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Dobre Pane, že si prišiel z neba, lebo je nám Ťa treba.  

Keď slávime toto Krista narodenie, i ja Vám kresťanské nesiem 

pozdravenie, s vinšom, aby z darov podiel ste dostali,  

ktoré celému svetu nesie Ježiško malý. 

On je darca pokoja, radosti i duši spasenia vo vekoch večnosti. Kto sa 

jeho drží, k tomu sa On skloní, citom neslýchaným srdce mu obnoví. 

Preto sa Ho chopme vierou k tej časnosti,  

aby nám daroval slávu do večnosti. 

                                                                                                                              (ľudový vinš) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želáme všetkým požehnané prežitie 

sviatkov Narodenia Božieho Syna 

a zároveň vyprosujeme  

Božou láskou naplnené dni 

aj v novom roku 2018. 

 

Christos raždajetsja! 

Slavite jeho! 

 

o. Martin s rodinou 

o. Miroslav 

o. Pavol s rodinou 

o. Ján s rodinou  

Ročník: 10       Číslo: 23 

www.grkathe.sk 
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Pápež František: 

„Zastavme sa pred 

Dieťaťom z Betlehema. 

Nechajme, aby naše srdce 

preniklo dojatie, nebojme sa 

toho. Nemajme strach z 

pohnutia nášho srdca! 

Potrebujeme, aby sa naše 

srdce pohlo.  

Nechajme ho ohriať sa 

Božou láskavosťou. 

Potrebujeme jeho láskavé 

pohladenia. Božie pohladenia 

nezanechávajú rany. Božie 

pohladenia nám dodávajú 

pokoj a silu. Potrebujeme 

jeho pohladenia.  

Boh je pokoj: prosme ho, aby nám ho 

pomáhal budovať každý deň: v našom živote, 

v našich rodinách, v našich mestách a 

národoch, na celom svete.  

Nechajme, aby nás preniklo dojatie nad 

Božou dobrotou.“ 

 

Blahoslavená Mária Celeste 

Crostarosa, zakladateľka 

redemptoristiek: 

„Boh sa narodil pre Teba. Spievaj 

a zvelebuj Pána spolu s anjelmi, lebo Boh sa 

rodí pre Teba. Dôveruj mu, ver a dúfaj 

v Neho. Túži, aby sa jeho radosť zahostila 

v tvojej duši, chce prebývať v  tebe 

a zjednotiť sa s tebou.“ 

 

 

 

Sv. Ján Pavol II.: 

„Betlehemská noc je noc 

najvyššieho povýšenia človeka. 

V nej má človek svoj počiatok. 

Narodil sa Boží Syn ako človek 

prostredníctvom Svätého 

Ducha, a ľudské deti sa stávajú 

adoptívnymi Božími deťmi.“  

             

Anton Srholec: 

„Vianoce sú o živote. 

Narodil sa človek a prežil 

napriek tomu, že bol v 

podmienkach, kde by hygienik 

ani nevkročil. Na Vianoce má 

tak trochu narodeniny každý z 

nás. Potešíme sa, že sme, a vzájomne si 

vyjadríme radosť, že sa máme. Na Vianoce sa 

prejavuje dobro v človeku, napríklad ľudia 

obdarúvajú chudobných. A ľudia, ktorí si 

nevedia prísť na meno, aspoň mlčia. Ani počas 

vojny sa nestrieľalo. Vianočné sviatky som 

desaťkrát prežil vo väzení. Aj bachari boli iní. 

Chlapi plakali. Ale kto bol zlodej a podvodník, 

stačila mu ryba na večeru.“  
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 Kresťania v prvých troch storočiach neslávili 

osobitne sviatok Narodenia podľa tela nášho 

Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (ľudovo 

Sviatok Narodenia Ježiša Krista). V tom čase bol 

známy iba sviatok Bohozjavenia Pána, ktorý 

obsahoval v sebe nielen sviatok Bohozjavenia, ale 

aj Narodenia Ježiša Krista.  

(25. december) 

Po Pasche je sviatok Narodenia Ježiša Krista 

najstarším kresťanským sviatkom. Zavedenie 

tohto sviatku sa uskutočnilo v 4. storočí, 

presnejšie okolo roku 330, lebo po prvý raz sa 

v kalendári vyskytol v roku 354. 

