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Bratia a sestry, priatelia,  

čitatelia nášho farského časopisu! 
 

V novom roku sme akosi 

automaticky nastavení na nové 

veci. Hoci čakáme novoty, 

predsa mnohé v našom živote 

zostáva pri starom. Aby tomu tak 

nebolo, sú tu príhovory a výzvy 

rôznych predstaviteľov verejnej 

scény – sekulárnej i duchovnej. 

A každý ako keby hľadal návod 

na šťastný život. 

Pravé šťastie je však spojené 

so skutočnou láskou, ktorá sa 

zjavila v Kristovi Ježišovi. V predchádzajúcich 

sviatkoch sme ho kontemplovali ako maličké 

bezbranné dieťa, ktoré vstupuje do sveta 

poznačeného nenávisťou a prenasledovaním 

práve tých najbiednejších. Vzápätí sme ho videli 

ako dospelého muža, ktorý verejne vstupuje do 

Otcovej vôle, aby sa stotožnil so zraneným 

ľudstvom a vyslobodil ho skrze krst zo smrti, 

ktorej podľahol hriechom.   

 

 

A tento návod na pravé šťastie 

sme pozvaní ohlasovať v našich 

životoch. Aj prostredníctvom 

farského časopisu, ktorého 

vynovený formát práve čítate. 

Chceme sa aj naďalej Farskými 

zvesťami dotknúť všetkých 

vekových kategórií vo farnosti, 

informovať o živote Cirkvi, 

obohatiť Vaše duchovné 

i náboženské vedomosti a takto 

všetkých nás spájať v jedno 

ozajstné spoločenstvo. 

Začali sme Jubilejný rok v Prešovskej 

archieparchii, ktorý bude v znamení mnohých 

výročí, liturgických a bohoslužobných slávení, 

pútí a modlitieb.  

Žičíme Vám, aby bol tento rok pre Vás 

neustálym časom hľadania a stretávania sa 

s Ježišom Kristom, naším Spasiteľom, ktorý je 

zdrojom pravého šťastia a pokoja pre tento svet. 

Vaši duchovní otcovia 

Ročník: 11.        Rok: 2018        Číslo: 01 
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V čase Filipovky a predvianočného času, ktorý je charakterizovaný množstvom dobročinných 

akcií, sme v rámci farnosti vyhlásili zbierku na zakúpenie nových kláves pre mládežnícky zbor sv. 

Terezky Ježiškovej.  

Táto zbierka sa stretla s pozitívnym ohlasom medzi veriacimi a výsledkom je vyzbieraná suma, 

ktorá predstavuje =565.- eur. 

Chceme sa týmto poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli v tejto zbierke: 

Spolok sv. ruženca 100 eur 

bohuznáma Helena 50 eur 

rod. Slobodnikova  50 eur 

bohuznáma Gabriela s manželom 50 eur 

rod. Lattová 20 eur 

Toocimak Ján 20 eur 

bohuznáma Božena 20 eur 

rod. Kokuľova 15 eur 

rod. Kuzmova 10 eur 

rod. Durnaková 10 eur 

rod. Juščíková 10 eur 

rod. Chalachanova 10 eur 

bohuznáma Darina 5 eur 

bohuznámi darcovia 195 eur 

 

Z nazbieraných financií sa už zakúpili nové klávesy, kombo (audio zosilňovacie zariadenie) 

a rôzne káble. Výsledný efekt  sme už mohli počuť počas liturgií v čase vianočných sviatkov. 

Ešte sa nejaké financie zvýšili. Mladí už majú plán, ktorý by radi zrealizovali trošku neskôr. 

Chceli by nainštalovať tabulu, kde by sa dali cez dáta – projektor premietať texty, čí už piesni alebo 

aj liturgických modlitieb.   

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli v tejto zbierke a podporili tým rozvoj talentov našich 

mladých vo farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať! 

