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Klopte a otvoria vám... 
(z myšlienok pápeža Františka) 

 
Ježiša vnímame ako modliacu sa 

postavu. Ježiš sa modlí. V Lukášovom 

rozprávaní sa napríklad príbeh 

premenenia odvíja od momentu 

modlitby. Hovorí takto: „Ako sa modlil, 

zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev 

zažiaril belobou.“ (9,29)  

Avšak každý krok Ježišovho života je 

akoby podnietený vanutím Ducha, ktorý 

ho vedie v každom konaní. 

Ježiš sa modlí pri krste v Jordáne, 

hovorí s Otcom pred tým, ako urobí tie 

najdôležitejšie rozhodnutia, častokrát sa 

uťahuje k modlitbe do samoty, prihovára 

sa za Petra, ktorý ho krátko nato zaprie...  

Toto utešuje: vedieť, že Ježiš sa za nás 

modlí, modlí sa za mňa, za každého 

jedného z nás, aby naša viera 

neochabovala. A toto je pravda. „Ale otče, 

ešte stále tak robí?“ Ešte stále, pred 

Otcom – Ježiš sa za mňa modlí. Každý 

z nás to môže povedať. A môžeme tiež 

povedať Ježišovi: „Ty sa za mňa modlíš, 

pokračuj v tom, lebo to veľmi 

potrebujem“. Takto, s odvahou. 

Dokonca i smrť Mesiáša je ponorená 

do klímy modlitby, až tak, že hodiny 

utrpenia sa zdajú byť poznačené 

prekvapujúcim pokojom: Ježiš utešuje 

ženy, modlí sa tých, čo ho križujú, sľubuje 

raj kajúcemu lotrovi, vydychuje hovoriac: 

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho 

ducha“ (Lk 23,46).  

Ako sa ukazuje, Ježišova modlitba 

tlmí agresívnejšie emócie, túžby po 

odvete a odškodnení, zmieruje človeka 
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s jeho úhlavnou nepriateľkou, zmieruje 

ho s touto nepriateľkou, ktorou je smrť. 

Opäť v Lukášovom evanjeliu 

nachádzame prosbu vyjadrenú jedným 

z jeho učeníkov, aby ich Ježiš sám naučil 

modliť sa. Hovorí takto: „Pane, nauč nás 

modliť sa.“ (11,1). Videli ho, ako sa modlí. 

„Nauč nás“ – aj 

môžeme takto 

povedať Pánovi: 

„Pane, ty sa za mňa 

modlíš, to viem, no 

nauč aj mňa modliť 

sa, aby som sa aj ja 

mohol modliť.“ 

Z tejto prosby „Pane, nauč nás modliť 

sa“ sa rodí značne široká náuka, 

prostredníctvom ktorej Ježiš svojim 

vysvetľuje, s akými slovami a pocitmi sa 

majú obracať na Boha. 

Zaiste, tieto tvrdenia nás uvádzajú do 

krízy, pretože mnohé naše modlitby, ako 

sa zdá, neprinášajú žiaden výsledok. 

Koľkokrát sme prosili a nedostali – všetci 

s tým máme skúsenosť – koľkokrát sme 

klopali a našli zatvorené dvere? Ježiš nám 

v týchto momentoch odporúča naliehať 

a nevzdávať sa. Modlitba vždy premieňa 

skutočnosť, vždy. Ak sa nemenia veci 

okolo nás, aspoň sa meníme my, mení sa 

naše srdce. Ježiš sľúbil dar Ducha 

Svätého každému mužovi či žene, čo sa 

modlí. 

Môžeme si byť istí, že Boh odpovie. 

Jediná neistota sa týka času, ale 

nepochybujme, že on odpovie. Možno 

budeme musieť naliehať po celý život, no 

on odpovie. Sľúbil nám to: on nie je ako 

otec, ktorý dá hada namiesto ryby. Nič nie 

je istejšie: túžba po šťastí, ktorú všetci 

nosíme v srdci, sa jedného 

dňa naplní. 

Ježiš hovorí: „A Boh 

neobráni svojich 

vyvolených, čo k nemu 

volajú dňom i nocou, 

a bude k nim nevšímavý?“ 

(Lk 18,7) Áno, vykoná 

spravodlivosť, vypočuje nás. Aký to len 

bude deň slávy a zmŕtvychvstania! Modliť 

sa je už odteraz víťazstvom nad 

osamelosťou a zúfalstvom. 