Prvá oslava Kristovho 

narodenia bola v Ríme, pretože 

v antickom Ríme bolo zvykom 

oslavovať narodeniny 

významných osobností. Ak sa 

nepoznal pravý dátum 

narodenia, oslavovalo sa v iný 

deň ako symbolické narodenie. 

Kresťania takisto chceli sláviť 

narodeniny svojho Pána 

a keďže nebol známy presný 

dátum jeho narodenín, vybrali 

si 25. december. Bol to deň, 

ktorý bol v Ríme oslavovaný ako 

„dies natalis Solis Invicti“ a bol to deň zimného 

slnovratu. Keďže slnko od tohto dňa naberalo 

novú silu, bol tento deň vhodný na oslavu 

Kristovho narodenia, pretože Ježiš Kristus bol vo 

Svätom Písme označovaný ako „slnko 

spravodlivosti“ (Mal 4,2) a „svetlo sveta“ (Jn 

8,12). V tom čase bol v Ríme veľmi rozšírený kult 

Slnka. Zavedením sviatku Narodenia Ježiša Krista 

chcel rímsky ľud preukázať Ježišovi Kristovi 

božskú poctu v ten deň a na tom mieste, na ktorom 

sa preukazovala božská pocta slnku. Prvým 

motívom bolo osláviť Ježiša Krista ako víťaza nad 

pohanstvom a druhým bolo osláviť narodenie 

Ježiša Krista ako vteleného Boha nad bludným 

učením Ária. 

Podľa vzoru Západnej cirkvi aj Východ 

postupne prebral zvyk oslavovať Narodenie Ježiša 

Krista 25. decembra. 

Rozhodujúcu úlohu v tomto 

ohľade zohrali tri veľké 

osobnosti Východu: sv. Bazil 

Veľký, sv. Gregor Teológ a sv. 

Ján Zlatoústy. Sv. Bazil Veľký 

mal byť prvým, ktorý medzi 

rokmi 371-374 začal sláviť 

sviatok Narodenia Pána. Podľa 

jeho vzoru sv. Gregor Teológ 

zaviedol sviatok 

v Konštantinopole. V roku 379, 

v deň narodenia Ježiša Krista, 

začal svoj príhovor slovami: 

„Christos raždajetsja – slavite 

jeho!“ Sv. Ján Zlatoústy s veľkou horlivosťou 

zaviedol sviatok Narodenia Pána v Antiochii 

približne v rokoch 386-388. Nad miestom 
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Narodenia Ježiša Krista v Betleheme bol na 

podnet sv. Heleny vybudovaný chrám.  

Samotné obdobie po sviatku Narodenia Pána 

trvá do 31. decembra. Bohoslužobné texty sviatku 

zložili: Roman Sladkopevec, patriarcha German, 

Andrej Krétsky, Ján z Damasku a Kozma 

Majumský. 

 (26. december) 

Východná Cirkev si po 

veľkých sviatkoch spomína na  

nasledujúci deň na osoby, ktoré 

zohrali významnú úlohu 

v udalostiach sláveného tajomstva. 

Na prvom mieste je pri sviatku 

Narodenia Ježiša Krista jeho matka 

Panna Mária. Už v prvých 

storočiach sa veriaci 

zhromažďovali na druhý deň po 

sviatku Narodenia Pána, aby sa 

poďakovali Panne Márii za jej syna 

Ježiša Krista. 

Nie sú presné svedectvá o tom, 

kedy sa sviatok Zhromaždenie 

k Presvätej Bohorodičke stal všeobecne známym. 

Niektorí otcovia vo 4. storočí vo svojich homíliách 

na sviatok Narodenia Pána spomínajú aj Presvätú 

Bohorodičku. Je pravdepodobné, že tento sviatok 

a spomienka sv. Štefana sa slávili v jeden deň. Až 

v 7. storočí sa sviatok sv. Štefana presunul na tretí 

deň po sviatku Narodenia Ježiša Krista. 

 

 (27. december) 

Štefan bol grécky hovoriaci Žid. Podľa 

Skutkov apoštolov bol jedným z prvých diakonov. 

Plný Svätého Ducha a sily hlásal Božie slovo, ktoré 

potvrdzoval znameniami a zázrakmi. Bol 

nespravodlivo odsúdený veľradou 

a ukameňovaný. 