 

 

Pozvanie na prvé hlavné liturgické slávenie v Jubilejnom roku 

   Pozývame Vás na Archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 10. výročia povýšenia našej Cirkvi 

na Metropolitnú cirkev sui iuris a Prešovskej eparchie na archieparchiu a 10. výročia 

vymenovania vladyku Jána Babjaka za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu, ktorá sa 

uskutoční 4. februára 2018 o 10.00 hod. v Ľutine. 
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 ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 

Hrabské    

nedeľa 13. máj (Blažený hieromučeník Vasiľ 

Hopko)  
 

Rafajovce 

nedeľa 20. máj (Päťdesiatnica – Zoslanie 

Svätého Ducha) 
 

Krásny Brod    

nedeľa 27. máj (Päťdesiatnica – Zoslanie 

Svätého Ducha)  
 

Sabinov    

nedeľa 10. jún (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)  
 

Malá Poľana   

nedeľa, 17. jún (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)  
 

Prešov    

nedeľa 24. jún (Svätý Ján Krstiteľ, patrón 

archieparchie)  
 

Levoča    

nedeľa 8. júl (Uloženie rúcha Presvätej 

Bohorodičky v Blachernách)  
 

 

 

 

Stropkov  

Nedeľa 8. júl (Svätí apoštolom rovní Cyril 

a Metod, apoštoli Slovanov)  
 

Prešov   

sobota 21. júl (Blažený hieromučeník Pavel 

Peter Gojdič OSBM)  
 

Seč. Polianka   

nedeľa 22. júl (Panna Mária Karmelská  

a sv. prorok Eliáš)  
 

Litmanová   

nedeľa 5. august (Hlavná púť)  
 

Buková Hôrka   

nedeľa 12. august (Premenenie Pána)  
 

Šašová    

nedeľa 12. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  
 

Ľutina    

nedeľa 19. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  
 

Čirč    

nedeľa 26. august (Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky)  
 

ARCHIEPARCHIÁLNE PÚTE PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE 

 

Ľutina 
streda 16. máj (10. metropolitná púť 

kňazov s manželkami) 

 

Krakov  

sobota 2. jún (9. metropolitná púť 

Božieho milosrdenstva v Krakove – 

Lagievnikách) 

Ľutina 

nedeľa 30. jún (Púť rodín a stretnutie 

detí) 

 

Ľutina 

sobota 14. júl (Púť rómskych rodín)  
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Často sa istotne sami v duchu pýtate, akú to zasa zbierku vyhlásil farár počas oznamov 

v chráme. Prijmite teda túto stručnú charakteristiku jednotlivých zbierok.  

GTF PU + CIRKEVNÉ ŠKOLY:  14. január   

Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove 

a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. 

PODPORNÝ FOND: 28. január / 11. november    

Účelom zbierky je zabezpečiť chod všetkých komisií Arcibiskupstva a na zvládnutie 

pastoračných aktivít v rámci kalendárneho roka. 

 CHARITA: 18. február / 2. december    

Účelom zbierky je zabezpečiť chod všetkých komisií Arcibiskupstva a na zvládnutie 

pastoračných aktivít v rámci kalendárneho roka. 

NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM: 18. marec     

Túto zbierku biskupi Slovenska schválili na základe posolstva Svätého Otca ku Dňu migrantov 

a utečencov.   

BOŽÍ HROB: 30. marec     

Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, 

kde je nízky počet kresťanov. 

SEMINÁR: 22. apríl / 16. september   

Financie z tejto zbierky pomáhajú zabezpečiť chod kňazského seminára. Dôvodom je vykryť 

deficit riadneho chodu, ktorý vzniká iba čiastočným pokrytím všetkých požiadaviek. 

KATOLÍCKE MASMÉDIÁ: 13. máj     

Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke médiá – tlačové a elektronické, pretože sú veľmi 

nápomocné pri pastorácii a evanjelizácii. 

NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA : 29. jún     

Účel zbierky je podpora charitatívnych cieľov a potrieb Svätého Otca. 

SVOJPOMOCNÝ FOND PRE FARNOSTI:  15. júl 

Účelom je vykryť aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci 

archieparchie. 