Modliť sa. Modlitba mení skutočnosť.  

Buď zmení skutočnosti,  alebo zmení naše 

srdce, no vždy mení, niečo premieňa. 

Modliť sa je už odteraz víťazstvom nad 

osamelosťou a zúfalstvom. Je to ako 

pozorovať každú čiastočku tvorstva, ako 

sa hýbe v dejinách, čoho dôvod neraz 

nedokážeme zachytiť. Avšak je v pohybe, 

je na pochode. V cieli modlitby, v cieli 

času, počas ktorého sa modlíme, v cieli 

života, čo je tam? Je tam Otec, ktorý 

očakáva všetko a všetkých s rukami 

roztvorenými dokorán. Hľaďme na tohto 

Otca.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu 

(Ekténie – prosby počas liturgie) 
 

Ekténie tvoria jednu z najstarších 

častí svätej liturgie. Ako striedavá 

modlitba kňaza a ľudu sa vyskytuje 

v rozličných podobách. 
 

Veľká (mirna) ekténia  

Veľká ekténia sa nachádza na začiatku 

sv. liturgie. Obsahuje celý rad krátkych 

prosieb o najrozmanitejších potrebách. 

Sú akýmsi vzorom spoločnej modlitby. 

Veľkou je preto, lebo obsahuje 12 prosieb 

na rôzne úmysly; mirnou preto, že sa 

vyznačuje hlavne prosbami za pokoj a za 

mier.  

Prvé prosby ekténie sa vyznačujú 

úmyslami za pokoj. Keď je v človeku 

nepokoj, nemôže v ňom účinkovať úplne 

Božia milosť. Preto je potrebné mať nielen 

pokoj sám v sebe, ale aj vo vzťahoch 

k iným ľuďom, k Bohu.  

Po prosbách za pokoj nasledujú 

modlitby za celý svet, za všetky Cirkvi a za 

všetkých ľudí – za cirkevnú hierarchiu 

a ľud; za svetskú vládu a moc; za mestá, 

obce, krajiny, ktoré sú človeku milé 

a s ktorými je úzko spojený celý jeho život. 

Ďalšia prosba ekténie je svedectvom 

toho, že liturgia nezabúda ani na to, že 

človek žije na zemi a že jeho život je vo 

veľkej miere závislý od takých vecí, ako je 

priaznivé počasie, dostatok zemskej 

úrody, pokojné časy.  

V ďalšej z prosieb tejto ekténie Cirkev 

pozýva k modlitbe za oslobodenie od bied 

a nešťastí ľudí, ktorí sú cestujúci, za tých, 

ktorí sú chorí, hlavne však za ich spásu 

a darovanie večného života.  

Nasleduje prosba, aby Boh chránil 

modliaceho sa pred všetkými 

nepriateľmi, aby ho zbavil od dočasných 

a večných bied a aby ho zahrnul svojou 

milosťou. Je tu akoby zhrnutie všetkých 

prosieb mirnej ekténie. Pred ukončením 

ekténie Cirkev upriamuje pohľad na 

Bohorodičku a všetkých svätých v nádeji 

na ich modlitby a orodovníctvo. 

Pred ukončením ekténie sa kňaz modlí 

potichu predpísanú modlitbu. V tej pred 

ukončením veľkej ekténie začína kňaz 

modlitebnou úvahou o Božej sile, sláve, 

milosrdenstve a láske k ľuďom. Kňaz 

v tejto modlitbe nepredkladá Bohu prosby 

svojho ľudu menovite: on ako 

predstavený Božieho ľudu zhromažďuje 

či sústreďuje vo svojej tichej modlitbe 

všetky jeho prosby a tieto predkladá 

Bohu. Takto sa tichá modlitba stáva 

ozvenou celej mirnej ekténie, jej 

zhrnutím, rekapituláciou.    
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Malá ekténia 

Malá ekténia má len tri prosby 

a začína sa slovami Znova a znova 

modlime sa v pokoji k Pánovi.  

Malou ekténiou je sled liturgie na 

niektorých miestach prerušovaný 

z dôvodu, aby prebudila nesústredeného 

človeka. Pozornosť veriaceho upriamuje 

na svätých, ktorí sa 

počas svojho života vždy 

obracali na Boha. 

