a za jej prvého 

eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. 

Petra Rusnáka. 

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján 

Babjak SJ zriadil na Svätý a veľký štvrtok 

13. apríla 2017 nový Humenský 

archieparchiálny vikariát so sídlom 

v Humennom. Za prvého humenského 

vikára vymenoval otca Martina Zlackého, 

vtedajšieho farára gréckokatolíckej 

farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

v Humennom a protopresbytera 

humenského protopresbyterátu. 

Východná katolícka Cirkev 

byzantského obradu na Slovensku 

slobodne rozvíja pastoračnú činnosť pre 

spásu ľudí a je v nej viditeľná snaha 

o návrat ku zdedeným tradíciám, tak ako 

to požadujú aj dokumenty 2. 

Vatikánskeho koncilu. 
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Dovolenka, prázdniny, rodina a Boh 

   (zamyslenie na začiatku prázdnin ) 

 

Skončilo sa obdobie skúšania, opráv 

známok na konci školského roka a mnohí sa 

dočkali aj posledného dňa v škole. Pre 

mnohých nastáva čas lúčenia a zároveň čas 

očakávania nových zvítaní počas prázdnin.  

A tu si mnohí kladú otázky, ako prežiť 

čas prázdnin a dovoleniek. Táto otázka 

netrápi iba deti, ale aj ich rodičov. 

Využívam preto tento priestor, aby som vás 

všetkých pozval k zmysluplnému (ako to 

často zvykne hovorievať pápež František) 

a rodinnému prežitiu prázdnin 

a dovoleniek.  

Prichádza čas, kedy sa rodičia nebudú 

môcť spoľahnúť na školu, družinu, či CVČ 

ohľadom starostlivosti a výchovy ich detí. 

Sú nútení sami rozmýšľať a pripraviť 

zaujímavý a oslovujúci program pre svoje 

ratolesti. Je tu čas, aby sa konečne v rámci 

svojich rodín realizovali aj rodičia. Je to 

veľmi náročné a nie vždy ideálne!  

Keď sa totiž na začiatku školského roku 

pýtam detí ako prežili prázdniny, mnohí 

odpovedajú, že nudne a stereotypne a že sú 

už aj radi zasa v škole. Rodičia, nedajte ani 

najmenšiu príležitosť k takýmto 

odpovediam vašich detí. 

Rodina je od nepamäti najbližším 

a najvplyvnejším prostredím, ktoré od 

prvých okamihov života jednotlivca 

i neskôr počas jeho vývoja utvára a formuje 

jeho osobnosť a správanie.  

Mnoho ťažkostí, ktoré sa dnes vyskytujú 

v živote človeka pochádza z toho, že ľudia 

strácajú zo zreteľa správnu stupnicu 

hodnôt a chýbajú im pevné normy 

správania. Či nie teraz je priestor na to, aby 

sa v našich rodinách rodičia spolu so 

svojimi deťmi zamýšľali nad povolaním 

človeka v tomto svete a ozrejmili si 

základné pravdy, ktoré sa vzťahujú na 

človeka, vieru a Boha? Či nie teraz je čas na 

utužovanie rodinných vzťahov? 

Ak sa rozhodneme prežiť nastávajúce 

dni rodinne, tak je tu pozvanie aj 

k zmysluplnosti prežitia. Istotne sa mnohí 

tešia na voľno, oddych, relax, more, tábor... 

A isto mnohí oprávnene i zaslúžene. Ale 

nezabúdajme pri plánovaní aktivít na Toho, 

ktorý dáva zmysel nášmu životu? Na Boha! 

Ako často počuť vetu: „Na dovolenke 

nechcem byť nikým a ničím vyrušovaný!“? 

Paradoxom je, že čím má človek viac voľna, 

tým menej sa venuje Bohu. Voľný čas sa 

mení na prežívanie nových zážitkov, 

inokedy aj na nebezpečné dobrodružstvá, 

keď sa človek cíti od domova, svojich 

blízkych i Boha ďalej ako zvyčajne.  