Úcta sv. Štefana je najstaršia spomedzi 

všetkých mučeníkov. Nie je známy 

deň jeho smrti, ale keďže jeho úcta 

sa viaže k Narodeniu Pána, 

nakoľko ako prvý učeník mal 

veľmi blízky vzťah k Ježišovi 

Kristovi, Východ a aj Západ so 

začiatku slávili jeho pamiatku 26. 

decembra. Keď sa v 7. storočí na 

Východ ujal sviatok Zhromaždenie 

k Presvätej Bohorodičke, 

spomienka sv. Štefana sa začala 

sláviť 27. decembra. 

Počas 4. a 5. storočia sa na 

Východe, ale aj na Západe, 

vybudoval množstvo chrámov na 

počesť sv. Štefana. Novým 

motívom úcty bolo nájdenie jeho 

ostatkov v roku 415, ktoré boli 

neskôr prevezené do chrámu na 

Sione v Jeruzaleme. Po istom čase 

sa dostali do iného chrámu, na pravdepodobné 

miesto jeho ukameňovania, v severnej časti 

Jeruzalema. V roku 560 bola časť ostatkov 

prenesená do Konštantinopola, kde bol 

vybudovaný nový chrám zasvätený sv. Štefanovi. 

V súvislosti s prenášaním ostatkov sv. Štefana je 2. 

augusta v liturgickom kalendári spomienka na 

prenesenie ostatkov svätého apoštola, 

prvomučeníka a archidiakona Štefana.  

Liturgika 
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Sviatky Narodenia Ježiša Krista 

(18. – 24. 12. 2017) 

Pondelok 

18.12. 

Sv. mučeník Sebastián a jeho 

spoločníci  

 

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

 
 

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

                                                                    † Andrej (pan.) 
 

Utorok 

19.12. 
Sv. mučeník Bonifác 

 

 

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

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

Streda 

20.12. 

Sv. hieromučeník Ignác 

Bohonositeľ 

 
 

06:30 sv. lit. (csl.)    Mária, Vojtech, Ján, Lýdia (pan.) 
 
 

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

Štvrtok 

21.12. 

 

Sv. mučenica Juliána 
 

 
 

06:30 sv. liturgia (csl.)                        † Štefan, Daniela 

      

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

Piatok 

22.12. 

 
 

Sv. veľkomučenica Anastázia 

 
 

 

 Zdržanlivosť od mäsa  
 

 

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

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)                                   
 
18:00 sv. lit. (slov.)                                    † Jozef  (pan.) 
 

 

Sobota 

23.12. 
 

Desiati sv. mučeníci z Kréty  

 

06:30 sv. liturgia (csl.)                  † Vasiľ, Anna (pan.) 
 

 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                              † Katarína, Peter 
 

Nedeľa 

24.12. 

 
Nedeľa sv. Otcov 

 
Predvečer 

Narodenia Pána 
 
 

Sv. prepodobná mučenica Eugénia 

 
     Zdržanlivosť od mäsa 

 
hl. 4 

 

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

 

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

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                  * Viktor, Karin 

 
15:00 Veľká večiereň (slov.)         

                                                                        

22:00 Veľké povečerie s lítijou (csl.)                                            

Liturgický program 
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LITURGICKÝ PROGRAM 

   Sviatky Narodenia Ježiša Krista 

 (25. – 31. 12. 2017)  

Pondelok 

25.12. 

Narodenie Pána 
 

prikázaný sviatok, mirovanie 
 

15.30 Vianočná 

akadémia 

 
 

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

 

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

 

11:00 sv. liturgia (slov.)               * Helena, Anton, 

                                                             Ján, Marta, Matúš 
 

Utorok 

26.12. 

Zhromaždenie 
k Presvätej 

Bohorodičke  
 

prikázaný sviatok 
 

14:00    Ekumenický 
koncert v PCO 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                       * Jozef s rod. 
  
 

 

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

 

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

18:00 sv. lit. (slov.)                * Juraj, Martin s rod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streda 

27.12. 

 

Sv. apoštol, 

prvomučeník 

a archidiakon Štefan 
 

 

08:00 sv. lit. (csl.)                         * Juraj, Martin s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                               * o. Slavko s rod. 

Štvrtok 

28.12. 

 

Svätí 20 000 mučeníci upálení 

v Nikodémii  
 

 
 

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

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

Piatok 

29.12. 

 
 

Betlehemské neviniatka. 
Prepodobný otec Marcel, igumen 

 
 

 

           Voľnica 
 

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

18:00 sv. lit. (slov.)                               * Miroslav s rod. 