 

Potrojná ekténia  

V potrojnej ekténii 

po každej prosbe  ľud 

odpovedá trojitým 

„Pane, zmiluj sa“. 

Nazýva sa aj suhubá ekténia, nakoľko sa 

na jej začiatku dvakrát zdôrazňuje prosba 

o Božie milosrdenstvo. 

Záverečná modlitba zhŕňa obsah celej 

ekténie, keď kňaz prosí Boha, aby 

milosrdne prijal vrúcnu modlitbu svojich 

služobníkov, ktorí ho prosia jednak 

o odpustenie a tiež o hojné milosti. 

   

Prositeľná ekténia  

Po prosbách tejto ekténie ľud 

odpovedá slovami „Daruj nám, Pane“. 

Prositeľná ekténia je zameraná skôr 

na osobné potreby a problémy modliacich 

sa - prosíme za anjela ochrancu, za 

odpustenie a oslobodenie od hriechov, 

ktoré nás zväzujú, za všetko potrebné 

a užitočné pre naše duše, za dar 

kajúcnosti, dobrú smrť a milosrdný súd. 

 

Ekténia za zosnutých  

Ekténia za zosnutých je prevzatá 

z poriadku pohrebu. Jej základnou ideou 

je prosba za odpočinutie zosnulých 

Božích služobníkov a za pokoj pre tých, 

ktorí odišli do večnosti i za ich spásu. 

Modlitba pred 

ukončením tejto 

ekténie obsahuje slová 

vyjadrujúce veľkú 

nádej v Božie 

milosrdenstvo a Božiu 

dobrotu. 

 

Ekténia za katechumenov 

Táto ekténia je pozostatkom 

starobylej praxe, ktorá jestvovala v Cirkvi 

v dobe tzv. katechumenátu.  

Na začiatku ekténie sú vyzývaní 

samotní katechumeni, aby sa modlili za 

seba, potom sú vyzývaní aj všetci verní, 

aby priniesli modlitby za tých, ktorí sa 

pripravujú na krst, za ich pripojenie 

k Cirkvi a za ich duchovné zrodenie. 

Čo sa týka samotnej modlitby za 

katechumenov, jej obsah vystihuje obsah 

prosieb prednášaných v samotnej ekténii. 

Aj v modlitbe sa vyprosuje od Boha pre 

katechumenov milosť svätého krstu, 

odpustenie hriechov, ich zjednotenie 

a pripojenie k Cirkvi.  
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Archieparchiálne odpustové slávnosti 
(prehľad slávností na rok 2019) 

 

Hrabské    

nedeľa, 12. máj (Blažený Vasiľ Hopko)  
 

Rafajovce 

nedeľa, 9. jún (Zoslanie Svätého Ducha) 
 

Krásny Brod    

nedeľa, 9. jún (Zoslanie Svätého Ducha)  
 

Sabinov    

nedeľa, 23. jún (Najsvätejšie Srdce 

Spasiteľa)  
 

Malá Poľana   

nedeľa, 30. jún (Najsvätejšie Srdce 

Spasiteľa)  
 

Prešov    

pondelok, 24. jún (Svätý Ján Krstiteľ)  
 

Levoča    

nedeľa, 7. júl (Uloženie rúcha Presvätej 

Bohorodičky v Blachernách)  
 

Stropkov  

nedeľa 7. júl (Svätí Cyril a Metod) 

Ruské Pekľany   

sobota, 20. júl (Blažený hieromučeník 

Pavel Peter Gojdič OSBM)  

 

Seč. Polianka   

nedeľa, 21. júl (Panna Mária Karmelská  

a sv. prorok Eliáš)  

 

Litmanová   

nedeľa, 4. august (Hlavná púť)  

 

Buková Hôrka   

nedeľa, 11. august (Premenenie Pána)  

 

Šašová    

nedeľa, 11. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  

 

Ľutina    

nedeľa, 18. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  

 

Čirč    

nedeľa, 25. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  

 

Archieparchiálne púte  
(prehľad pútí Prešovskej archieparchie na rok 2019) 

 
 

Krakov  

sobota, 18. máj (10. metropolitná púť 

Božieho milosrdenstva v Krakove) 

 

Ľutina 
sobota, 1. jún (11. metropolitná púť 

kňazov s manželkami) 

 

Ľutina 

sobota, 29. jún (Púť rodín a stretnutie 

detí) 

 

