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Najlepšou duchovnou pomocou zosnulým 

je slávenie Eucharistie 

 (z myšlienok sv. otca Františka) 

 

Slávnosť všetkých svätých a dušičkové 

obdobie. Tieto dve slávenia sú navzájom 

vnútorne prepojené, tak ako radosť a slzy 

nachádzajú v Ježišovi syntézu, ktorá je 

základom našej viery a našej nádeje. Na 

jednej strane sa totiž Cirkev putujúca 

dejinami raduje z príhovoru svätých 

a blahoslavených, ktorí ju podopierajú 

v poslaní ohlasovať evanjelium, na druhej 

strane tak ako Ježiš zdieľa plač tých, čo 

trpia odlúčením svojich drahých, a tak 

ako on a vďaka nemu dáva zaznieť vďake 

voči Otcovi, ktorý nás vyslobodil spod 

vlády hriechy a smrti. 

Mnohí prichádzajú navštíviť cintorín, 

ktorý, ako to prezrádza samotné slovo, je 

„miestom odpočinku“, v očakávaní 

definitívneho prebudenia. Je krásne 

pomyslieť na to, že to bude samotný Ježiš, 

kto nás prebudí. Sám Ježiš zjavil, že smrť 

tela je ako sen, z ktorého nás on prebúdza. 

S touto vierou sa pristavujeme – aspoň 

duchovne – pri hroboch našich drahých, 

ktorí nás mali radi a prejavili nám dobro. 

No dnes sme pozvaní pripomenúť si 

všetkých, aj tých, na ktorých si nikto 

nespomína. Pripomíname si obete vojen 

a násilia, ten veľký počet „maličkých“ 

sveta, zdrvených hladom a biedou, 

pamätáme na tých anonymných, ktorí 

odpočívajú v spoločných hroboch. 

Pamätáme na bratov a sestry, zabitých pre 
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svoje kresťanstvo i na všetkých, čo 

obetovali život v službe druhým. 

Zverujeme Pánovi osobitne tých, ktorí nás 

opustili v ostatnom roku. 

Tradícia Cirkvi vždy povzbudzovala 

modliť sa za zosnulých, osobitne obetovať 

za nich eucharistické slávenie: toto je 

najlepšia duchovná pomoc, akú môžeme 

dať ich dušiam, osobitne tým najviac 

zabudnutým.  

Spomienka na zosnulých, starostlivosť 

o hroby a modlitby príhovoru za duše 

zosnulých sú svedectvom o dôverujúcej 

nádeji, zakorenenej v istote, že smrť nie je 

posledným slovom o ľudskom údele, 

pretože človek je určený pre život bez 

hraníc, ktorý má svoj koreň a svoje 

naplnenie v Bohu.  

Obráťme sa k Bohu touto modlitbou: 

„Nekonečne milosrdný Bože, 

zverujeme tvojej nesmiernej dobrote 

tých, ktorí zanechali tento svet a odišli do 

večnosti, kde očakávaš celé ľudstvo, 

vykúpené drahocennou krvou Krista, 

tvojho Syna, ktorý zomrel, aby nás 

vykúpil z našich hriechov. Nehľaď, Pane, 

na toľké ľudské biedy, úbohosti 

a slabosti, keď sa postavíme pred tvoj 

súd, aby bolo rozhodnuté o našom šťastí 

alebo odsúdení. 

Obráť k nám tvoj pohľad zľutovania, 

ktoré sa rodí z nežnosti tvojho srdca, 

a pomôž nám kráčať po ceste úplného 

očistenia. Žiadne z tvojich detí nech sa 

nezatratí vo večnom ohni pekla, kde už 

nebude možná ľútosť. Zverujeme ti, Pane, 

duše našich drahých, tých osôb, ktoré 

zomreli bez sviatostnej posily, alebo 

nemali príležitosť oľutovať ani na konci 

svojho života. Nech sa nikto nemusí báť 

stretnutia s tebou, po pozemskom 

putovaní, v nádeji, že bude prijatý do 

náručia tvojho nekonečného 

milosrdenstva. Sestra telesná smrť nech 

nás nájde bdelých v modlitbe 

a naplnených všetkým dobrom 

vykonaným počas nášho krátkeho či 

dlhého života. 