Dovolenkovať, či prázdninovať 

znamená  zdržať sa zvyčajnej činnosti, aby 
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sme sa mohli sústrediť na niečo iné. To 

sústredenie v živote kresťana by malo byť 

zamerané na uvedomenie si existencie 

Boha. To však neznamená, že počas 

dovolenky nie je dovolená žiadna zábava, 

oddych, či relax. Dovolenku a prázdniny 

však treba chápať ako dar, ako krátky čas, 

ktorý nesmieme nechať jednoducho 

uplynúť, ale ktorý máme oceniť v jeho plnej 

hodnote. 

Kresťan by teda mal oddychovať 

s Bohom. Dokonca s Ním aj cestovať, 

relaxovať... Znie to čudne, pretože 

neregistrujeme ponuky žiadnej cestovnej 

kancelárie na dovolenku s Bohom, ale je to 

možné skrze rozhodnutie srdca. 

Každodenný kontakt v modlitbe a láske voči 

blížnemu, uvedomovanie si Božích darov, 

krásy stvorenia a dobrodení, radosť 

z plnohodnotne prežitej dovolenky sú 

ovocím našej spoločnosti s Bohom.   

Cirkev nám vychádza v ústrety 

s konkrétnymi ponukami rozličných aktivít 

na archieparchiálnej alebo farskej úrovni 

(púte, stretnutia mladých, tábory, výlety...) 

Registrujeme tieto ponuky? Uvažujem 

o nich?  

Pozvime Boha ako spoločníka na naše 

prázdniny a dovolenky, On je ozaj dobrý 

spoločník. Neunaví, ale práve naopak, udrží 

nás v radostnej sviežosti.  

Tak príjemnú dovolenku a prázdniny, 

priatelia, s Bohom a v rodine! 

              o. Miroslav  

 

Púpava 

(príbeh pre potešenie duše) 
 

Istý človek sa rozhodol, že si pred 

domom urobí záhradku a bude sa starať 

o dokonalý anglický trávnik. Záhradke 

venoval všetok voľný čas. Už sa mu to 

skoro podarilo, na jar však zbadal na 

svojom trávniku niekoľko žltých púpav. 

Rozhodol sa, že ich vytrhá. No na 

druhý deň zo zeleného trávnika vystrčili 

svoje žlté hlávky ďalšie dva kvety. 

Kúpil prudký jed. Ani to nepomohlo. 

Odvtedy sa jeho život premenil na boj 

proti húževnatým púpavám, ktorých 

každú jar neustále pribúdalo. 

„Čo mám s nimi robiť?“ pýtal sa svojej 

manželky. 

„Prečo sa nepokúsiš mať ich rád.“ 

odpovedala pokojne. 

Skúsil to. Po istom čase mu krásne 

žiarivé žlté kvety pripadali ako umelecké 

dielo na jeho smaragdovozelenom 

trávniku. Odvtedy žil šťastne. 

Koľko ľudí nás rozčuľuje? Kvôli 

koľkým ľuďom nie sme šťastní? Prečo sa 

nepokúsime mať ich radi? 
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Liturgický program  

Liturgický program po 6. nedeli po Päťdesiatnici 

od 02.07. do 08.07. 2018 

  

 

Pondelok 

02.07. 

Uloženie rúcha Presv. 

Bohorodičky v Blachernách   

 

 

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

Utorok 

03.07. 
Svätý mučeník Hyacint  

06:30 sv. lit. (csl.)              † Jozef, Helena, Jozef, Eva       

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

Streda 

04.07. 

 

 

 

Sv. Andrej Jeruzalemčan, krétsky 

arcibiskup. Prepodobná Marta. 

06:30 sv. lit. (csl.)                                   † Andrej, Anna 
 
17:00 Veľká večiereň. (slov.)                                               
18:00 sv. lit. (slov.)           † Anna, Andrej, Ján, Anna 

Štvrtok 

05.07. 

 

Svätí apoštolom rovní Cyril 

a Metod, učitelia Slovanov 
 

mirovanie, štátny sviatok 

 

07:30 sv. lit. (slov.)                                       * za farnosť 
 
09:00 sv. lit. (csl.)                                         * za farnosť 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                      * Zuzana, Alexandra 

Piatok 

06.07. 

 

 

Prep. otec Sisoes Veľký 
 

06:30 sv. lit. (csl.)                                         * SSR a NSI 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       * SSR a NSI 

Sobota 

07.07. 