Ľutina 

sobota, 13. júl (Púť rómskych rodín)  
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Stačí iba otvoriť oči 
   (príbeh pre potešenie duše) 

 

Jeden starý muž sedával každý deň vo 

svojom hojdacom kresle. Pripútaný na 

toto jediné miesto si sľuboval, že sa odtiaľ 

nepohne, kým neuvidí Boha. Raz uvidel 

malé dievčatko na druhej strane ulice. Jej 

lopta sa zakotúľala do záhrady starého 

muža. Pribehla si po loptu, pozrela sa na 

muža a povedala: „Vidím Vás každý deň, 

hojdať sa v kresle a pozerať do 

neznáma. Na čo stále 

hľadíte?" 

„Ach moje drahé dieťa, si 

ešte príliš malá na to, aby si 

pochopila." Odvetil muž. 

„Možno", súhlasilo 

dievčatko, „ale moja mama mi 

vždy hovorí, že keď mi niečo vŕta v hlave, 

mám to povedať, že mi niekto poradí." 

„Milé dieťa, nie som si istý, či mi 

dokážeš pomôcť." Zamrmlal starý muž. 

„Možno, že to nedokážem, ale možno 

Vám pomôže už to, že Vás vypočujem.“ 

„Dobre, poviem Ti to: Hľadám Boha." 

„So všetkou úctou pán Starý muž, 

hojdáte sa dopredu a dozadu na svojom 

kresle a hľadáte Boha?" - opýtala sa 

nedôverčivo. 

„Áno, prečo nie? Pred smrťou 

potrebujem uveriť, že Boh naozaj 

existuje. Chcem, aby mi zoslal nejaké 

znamenie." - odpovedal pokojne muž. 

„Znamenie?" - zopakovalo dievčatko 

a pokračovalo: „Boh Vám predsa dáva 

znamenie zakaždým, keď sa nadýchnete, 

keď zacítite vôňu kvetov, keď počúvate 

spev vtákov, keď sa narodí dieťa, Boh 

Vám dáva znamenie keď sa smejete 

i plačete, keď cítite ako Vám z očí padajú 

slzy. Je to znamenie vo Vašom 

srdci, aby ste ľúbili a objímali. 

Boh Vám posiela svoje 

znamenie po vetre a po dúhe 

a po všetkých ročných 

obdobiach. Všetky znamenia 

sú tu a vy im stále neveríte? 

Boh je vo Vás i vo mne. 

Netreba ho hľadať, pretože je tu s nami 

po celý čas. Mama mi hovorí, že ak 

hľadám niečo veľké a neskutočné, iste 

som zabudla otvoriť oči, pretože uvidieť 

Boha znamená uvidieť jednoduché veci." 

Dievčatko podišlo k mužovi a položilo 

svoje detské rúčky na jeho srdce a ticho 

mu pošepkala: „Pane, Boh je tu a nie tam" 

- a ukázala prstom na nebo – „hľadajte ho 

vo svojom srdci, zrkadle svojej duše." 

Pobrala sa preč, krížom cez ulicu 

a zakričala: „Mama mi vždy hovorí, ak 

hľadáš niečo úžasné a neskutočné, iste si 

zabudla otvoriť oči." 
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Liturgický program 

Liturgický program po 36. nedeli po Päťdesiatnici 

od 28.01. do 03.02. 2019 
 

Pondelok 

28.01. 

 

Prep. otec Efrém Sýrsky 

 

 

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

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

Utorok 

29.01. 

Prenesenie pozostatkov svätého 

hieromučeníka Ignáca 

Bohonositeľa 

 

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

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

Streda 

30.01. 

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, 

Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 

     

06:30 Utiereň                                                       

07:30 sv. lit. (csl.)                                            * Janka                                           
 
 

 

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

Štvrtok 

31.01. 

Svätí divotvorcovia a nezištníci 

Kýros a Ján 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                           * Štefan, Marián 

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

Piatok 

01.02. 

Sv. mučeník Tryfón 
  

zdržanlivosť od mäsa  
 

 

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

17:00 Veľká večiereň                                                       

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

Sobota 

02.02. 

 

Stretnutie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista 
 

  požehnávanie sviec, mirovanie  

 

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

 

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

 
17:00 Veľká večiereň                                                       

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

03.02. 