Pane, nech nás na tejto zemi nič 

neodlúči od teba, ale nech nás všetko 

a všetci podporujú vo vrúcnej túžbe 

odpočívať spokojne a večne v tebe. Amen“ 

(P. Antonio Rungi, Modlitba za zosnulých). 

S touto vierou v najvyšší údel človeka 

sa teraz obráťme k Panne Márii, ktorá 

pretrpela pod krížom drámu Kristovej 

smrti a neskôr mala účasť na radosti 

z jeho zmŕtvychvstania. Nech nám tá, 

ktorá je Bránou do neba, pomáha stále 

lepšie chápať hodnotu modlitby za 

zosnulých. Oni sú nám blízki! Nech nás 

podopiera v každodennom putovaní na 

zemi a nech nám pomáha nikdy nestrácať 

z očí definitívny cieľ života, ktorým je raj. 

A s touto nádejou, ktorá nikdy nesklame, 

kráčajme vpred! 
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu 

(charakteristiky východnej liturgie) 
 

Bohoslužba Cirkvi je slávenie 

tajomstva našej spásy skrze pôsobenie 

Svätého Ducha. Toto tajomstvo bolo 

dokonané v Pasche Ježiša Krista, v jeho 

poslušnosti večnej vôli nebeského Otca. 

Kresťanská bohoslužba je „vrcholom 

i prameňom“ života kresťana. 

Výnimočnosť bohoslužobného dedičstva 

je ešte väčšia vo východných cirkvách, 

pretože ony si výnimočným spôsobom 

zachovali primát bohoslužby ako vrcholu 

kresťanského života.  

Aj svätý Otec Ján Pavol II. vo svojom 

liste Orientale Lumen pripomína to, 

s akou láskou slávia východní kresťania 

bohoslužbu a zdôrazňuje, že 

v bohoslužobnom slávení „všetci veriaci 

kresťanského Východu tak silno preciťujú 

zmysel pre tajomstvo, že liturgická 

modlitba na Východe ukazuje veľkú 

schopnosť zachytiť ľudskú osobu v jej 

celistvosti: tajomstvo býva vyspievané so 

všetkou jemnosťou a vznešenosťou 

obsahu, ale aj s vrúcnym citom, ktorý sa 

prebúdza v srdci spaseného ľudstva.“  

A ďalej, že „modlitba Cirkvi sa tak už 

stáva účasťou na nebeskej liturgii 

a závdavkom večnej blaženosti.“ 

Väčšina koncilových dokumentov 

a vyhlásení Magistéria Cirkvi potvrdzuje 

nezameniteľnú hodnota dedičstva 

Východných Cirkví.  

Napr. Lumen Gentium poukazuje na 

to, že aj napriek svojmu vlastnému 

dedičstvu  - používajúc vlastné teologické 

a duchovné dedičstvo, vlastnú disciplínu 

a vlastné bohoslužobné zvyky, východné 

Cirkvi zachovávajú jednotu viery 

a jednotného Božieho základu 

univerzálnej Cirkvi. Orientalium 

Ecclesiarum upresňuje, že v nich žiari 

tradícia pochádzajúca od apoštolov cez 

Otcov, ktorá tvorí časť Bohom zjaveného 

a nedeliteľného dedičstva univerzálnej 

Cirkvi. 

V jednote katolíckej viery každé 

z týchto dedičstiev vyjadruje rozmanitosť 

jej prejavov. Plnosť Božieho tajomstva sa 

zjavuje postupne podľa historických 

okolností a kultúry národov a vyjadruje sa 

v spôsoboch prežívania viery, ktoré sú 

vlastné každej východnej cirkvi.  

Pozývame Vás preto, milí čitatelia, aby 

ste aj Vy s láskou a vierou pristúpili 

k predkladaným slovám v tejto rubrike 

o nezameniteľnom dedičstve východných 
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Cirkví a tiež aby ste dokázali z nich 

načerpať životodarnú silu do Vášho života. 
 

Termín „liturgia“  

(gréc. leitos=ľud; ergon=služba, úrad) 

Na základe jazykového rozboru slova by 

sme mohli povedať, že liturgia je verejná 

služba, teda všetko to, čo sa robí v Cirkvi. 