 

Prepodobní otcovia Tomáš 

z Maley a Akkakios 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                              * Ján, Petronela 

 

 

 

 

 

Nedeľa 

08.07. 

 
 

7. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

Sv. veľkomučeník Prokop 
 

 

 

                                                     hl. 6 
 

 

 

08:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

 

 

10:00 sv. liturgia (slov.)                   * Peter, Anna  

 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                           * Ján                                               
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Liturgický program 
 

Liturgický program po 7. nedeli po Päťdesiatnici 

od 09.07. do 15.07. 2018 

  
 

Pondelok 

09.07. 

Sv. hieromučeník Pankrác, 

tauromenský biskup   

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                  † Andrej, Mária, Tomáš 

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

Utorok 

10.07. 

Prep. otec Anton Pečersko-

Kyjevský 

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

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

Streda 

11.07. 

 

 

 

Sv. všechválna mučenica Eufémia 

06:30 sv. lit. (csl.)              * Oliver, Oliver, Patrícia... 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                            † Juraj, Filoména 

Štvrtok 

12.07. 

 

Sv. mučeníci Proklos a Hilarios 

Prep. otec Michal Maleinský 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                 * Pavol       

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

Piatok 

13.07. 

 

 

Náš prepodobný otec Štefan 

Svätosávsky 
 

06:30 sv. lit. (csl.)                 * Martin, Mária, Martin 
 
 

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

Sobota 

14.07. 

 

Sv. apoštol Akvila 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

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

 

 

 

Nedeľa 

15.07. 

 
 

8. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

Sv. apoštolom rovný a veľký 

knieža Vladimír 
 

 

 

                                                     hl. 7 
 

 

 

08:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

 

 

10:00 sv. liturgia (slov.)                             * Lenka  

 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                      * Natália, Lukáš,  

                                                         Ľuboslava, Rastislav                                             
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Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, 

učitelia Slovanov – 5. júl 
 (liturgický kalendár) 

 

Rodiskom bratov Konštantína 

a Metoda bol Solún, po Carihrade druhé 

najväčšie a najvýznamnejšie mesto 

v Byzantskej ríši. Začiatkom IX. storočia 

sa v Solúne a najmä na jeho okolí hovorilo 

nielen po grécky, ale aj po slovansky, lebo 

Slovania sa tu usadili už v VI. storočí. 

 Ich otec Lev, hlboko veriaci 

človek, zastával v solúnskej župe 

vysoký vojenský úrad drungaria, 

zástupcu vojvodcu. Tento úrad 

zverovali len spoľahlivým 

osobám. Ich bohabojná matka sa 

volala Mária a spolu s manželom 

mali sedem detí. 

Metod bol najstarším synom 

a narodil  sa v roku 815. Metod je jeho 

rehoľné meno, krstné meno nie je známe, 

ale predpokladá sa, že sa volal Michal. 

Študoval právo v Solúne  a po skončení 

štúdií prijal miesto v štátnej správe. Stal 

sa správcom jednej župy Byzantského 

cisárstva, ktorá mala prevažne slovanské 

obyvateľstvo. Metod videl množstvo 

rozbrojov okolo seba, nepokoja a tak sa 

rozhodol zmeniť svoj život. Odišiel do 

kláštora na Olymp v severozápadnej časti 

Malej Ázie, kde bolo akési centrum 

mníšskeho života. Tu prijal mníšsky 

postrih, obliekol sa do mníšskeho rúcha, 

cvičil sa v čnostiach, zachovával rehoľné 

pravidlá a venoval sa čítaniu kníh. 

Konštantín bol najmladší z detí, 

narodil sa v roku 827. Vynikal 

zbožnosťou, nadaním a húževnatosťou. 

Po skončení štúdií v Carihrade v roku 848 

bol vymenovaný za 

patriarchovho archivára, ktorý 

mal v tomto období dosť 

výrazné postavenie. Pred 

nástupom do funkcie bol asi 

v roku 849 vysvätený za 

diakona. Po krátkom pôsobení 

v tejto funkcii odišiel do 

kláštora pri Bosporskej úžine, 

aby sa o šesť mesiacov vrátil do 

Carihradu ako profesor filozofie na 

Vysokej dvornej škole. 