KATECHIZÁCIA A KATOLÍCKE ŠKOLY: 12. august   

Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej 

výchovy detí a mládeže. 

MISIE: 21. október  

Financie z tejto zbierky slúžia na podporu misijných aktivít Cirkvi. 
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Cieľ Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie 2018 

Cieľom Jubilejného roku je ďakovať za 

všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, 

ktoré jej Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale aj 

príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby 

sme boli schopní lásky a boli odvážni 

ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň 

je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej 

prítomnosti v našom živote a z pozvania             

k večnému životu i príležitosťou  

k serióznej reflexii nad naším životom viery, 

lásky                    a nádeje, nad našou láskou  

k Bohu, k Cirkvi              i k blížnemu. 

Jubilejný rok Prešovskej 

archieparchie 2018 má svoje 

motto (leitmotív) zo svätej 

liturgie „Tvoje z tvojho tebe 

prinášame...“. 

Hlavným jubileom  

v tomto roku je významný 

medzník života 

Gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku, ktorým je dvesto 

rokov od zriadenia Prešovskej 

eparchie. Svätá stolica ponúkla 

našim predkom žijúcim na tomto 

území už pred dvesto rokmi vlastnú cirkevnú 

hierarchiu – Prešovskú eparchiu na čele  

s eparchiálnym biskupom. Tak boli naši 

predkovia jasne ukotvení vo vlastnej 

cirkevnej štruktúre a zastrešení vlastným 

biskupom. Od toho času Prešovská eparchia 

začala písať svoje vlastné radostné i bolestné 

dejiny. 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 

2018 má svoje motto (leitmotív) zo svätej 

liturgie „Tvoje z tvojho tebe prinášame...“  

a logo. 

 

Logo jubilejného roku 

Logu dominuje Katedrálny chrám sv. 

Jána Krstiteľa v Prešove, ktorý je srdcom 

Prešovskej archieparchie a Prešovskej 

metropolie sui iuris. Po celý čas od zriadenia 

Prešovskej eparchie je jej katedrálnym 

chrámom.  

Po ľavej strane katedrály je 

časť arcibiskupskej rezidencie  

a od nej sa odvíja letopočet – 

časová os – symbolizovaná 

časťou kružnice.  

V nej sú roky 

najvýznamnejších výročí: 

1818 – zriadenie Prešovskej 

eparchie bulou Relata semper, 

1968 – obnovenie činnosti 

Gréckokatolíckej cirkvi  

v bývalom Československu po 

osemnásťročnom zákaze jej činnosti, 2008 

– zriadenie gréckokatolíckej Prešovskej 

metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku 

a povýšenie eparchie na archieparchiu, 2018 

– Jubilejný rok Prešovskej archieparchie, 

v ktorom si pripomíname jednotlivé výročia. 

5 
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Zároveň táto kružnica predstavuje živý 

viničný kmeň, ktorým je Ježiš Kristus a jeho 

Cirkev, ktorá prináša ovocie, symbolizované 

strapcom hrozna, ktorý je aj grafickým 

leitmotívom knižnej edície Gréckokatolícka 

cirkev na Slovensku, ktorá postupne 

vychádza pri príležitosti blížiaceho sa 200. 

výročia zriadenia Prešovskej eparchie.  

Logo ponúka pohľad na chrám, ktorý 

však nie je iba stavbou bez života. Preto je 

súčasťou loga aj vinič so strapcom hrozna, 

ktorý predstavuje život viery v Cirkvi – nielen  

v murovaných či drevených chrámoch, ale 

predovšetkým v živých chrámoch –  

v živote tých, ktorí uverili Kristovi a jeho 

Cirkvi. Sv. apoštol Pavol píše: „Vy ste chrám 

živého Boha“ (2 Kor 6, 16a). Vinič je častým 

motívom na drevorezbách ikonostasov  

v našich chrámoch a na liturgických rúchach.  