Všímajúc si však jednotlivé liturgické 

úkony a predpisy mohli by sme liturgiu 

definovať, ako istý náboženský 

obrad Cirkvi, v ktorom celá 

Cirkev viditeľne sprítomní 

v symbole a verejne slávi reálne 

tajomstvo našej spásy 

vyplnenej už Ježišom Kristom. 

Toto tajomstvo sa slávi  

obetovaním Otcovi, skrze Syna 

vo Svätom Duchu slávu 

a vďakyvzdávaním za tento dar 

božieho života. 

Liturgia je teda oficiálnou modlitbou, 

spoločnou modlitbou spoločenstva 

a zahrňuje celý komplex posvätných 

obradov, ktoré sa nachádzajú 

v bohoslužobných liturgických knihách, 

Cirkvou schválených. 

 

Obrad 

Obrad je celok, usporiadaný 

a zosúladený, konvenčných giest 

a symbolov, používaných istou 

spoločenskou skupinou, aby sa vyjadrila, 

zvýraznila a komunikovala vlastnú 

symbológiu, t. j.  vlastný pohľad reality 

(náhľad na svet). 

Obrad je Cirkvou ustanovený poriadok 

verejných bohoslužieb. Je to vlastne 

katolicizmus taký, aký sa vyvinul v súlade 

s kultúrou a duchom určitých ľudí. Teda 

obrad to nie je len liturgia, ako sa mnohí 

domnievajú, ale skôr je to komplexná 

katolícka tradícia, v ktorej sa odráža to, 

ako isté spoločenstvo 

veriacich vníma, vyjadruje 

a prežíva svoj život v rámci 

mystického Kristovho tela. 

 

Svätá liturgia 

Základný liturgický obrad, 

ktorý je centrom 

kresťanského kultu. Titul 

božská liturgia je v mnohých 

východných tradíciách 

zamieňaný inými pojmami, ako sú obeta, 

žertva, posvätenie, tajomstvá, eucharistia, 

lámanie chleba a iné. 

Jedná sa o ustavičnú obetu Novej 

zmluvy, ustanovenú Ježišom Kristom pri 

Poslednej večeri, keď ju konal nekrvavým 

spôsobom v predvečer krvavej obety na 

kríži a prikázal, aby ju apoštoli a ich 

nástupcovia konali tým istým spôsobom 

na jeho pamiatku. 

Je potrebné si však uvedomiť, že účelom 

liturgie nie je iba premeniť chlieb a víno, 

ale hlavne premeniť mňa osobne pre 

Ježiša Krista. 
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Praví misionári 
(myšlienky na potešenie duše) 

 

Kristova misia na tomto svete bola 

dôkazom lásky samého Boha. Ježiš mal na 

sebe ukázať, ako bezhranične, bláznivo 

a sebazničujúco, sebadarujúco miluje 

každého jedného Boh. Cez Kristove slová, 

ale hlavne cez jeho skutky, mala žiariť na 

všetkých ľudí láska Boha Otca.  

Pod vplyvom tejto lásky sa mal každý 

človek slobodne rozhodnúť - vrátiť sa späť 

k Bohu z cesty zatratenia, alebo sa už 

navždy od Boha slobodne 

odvrátiť a napriek jeho dôkazu 

lásky sa naveky ponoriť do 

nekonečne hustnúcej tmy.  

Kristova misia stále 

pokračuje. V nás... Ako Boh Otec poslal 

Krista, tak aj Kristus posiela nás, aby sme 

ako On, aj my svojimi slovami, ale hlavne 

skutkami podávali dennodenne svedectvo 

o Kristovej láske k nám, ktorá v snahe 

pritiahnuť nás k sebe, presvedčiť nás 

o svojej láske, šla až na kríž a vzala na seba 

všetko zatratenie, ktoré sme my mali 

vytrpieť za svoje hriechy... Pre všetkých, 

ktorých v živote kedykoľvek stretneme, by 

sme mali byť svedectvom o tom, že už nik 

nemusí trpieť večne za svoje hriechy, ak 

uverí, že Ježiš to už za neho urobil na 

kríži.   