Knieža Rastislav chcel vybudovať 

samostatnú veľkomoravskú cirkevnú 

správu. V roku 861 vyslal Rastislav 

posolstvo k pápežovi Mikulášovi I. so 

žiadosťou, aby mu pápež poslal biskupa 

a misionárov znalých slovanského 

jazyka. Keďže v Ríme nevyhoveli jeho 

prosbe, obrátil sa Rastislav na cisára 

Michala III. do Konštantinopola s tou 

istou žiadosťou.  
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 Cisár Michal III. vyhovel tejto prosbe 

a v roku 863 svätí bratia Konštantín 

a Metod, ktorí ovládali dobre slovanskú 

reč, prichádzajú na Veľkú Moravu. 

Konštantín a Metod začali hneď pôsobiť a 

založili prvú školu podľa vzoru 

konštantínopolskej akadémie.  

Konštantín ešte pred príchodom na 

Veľkú Moravu zostavil prvé slovanské 

písmo – hlaholiku – ktoré bolo 

prispôsobené fonetike slovanských 

jazykov. Toto písmo použil Konštantín 

pri prekladaní bohoslužobných kníh do 

staroslovienskeho jazyka. 

Pre všetky cyrilometodské písomné 

pamiatky je charakteristické to, že 

prekypujú východným duchom, 

východnou terminológiou, kalendárom 

a pod. a neklamne svedčia o tom, že 

nielen samotní svätí bratia, ale aj ich žiaci 

boli zanietení za ohlasovanie viery práve 

vo východnom – byzantskom – obrade. 

Príchod franského kléru na Moravu, 

vynútený politickými okolnosťami 

spôsobenými Svätoplukom, novým 

kniežaťom Moravy, priniesol Metodovi 

nové starosti. Falošné obvinenia  

a intrigovanie franského kléru proti 

Metodovi sa dostalo až do Ríma. Rímsky 

biskup, nakoľko si chcel overiť pravdivosť 

situácie na Morave, pozval Metoda, aby 

ho vypočul a presvedčil sa o jeho učení. 

Metod prišiel v roku 880 spolu so štátnou 

delegáciou kniežaťa a presviedčal 

biskupa o svojej doktrinálnej vernosti 

a o dodržiavaní všetkých kánonických 

predpisov. Odpoveďou na tieto obvinenia 

proti Metodovi bol známy list Industriae 

Tuae, adresovaný kniežaťu Svätoplukovi. 

Bolo potvrdené menovanie Metoda ako 

arcibiskupa Moravy a opätovné 

schválenie používať slovanský jazyk 

v liturgii. 

Predstavitelia východnej cirkvi 

pokladajú účinkovanie Konštantína 

a Metoda na Veľkej Morave za ozajstný 

začiatok svojej existencie. 

Slovanské národy začali uctievať sv. 

Cyrila a Metoda veľmi skoro po ich smrti. 

14. februára sa slávi pamiatka smrti sv. 

Cyrila, 6. apríla pamiatka smrti sv. 

Metoda a 11. mája je sviatok obidvoch 

apoštolov. Postupne však tieto sviatky, 

vplyvom rozličných historických 

a politických dôvodov, upadali do 

zabudnutia.  

Na základe  dekrétu Leva XIII. z roku 

1880 a aj nariadeniu Ľvovskej synody sa 

začala sláviť pamiatka učeníkov 5. júla. 

V roku 1987 vyhlásil pápež sv. Cyrila 

a Metoda za spolupatrónov Európy. 

Liturgické reformy v posledných rokoch 

majú za následok to, že sa pri úcte 

slovanských apoštolov objavujú aj ich 

pôvodné dátumy – 14. február, 6. apríl               

a 11. máj. 
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Pre najmenších 
(vymaľuj si obrázok) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tu napíš svoje meno: 

 

Ak do nedele (08.07. 2018) prinesieš vymaľovaný obrázok do sakristie, zaradíme ťa do 

súťaže o najkrajší a najsympatickejší obrázok. Pre výhercov pripravíme aj nejaké ceny. 

Mená výhercov uverejníme v najbližšom farskom časopise. 
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Kontakt 
 

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! 
 
 
 
 
 

 

 