 

Sobota 

30.12. 
 

Sv. mučenica Anýzia, 

prepodobný Zótik, presbyter  

 

06:30 sv. liturgia (csl.)   † Ladislav, Terézia, Ladislav 
 

 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

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

Nedeľa 

31.12. 

 
Nedeľa po 
Kristovom 
narodení 

 
 

Nedeľa pred 

Osvietením 

 
hl. 5 

 

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

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

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

                                                                    s rod. a ostatní 
 

17.00 Veľká Večiereň 

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

23.15 Ďakovný akatist s požehnaním 
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       Sviatky Bohozjavenia Pána 

       (01. – 07. 01. 2018)  

Pondelok 

01.01. 

 

Obrezanie Pána 

 
prikázaný sviatok, mirovanie 

 

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

                                                                      Michaela, Lenka  
    

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

 

11:00 sv. liturgia (slov.)                       * za farnosť 

 

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

Utorok 

02.01. 
Sv. otec Silvester, rímsky pápež 

 

 

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

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

Streda 

03.01. 

Sv. prorok Malachiáš  

Sv. mučeník Gordios 

 

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

18:00 sv. lit. (slov.)                                     * Anna s rod.                

Štvrtok 

04.01. 

 

Zbor sv. sedemdesiatich 

apoštolov. Prepodobný otec 

Teoktist, igumen 
 

 
 

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

      

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

Piatok 

05.01. 

 
 

Predvečer Bohozjavenia 
 

Sv. muč. Teopempt a Teónas 
Prep. Synkletika 

 
 

 

Zdržanlivosť od mäsa + 
prísny pôst            

 

 

07:30 Cárske časy (slov.)      

 
 

 

15:00  Sv. lit. Bazila Veľkého s večierňou (slov.) 

             Veľké svätenie vody                        * za farnosť 
 

20:00 Veľké Povečerie s lítiou (csl.)  

 

Sobota 

06.01. 
 

Bohozjavenie Pána 
 

 

prikázaný sviatok, mirovanie 
 

13:30 požehnávanie domov  

 
 

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

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

              Veľké svätenie vody    
   

11:00 sv. liturgia (slov.)                       * za farnosť 

Nedeľa 

07.01. 

 

Nedeľa po 
Bohozjavení 

 

Zhromaždenie k prorokovi, 

predchodcovi a krstiteľovi 

Jánovi 

 
hl. 5 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)                       * za farnosť 
    
 

 

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

 

11:00 sv. liturgia (slov.)     * Štefan, Božena s rod.                          
 

17:15 Večiereň                                                  

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

Liturgický program 
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Týždeň po Nedeli po Bohozjavení 

     (08. – 14. 01. 2018)  

Pondelok 

08.01. 

Prepodobný otec Juraj Chozebita 

a prepodobný Emilián Vyznávač 

Prepodobná matka Dominika  

06:30 sv. lit. (csl.)                                     † Karol, Innes 

 
 

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

Utorok 

09.01. 
Sv. mučeník Polyeukt 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                    
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streda 

10.01. 

Sv. Gregor, nysský biskup. Prep. 

Domicián, meliténsky biskup 

 
 

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

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

 
 
 Štvrtok 

11.01. 

 

Prepodobný otec Teodóz 
 

 
 

06:30 sv. liturgia (csl.)                            † Vasiľ, Taras 

      

18:00 sv. lit. (slov.)                                                 
  

Piatok 

12.01. 

 
 

Sv. mučenica Tatiana 

 
 

 

 Zdržanlivosť od mäsa  
 

 

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

 
18:00 sv. lit. (slov.)                        * Milan, Eva, Milan 
                             

 

Sobota 

13.01. 
 

Sv. mučeníci Hermyl a Stratonik  

 

06:30 sv. liturgia (csl.)                                         
 

 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                      

Nedeľa 

14.01. 

 

Nedeľa o Zachejovi 
 
 
 
 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia 
 

hl. 7 
 
 
 

Zbierka: GTF PU + cirkevné 
školy 

 

 

 

07:30 sv. liturgia (slov 
    

 
 

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

 

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

 
17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.) 