Len vtedy sme pravými misionármi, 

ak dovolíme prežarovať cez svoje slová 

a skutky teplo a svetlo Otcovej lásky, ktorá 

neustále vyžaruje z Krista - jeho slov 

i skutkov. Len vtedy sme skutočnými 

misionármi, ak sme zjednotení s Kristom 

- ak sa mu v jeho živote a poslaní 

podobáme - ak čo najvernejšie svojimi 

slovami a skutkami každú minútu svojho 

života ladíme so slovami a skutkami 

samého Krista, ktorý stále 

dennodenne kráča ulicami našich 

miest a hľadá tých, ktorí by šli tam, 

kam by šiel on, ktorí by rozprávali to, 

čo by rozprával on, ktorí by urobili 

presne to, čo by v danej situácii urobil on.  

Sme poslaní, aby sme svetu zvestovali 

posolstvo o bezhraničnej láske Otca, ktorý 

každého jedného osobne tak miloval, že 

poslal svojho Syna, aby nezahynul nik, kto 

v neho uverí - v tom tkvie podstata našej 

misie - misie každého veriaceho človeka. 

Ak je náš život plný slov a skutkov, 

z ktorých vonkoncom necítiť takéto 

poslanie, nie sme pravými misionármi 

a náš život stráca zmysel. Zastavme sa, 

veď aj kvôli nám prišiel, aj kvôli nám 

zomrel a vstal zmŕtvych, aby sme mali 

večný život... Veď aj my sme poslaní 

Otcom.  
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Liturgický program  

Liturgický program po 23. nedeli po Päťdesiatnici 

od 29.10. do 04.11. 2018 
 

Pondelok 

29.10. 
Sv. prep. muč. Anastázia 

06:30 sv. lit. (csl.)                                na úmysel darcu 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                † Danka, Milan 

Utorok 

30.10. 

Sv. amučeníci Zenóbius  

a jeho sestra Zenóbia 

 

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

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

Streda 

31.10. 

 

Sv. hieromučeník Teodor Romža 
 

    

06:30 sv. lit. (csl.)                                na úmysel darcu 
 
 

 

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

Štvrtok 

01.11. 

 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 
Kozma a Damián 

 

               Deň pracovného pokoja 

 

07:30 sv. liturgia (csl.)       † z farnosti a hramoty 

13:00 panychída na cintoríne 

18:00 sv. lit. (slov.)             † z farnosti a hramoty 

Piatok 

02.11. 

 

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, 

Aftonios, Elpidéfor a Anempodist 
 

zdržanlivosť od mäsa  

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

 

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

Sobota 

03.11. 

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, 

presbyter Jozef a diakon Aitalas 

 

 06:30 sv. lit. (csl.)                                  * Justína s rod. 
 
 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                      † Peter (panychida) 

 

 

 

 

 

Nedeľa 

04.11. 

 

24. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

 

 

Náš prep. otec Joannikios Veľký 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     hl. 7 
 
 

 
 

 

 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                  * Ľuba, Peter 

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

 

 

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

                                             Gabriela, Ivana, Marianna 

 
17:15 Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                       na úmysel darcu    
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Liturgický program 

Liturgický program po 24. nedeli po Päťdesiatnici 

od 05.11. do 11.11. 2018 

Pondelok 

05.11. 

Svätí mučeníci Galaktión 

a Epistéma  

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

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

Utorok 

06.11. 

Sv. Pavol Vyznávač,   

konštantínopolský arcibiskup 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                       * Oľga s rod. 
 

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

Streda 

07.11. 

 

Tridsiati traja sv. mučeníci 
z Melitíny 

 

    

06:30 sv. lit. (csl.)                   † Mária, Margita, Eden 
 
 

17:00 Veľká večiereň                                                  

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

Štvrtok 

08.11. 

 

 

Zhromaždenie k veľvojvodcovi 

Michalovi a ďalším beztelesným 

mocnostiam 

06:30 Utiereň (csl.)           

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

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       * za farnosť 

Piatok 

09.11. 

 

Prepodobná matka Matróna 

Prepodobná Teoktista  

 

zdržanlivosť od mäsa  

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

 

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

Sobota 

10.11. 

Sv. apoštoli Erast, Olympas,  

Rodión a spoločníci 

 

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

17:00 Veľká večiereň                                                       

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

11.11. 

 

25. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

Sv. muč. Ménas, Viktor a Vincent. 