 
 

Nedeľa o Zachejovi 
 

 

 

 

ňňň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. spravodlivý Simeon 

Bohopríjemca a prorokyňa Anna 
 

 

 

 

 

                                                     hl. 4 

 

 

    

07:30 sv. lit. (slov.)               * Bernardína s rod. 

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

 

11:00 sv. lit. (slov.)    * sr. Antónia, Sofia, Hieronýma 

 
17:15 Večiereň                                                       

18:00 sv. lit. (slov.)   * Niana, Pavol, Michaela, Irena 
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Liturgický program 

Liturgický program po Nedeli o Zachejovi 

od 04.02. do 10.02. 2019 
 

Pondelok 

04.02. 

 

Prep. otec Izidor Peluzijský 

 

 

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

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

Utorok 

05.02. 
Svätá mučenica Agáta 

 

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

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

Streda 

06.02. 

Prepodobný otec Bukol 

Sv. hieromučeník Silván 

a spoločníci  

     

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

 

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

Štvrtok 

07.02. 

Prepodobný otec Partenios, 

lampsacký biskup 

 

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

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

Piatok 

08.02. 

 

Sv. veľkomučeník Teodor Stratilat 

Sv. prorok Zachariáš  

 

zdržanlivosť od mäsa  
 

 

06:30 sv. lit. (csl.)    * Peter, Katarína, Jakub, Lenka 

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

Sobota 

09.02. 

 

Sv. mučeník Nikefor 
  

                    

 

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

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

10.02. 

 
 

Nedeľa o mýtnikovi 

a farizejovi  
 

ňňň 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. muč. Charalempés 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     hl. 5 

 
Zbierka: Podporný fond 

 

 

    

07:30 sv. lit. (slov.)                           * Juraj s rod. 

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

 

11:00 sv. lit. (slov.)       * Štefan, Božena, Štefan, 

                                      Marcel s rod., Vladimír s rod. 

 
17:15  Večiereň                                                      

18:00 sv. lit. (slov.)                                     * Anna 
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Traja svätí svätitelia 

Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy 
(30. január) 

 
 

Sviatok Troch svätých svätiteľov 

patrí k najnovším sviatkom v byzantskom 

liturgickom kalendári. Veriaci ľud si 

týchto svätcov hlboko vážil a uctieval už 

za ich života. 

Na ustanovenie tohto sviatku dal 

podnet spor, ktorý vznikol v Carihrade 

v 11.storočí. Ľudia sa hádali, ktorý z týchto 

svätcov je pred Bohom 

väčší. Jedni viac 

vyzdvihovali svätého 

Bazila Veľkého (arcibiskup 

kapadóckej Cézarey), 

druhí svätého Gregora 

Bohoslovca 

(konštantínopolský 

arcibiskup), a iní zasa 

svätého Jána Zlatoústeho 

(konštantínopolský 

arcibiskup). 

Vtedy sa biskupovi 

Jánovi z mesta Euchaiti zjavili svätci, 

najprv jednotlivo a neskôr spoločne, kedy 

mu aj povedali nasledujúce slová: „Pred 

Bohom sme si rovní. Hlásali sme mier 

a usilovali o jednotu kresťanstva. A teraz 

si prajeme pokoj medzi kresťanmi. Na 

dôkaz našej rovnosti pred Bohom nám 

ustanovíš v jeden deň spoločný sviatok. 

My na svojich ctiteľov budeme pamätať 

v príhovore pri Božom tróne“.  

Biskup Ján urobil, ako mu svätitelia 

prikázali. A keďže Cirkev už slávila 

v januári pamiatku každého z nich zvlášť, 

určil v r. 1076 ich spoločný sviatok na 30. 

januára. Okrem toho, na ich česť napísal 

homíliu a bohoslužobné 

texty – tropáre a kondáky, 

kánon i stichiry.. 

Bohoslužba sviatku 

ospevuje a oslavuje troch 

svätiteľov za ich horúcu 

lásku k Bohu a k blížnemu, 

pevnú vieru, význam pre 

Cirkev, veľké cnosti, Božiu 

múdrosť a príhovor. 

Je zaujímavé, že aj 

samostatne majú títo 

svätci spomienku 

v liturgickom kalendári v mesiaci januári: 

Sv. Bazil Veľký - 1. januára, sv. Gregor 

Teológ - 25. januára, sv. Ján Zlatoústy-

prenesenie jeho telesných ostatkov -                 

27. januára (spomienka na tohto svätca 

v liturgickom kalendári je aj 13. 

novembra). 
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Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 

Ježiša Krista 
(2. február) 

 
Sviatok  Stretnutie nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista pripomína 

udalosť zo Svätého Písma, opísanú 

v evanjeliu od Lukáša (Lk 2, 22-39). 