                          

Liturgické okienko 
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(1. január) 

V Starom zákone bola obriezka ustanovená 

Bohom na znak zmluvy Pána s Abrahámom 

a jeho potomstvom (Gn 17, 10-14). Aj Kristus sa 

podriadil tomuto zákonu a pri obriezke dostal 

meno Ježiš (Lk 2,21). 

Sviatok Obrezania Pána sa začal sláviť 

najskôr v Západnej Cirkvi, ktorá ho nazývala 

„oktávou Pána“, lebo pripadal na ôsmy deň po 

narodení Ježiša Krista. 

Na Východe sa tento sviatok stal známym 

a rozšíreným až v 8.-9. storočí. Až z tohto 

obdobia sú totiž prvé zmienky v byzantských 

kalendároch o sviatku Obrezania Pána, ktorý sa 

slávil spolu so spomienkou na sv. Bazila 

Veľkého.  

 

(6. január) 

Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie 

sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst 

Ježiša Krista v Jordáne (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; 

Lk 3, 21-22). Bohozjavením sa nazýva preto, že 

pri krste sa zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom 

z neba, Syn bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil 

v podobe holubice. 

Sviatok Svätého Bohozjavenia nášho Pána, 

Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí teda medzi 

najstaršie sviatky a zaraďuje sa k dvanástim 

veľkým sviatkom liturgického roku. Sláviť sa 

začal, ako to spomínajú mnohé svedectvá (sv. 

Kliment Alexandrijský, Apoštolská konštitúcia, 

sv. Ján Zlatoústy) už koncom 2. storočia 

a začiatkom 3. storočia. Tento sviatok prešiel 

z Východu na Západ. V Západnej cirkvi však 

postupne v tento deň oslavovali poklonu 

mudrcov, až sa 6. január napokon stal sviatkom 

poklony troch mudrcov. Pamiatka krstu Ježiša 

Krista sa presunula na 13. január. 

V dejinách sviatku na Východe môžeme 

takto rozlíšiť tri periódy: 

1. V tejto perióde zahrňuje v sebe sviatok 

Bohozjavenia  narodenie Ježiša Krista, 

krst Ježiša Krista, poklonu mudrcov 

a prvý zázrak v Káne Galilejskej. 

2. V druhej perióde v 4. storočí, medzi 

vyššie uvedenými sviatkami, mal 
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prvotné miesto sviatok Narodenia 

Ježiša Krista. 

3. Táto perióda, ktorá sa viaže ku koncu 4. 

storočia, priniesla oddelenie sviatku 

Narodenia Ježiša Krista na 25. 

decembra a sviatok Bohozjavenia sa 

začal sláviť 6. januára. 

 

So sviatkom Bohozjavenia je úzko spojené 

jordánske svätenie vody. Tento zvyk siaha do 

prvých storočí kresťanstva. V priebehu stáročí sa 

ustálili rozličné spôsoby posvätenia vody. 

Východný obrad pozná 

malé a veľké svätenie vody. 

Malé posvätenie vody 

býva 1. augusta, na sviatok 

chrámu a pri iných 

príležitostiach. Veľké 

jordánske svätenie vody 

sa koná dva razy v roku: 

v predvečer Bohozjavenia 

a na samotný sviatok 

Bohozjavenia. 

V prvých storočiach 

s veľkými liturgickými 

sviatkami, ako sú Pascha, 

Svätá Päťdesiatnica, 

Bohozjavenie, bol stále 

spojený slávnostný krst 

katechumenov. S krstom 

súviselo aj posvätenie krstnej vody. Niektorí 

historici sa nazdávajú, že zo začiatku sa pri 

posvätení vody sviatok Bohozjavenia nebral 

zreteľ na krst Ježiša Krista v Jordáne, ale slúžil 

len krst katechumenov. Vyplýva to aj zo zhody 

bohoslužobných textov na posvätenie krstnej 

vody a na jordánske svätenie vody. 

Jasné svedectvá o čase svätenia vody 

z prvých storočí neexistujú. Sv. Ján Zlatoústy 

hovorí o polnočnom svätení vody na sviatok 

Bohozjavenia. Od 5. storočia sa voda posviacala 

aj v predvečer sviatku. V prvom tisícročí cirkev 

praktizovala len jedno posvätenie vody, a to 

v predvečer sviatku Bohozjavenia. Aj starodávne 

grécke typikony predpisujú obrad posvätenia 

vody len v predvečer sviatku.  

Od 11. storočia sa udomácňuje obyčaj 

posviacať vodu dvakrát: 

v predvečer sviatku a v deň 

sviatku Bohozjavenia. 