Prep. otec a vyznávač Teodor 

Studitský 
 

 

 

 

 

                                                     hl. 8 
 
 
 

 

Zbierka: Podporný fond 

 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)   * Miroslav, Miloslava, 

                                                                 Michaela, Lenka 

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

 

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                  * Marek s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                          * Martin s rod. 
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Liturgický program 

Liturgický program po 25. nedeli po Päťdesiatnici 

od 12.11. do 18.11. 2018 

Pondelok 

12.11. 

Sv. hieromučeník Jozafát,  

polocký arcibiskup 

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

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

Utorok 

13.11. 

Sv. Ján Zlatoústy 

konštantínopolský arcibiskup 

 

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

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

Streda 

14.11. 

 

Sv. apoštol Filip 
 

    

09:00 sv. lit. (csl.)               ďakovná liturgia GJZ 
 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                 * rod. Palfiova 
 

Štvrtok 

15.11. 

 

Sv. mučeníci a vyznávači Gurias, 

Samónas a Habib 
 

začiatok Filipovky 

 

06:30 sv. liturgia (csl.)                                * za farnosť 

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

Piatok 

16.11. 

 

Sv. apoštol  

a evanjelista Matúš 
 

zdržanlivosť od mäsa  

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

    

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

Sobota 

17.11. 

Sv. Gregor Divotvorca, 

neocézarejský biskup 

 

 06:30 sv. lit. (csl.)                     † Zuzana (panychída) 
 

17:00 Veľká večiereň                                                       

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

18.11. 

 

26. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

 

 

Sv. mučeníci Platón a Roman 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     hl. 1 
 
 

 
 

 

 

 

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

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

 

 

11:00 sv. liturgia (slov.)          * Matúš, Stanislav, 

                              Emília, Tobiáš, Katarína, Katarína 

 
17:15 Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)                           
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...dušičkové obdobie... 

(pohľad na modlitby za zosnutých) 

 

Kresťanská viera nám dovoľuje robiť 

dobre aj tým, ktorí už odišli z tohto sveta. 

Milovali sme ich, milujeme ich aj naďalej, 

túžime stretnúť sa s nimi, aby sme mohli 

žiť v tejto láske večne. Chceme, aby boli 

šťastní a spasení, preto prosíme Boha, aby 

ich prijal do svojho Kráľovstva.  

V modlitbách za zosnulých tak 

prosíme Boha, aby pamätal na tých, 

ktorých spomíname a pamätáme na nich, 

pretože ich milujeme. Modliac sa za nich, 

stretávame sa s nimi 

v Kristovi, ktorý je Láskou 

a ktorý prekonáva smrť, ktorá 

je konečným víťazstvom 

rozdelenia a nelásky. U Krista 

niet rozdielu medzi živými a 

zosnulými, pretože v ňom sú všetci živí.  

V modlitbe Vyznania viery sa 

modlíme, že veríme vo vzkriesenie 

mŕtvych a v život budúceho veku. Ježiš 

Kristus, ktorý sám je Vzkriesenie a Život, 

nám výslovne prisľúbil večný život: „Kto 

verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 

11, 25) A ako hovorí apoštol Pavol, smrť je 

posledný nepriateľ, ktorá bola definitívne 

zničená Pánovou smrťou. A za to máme 

vzdávať vďaky Otcovi, ktorý nám dal 

víťazstvo skrze svojho Syna Ježiša Krista 

vo Svätom Duchu. (porov. 1 Kor 15, 54-

56)  

Vo východnej cirkvi byzantsko - 

slovanského obradu je vo všeobecnosti 

zaužívaná obyčaj spomínať na zomrelých 

na tretí, deviaty a štyridsiaty deň po smrti. 

Spomienka znamená pobožnosť za 

zomrelého - liturgia, panychída, parastas. 

Jednotlivé dni (čísla) majú aj symbolický 

význam: 3 – symbolizuje, že zosnutý veril 

v Ježiša Krista, ktorý zomrel a tretieho 

dňa vstal zmŕtvych a tiež, že 

zosnulý sa v celom svojom živote 

snažil napĺňať tri božské čnosti 

vieru, nádej a lásku; 9 – 

znamená, že v spomienke 

prosíme Boha, aby 

prostredníctvom nebeských zástupov 

udelil zosnulým miesto v nebi na miesto 

padlých anjelov; 40 – symbolizuje 40 dní 

pôstu Ježiša Krista a jeho 40-denné 

prebývanie na zemi po jeho vzkriesení. 