Presvätá Bohorodička a sv. Jozef chceli 

splniť zákon a preto 

obetovali v chráme dve 

hrdličky. Tu sa s nimi 

stretol starec Simeon, 

ktorému bolo 

predpovedané, že neumrie, 

pokiaľ neuvidí Mesiáša. 

Ten chválil Boha známym 

chválospevom. 

Do popredia tu vystupujú dve 

skutočnosti. Prvou je tá, že rodičia chcú 

zasvätiť Dieťa Pánovi vo svätyni jeho 

božskej, nevýslovnej Prítomnosti. Znakom 

čoho je obeta, ktorou sa Syn daruje 

nebeskému Otcovi v spoločenstve lásky. 

Toto je prvé a podstatné stretnutie, Otca so 

Synom, ktoré sa uskutočňuje v ten istý deň, 

kedy aj ďalšie stretnutia. Týmto sviatkom si 

pripomíname túto dôležitú skutočnosť. 

Neskôr sa v Lukášovom evanjeliu môžeme 

dočítať, ako dvanásťročný Ježiš vysvetľuje 

svojim rodičom, že takého božie Stretnutie 

je stále, kde On, Boží Syn, má byť navždy 

v prítomnosti svojho Otca. Druhou 

skutočnosťou je odhalenie chudoby 

Ježišových rodičov, ktorí nemajú možnosť 

obetovať baránka. Oni však so srdcom 

plným pohnutia obetujú všetko čo majú, 

dva malé, nevinné 

a čisté holúbky.  

Sviatkom 

Stretnutia Pána 

oslavujeme aj 

stretnutie 

Božieho dieťaťa so 

svojim ľudom, 

ktorý prichádza 

svojou smrťou a zmŕtvychvstaním  

zachrániť. 

Sviatok sa začína sláviť v Jeruzaleme 

až v druhej polovici 4. storočia. Postupne 

sa z Jeruzalema rozširoval na celý 

Východ. Traduje sa, že pápež Sergius na 

konci 7. storočia zaviedol zvyk 

posväcovania sviečok. Táto prax už ale 

existovala v Alexandrii, kde už sv. Cyril 

Alexandrijský v roku 444 spomína obyčaj 

prinášať v tento deň sviečky do chrámu. 

Sviečka nám pripomína, že Ježiš 

Kristus sa v chráme predstavil ako „svetlo 

na osvietenie pohanov“.  
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Osemsmerovka 
(niečo na odreagovanie) 

 
 

 
 

 

ABBA - AMEN - BRATIA - ČERVENÉ MORE - DOBROTA - JARMO - KRÁSA - 

LÁSKA - MALOMOCNOSŤ - MILOSRDENSTVO - MILOSŤ - ODOLÁVAŤ - 

ODPUSTENIE - OPERA - ORLOJ - PASCHA - POKORA - PRAVDA - RADOSŤ - 

SESTRY - SVEDOMIE - VEĽKÁ NOC -  VERNOSTI - ZMŔTVYCHVSTANIE 
 

 
Riešenie osemsmerovky: 
 
 
...........................................................................................................................................  

 
...........................................................................................................................................  

 

O A N E I N A T S V CH Y V T Ŕ M Z 

D K E E H C O N Á K Ľ E V A I Ť Ť 

P S R V R Ť E Š A T E ! S L A S S 

U Á O E L S P N B O K Á O V O E O 

S L M R D O O A B N R S Á E A I N 

T S É N O D K CH A K Ť L A CH I M C 

E E N O B A O S N E O D O Z T O O 

N S E S R R R A A D V A P J A D M 

I T V T O A A P O A D M Á A R E O 

E R R I T N A D R V A E Š R B V L 

Í Y E M A R E P O H N N E M V S A 

O M Č . O V T S N E D R S O L I M 
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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: 8.30 - 10.30                  - - - 

Utorok:      8.30 - 10.30                  - - - 

Streda:       8.30 - 10.30         14.30 - 16.00

Štvrtok:     8.30 - 10.30                  - - - 

Piatok:       8.30 - 10.30                  - - - 
 

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

 

 