Vysvetlenie tohto 

dvojitého posväcovania sa 

nachádza v typikone z 15. 

storočia. Posvätenie vody 

v predvečer sviatku sa 

konalo na krst 

katechumenov a v deň 

samotného sviatku zasa 

ako pamiatka na krst 

Ježiša Krista v Jordáne. 

Preto sa zvyčajne 

posvätenie vody v 

predvečer sviatku koná 

v predsieni chrámu a v deň 

sviatku, kde je to možné, 

priamo na rieke. Samotný obrad posvätenia 

vody sa teda vyvíjal po celé stáročia. Počas 14.-

16. storočia nadobudol obrad posvätenia vody 

súčasnú podobu. 
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Zábavník 

Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý Peter sa pýta: 

- No? Čo je? 

- Nie čo je, ale kto je? 

- Jooooooj, ďalšia učiteľka. 

 Pani katechétka sa na prvej hodine 

náboženstva pýta: 

- Ako sa voláš? 

- Pepepeter. 

- Prepáč, nevedela som že si koktavý. 

- Ja nie, ale zato kňaz ktorý má krstil, 

 
Zomrie hlava rodiny. Na pohrebe farár 

vyzdvihuje jeho činy a hlavne, aký to bol dobrý a 

starostlivý otec. Plačúca matka sa nahne k synovi 

a plačúc mu hovorí: 

- Pozri sa prosím ťa do rakvy, neviem, či sme na 

dobrom pohrebe. 

 

Ako sa prežehnáva programátor? 

„V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. ENTER." 

 

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi: 

- Pán farár, včera som našiel hodinky. 

- Dúfam, že si si ich nenechal. 

- Nie, už som ich predal. 

 Farár sa sťažuje biskupovi:  

- Pán biskup, ľudia mi zaspávajú pri kázaní. Poraďte 

mi, prosím. 

Biskup mu hovorí:  

- No musíš ich nejako zaujať. Napríklad. Ľudia, 

zamiloval som sa...... do Panny Márie. Chápeš? 

V nedeľu na liturgii začne farár kázať.  

- Ľudia, biskup sa zamiloval..... len si nemôžem 

spomenúť na meno tej ženy. 

. 

 

Dvere sa zatvárajú a autobus sa chystá k odchodu zo 

zastávky. K autobusu však dobieha muž a zúfale volá: 

"Prosím Vás, počkajte ešte na mňa, inak nestihnem 

prácu!" Cestujúci sa prihovárajú u vodiča a ten čaká 

na oneskorenca. 

Pán nastúpi, zavrú sa dvere, autobus odchádza a pán 

vraví: "Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov." 

 Nadriadený sa pýta 

pracovníka: "Čo myslíte, čo je 

základný problém v našej firme: 

nevedomosť alebo nezáujem?" 

Pracovník: "Neviem. A ani ma to 

nezaujíma." 

 

-  Kedy sa začali medzi vami vaše prvé 

manželské nezhody? 

-     No už počas prvého spoločného dňa, 

keď som naznačoval svojej žene, že aj ja 

by som mal byť na svadobnej fotografii. 

 

Mamička pošle svojho syna na spoveď. 

Keď príde synček domov s plačom 

opýta sa ho: 

- Prečo plačeš? 

- Pán Farár mi povedal, že keď prídem 

domov, mám sa pomodliť 5 krát 

Otčenáš, a ja viem iba jeden. 

 Ide misionár po púšti a oproti nemu lev. 

Misionár:  

- Ó Pane, daj tomuto levovi kresťanské 

cítenie.  

Lev zrazu zdvihne laby k nebu a hovorí:  

- Ďakujem ti Pane, za toto jedlo, ktoré 

teraz požívať budem. 
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Gréckokatolícka cirkev 

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné 
 

Telefón:  kancelária: 057/ 775 3628 

Web:  www.grkathe.sk 

e-mail:  úrad: humenne@grkatpo.sk 

    farár: 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, sv. 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 krstný, resp. sobášny list 

Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom. K sobášom krstné listy zasielame 

priamo na farský úrad, kde bude sobáš (nariadenie o. arcibiskupa Jána). 
 

Zaopatrovanie non-stop:     0907 323 733 
 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným 
darom. IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

 

 

SME TU PRE VÁS 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 
Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20€) 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie 