Tiež je to na pamiatku štyridsaťdňového 

pôstu Mojžiša a proroka Eliáša. 

Východná Cirkev pamätá na 

zosnulých aj pri každej svätej liturgii 

(anafora, či prosby za zomrelých). Pri 

modlitbe časoslovu takmer každá 

modlitba povečeria a polnočnice obsahuje 

aj osobité prosby za zosnulých. 
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Začiatok mesiaca novembra a s ním 

spojené ľudovo nazvané „dušičkové 

obdobie“ je tiež osobitným miestom na 

modlitby a spomienky na našich 

zosnutých. Tieto modlitby sú navyše 

spojené aj s návštevou cintorína 

a zapálením sviečok. 

Treba si uvedomiť, že každá modlitba 

za zomrelých prehlbuje aj našu osobnú 

vieru vo večný život. Nemôžem sa totiž 

napr. modliť za zomrelého otca 

a neposilňovať pri tom svoju vieru v to, že 

sa s ním stretnem, že on žije a čaká na 

mňa. Táto modlitba vtláča dnešnému 

dňu, mojej práci, odpočinku, každej 

hodine, znak večnosti. Modlitba za 

zomrelých nedovoľuje človeku, aby sa 

uzavrel len do dočasného sveta. 

Cirkev od začiatku spomína na svojich 

zomrelých a spájala túto spomienku aj 

s prosbou, aby sme si my žijúci zaslúžili 

raz účasť na večnom živote. 

Odklon ľudovej zbožnosti od pravého 

významu kresťanskej viery urobil smrť 

čiernou a ponurou. Modlitba za zosnulých 

nie je zúfalstvom, ba práve naopak. 
 

 

Odpustky pre duše zosnutých v očistci 
(podmienky získania úplných odpustkov) 

 

 

 

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše 

verných zosnutých v očistci, pri splnení týchto podmienok: 
 

       - nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku (toto platí iba pre 2.november) 

       - nábožne navštíviť cintorín raz denne (od 1. do 8. novembra) 

       - prijať Sviatosť zmierenia a pokánia 

       - pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu) 

       - pomodliť sa na úmysel Svätého Otca 

       - počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu 
 

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, 

čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených 

podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva 

a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa 

toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže 

odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnutých.“ (KKC 1471) 
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Čo hovoria o večnosti iní? 
(niekoľko myšlienok o večnosti) 

 
 

„Jeden z nás, Ježiš, náš brat, prenikol aj ako človek do Božej večnosti.  

A v spojení s ním máme k večnosti prístup aj my cez jeho Cirkev.“  

Ján Chryzostom Korec, kardinál a spisovateľ (1924 – 2015) 

 

„O svojej večnosti rozhodujeme v tomto živote!“  

Søren Kierkegaard, dánsky filozof a teológ (1813 – 1855) 

 

„Nezdráhajme sa plakať s Ježišom jeden deň,  

lebo sa budeme po celú večnosť tešiť z jeho slávy!“  

Terézia z Lisieux, rehoľná sestra Rádu Bosých karmelitániek (1873 – 1897) 

 

„Láska je jediným dokladom platným pre večnosť.“  

François Favreau, francúzsky kňaz (1929) 

 

„Pracujme srdcom: Pánboh nám zaplatí ako dobrý hospodár.  

Večnosť bude dosť dlhá nato, aby sme si oddýchli.“  

don Bosco, taliansky katolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ (1815 – 1888) 

 

„Večnosť sa začína láskou.“  

Paul Éluard, francúzsky básnik (1895 – 1952) 
 

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

pred Pamiatkou zosnulých  
 

Pondelok 

29.10. 2018 
06.00 – 07.30 hod. 16.30 – 18.00 hod. 

Utorok 

30.10. 2018 
06.00 – 07.30 hod. 16.30 – 18.00 hod. 

Streda 

31.10. 2018 
06.00 – 06.30 hod. 16.30 – 18.00 hod. 

Štvrtok 

01.11. 2018 
06.30 – 07.30 hod. 17.00 – 18.00 hod. 

Piatok 

02.11. 2018 
06.00 – 06.30 hod. 17.00 – 18.00 hod. 



21/2018  Farské zvesti 
___________________________________________________________  

 

12  

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! 
 
 
 
 
 

 

 