Pripomína nám aj vinicu Pánovu, do 

ktorej sme povolaní pracovať nie ako zlí 

vinohradníci, ale ako tí, ktorí budú svojmu 

Pánovi načas odovzdávať úrodu (porov. Mt 

21, 41). Hovorí aj o eucharistickom tajomstve, 

o víne, ktoré sa pri svätej liturgii stáva krvou 

Ježiša Krista, ktorú vylial pre našu spásu. 

Môžeme v ňom vidieť aj obraz nášho krstu, 

v ktorom sme boli zaštepení do viničného 

kmeňa, ktorým je Ježiš Kristus. My sme 

ratolesti. Ak nechceme uschnúť, ale žiť, rásť 

a prinášať ovocie – bohaté a sladké strapce 

hrozna, potrebujeme stále znova uveriť, že 

život nám prichádza od Krista. Preto nás 

Cirkev skrze Božie slovo, sviatosti 

a spoločenstvo bratov  a sestier neustále 

pozýva k obráteniu, pozýva objavovať svoj 

krst. V ňom je vyriešený náš život, lebo v krste 

sme dostali Boží život, boli sme oblečení do 

Krista (porov. Gal 3, 27).  

 

Radostne objaviť svoj krst a plnosť života 

plynúcu z jednoty s Kristom v jeho Cirkvi je 

jedným z hlavným cieľov slávenia 

Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 

2018. Cirkev je spoločenstvom so 

zmŕtvychvstalým Kristom, je jeho mystickým 

telom, aby sme neboli pri objavovaní svojho 

zaštepenia do Krista odkázaní sami na seba. 

 Cirkev nás chce sprevádzať na tejto ceste 

k daru živej nadprirodzenej viery, aby sme 

mohli so sv. apoštolom Pavlom povedať: „Už 

nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 

20).  

Ovocím našej cirkvi sú naši blahoslavení 

mučeníci – biskupi Pavel Peter Gojdič OSBM 

a Vasiľ Hopko i rehoľný kňaz Metod Dominik 

Trčka CSsR, ale aj mnohé kňazské, biskupské 

i rehoľné povolania, ale aj mnohí veriaci, 

ktorí vďaka Božej milosti svojím životom i za 

najväčšiu cenu obstáli počas minulých 

režimov – fašizmu a socializmu.  

6 
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V súčasnosti sa blíži k svojmu záveru aj 

eparchiálna fáza skúmania života a čností 

rehoľného kňaza Jána Ivana Mast iliaka 

CSsR.  

Kružnicu, ktorá obopína dva hlavné 

motívy – katedrálu a strapec hrozna 

vyrastajúci z viničného kmeňa – dopĺňa text 

Rok výročí Prešovskej archieparchie.  

Mottom – leitmotívom Jubilejného roka 

Prešovskej archieparchie 2018 sú slová 

z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktoré 

kňaz spieva po premenení pozdvihujúc Telo a 

Krv Ježiša Krista: „Tvoje z tvojho tebe 

prinášame...“ pretože výstižne vyjadrujú, že 

všetka naša vďaka patrí Bohu, pretože všetko 

čo máme a čím sme, je od Neho. 

 

Plnomocné odpustky 

Apoštolská penitenciária vo Vatikáne 

vydala dekrét o získaní plnomocných 

odpustkov počas Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie 2018, ktorý hovorí o tom, že  

v termíne 1. január – 31. december 2018 môže 

každý veriaci raz za deň získať plnomocné 

odpustky. 

Odpustky sú odpustenie časného 

trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už 

odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane 

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. (porov. 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471) 

Aby veriaci mohli pri príležitosti 

Jubilejného roka milosrdenstva zažiť  

a dosiahnuť odpustky za živých alebo 

zosnutých, musia splniť nasledujúce 

podmienky:  

- sviatosť zmierenia a pokánia,  

- prijatie Eucharistie, 

- modlitba Vyznania viery (Verím 

v jedného...) 

- modlitba za Svätého Otca a na jeho 

úmysly: Otče nás, Raduj sa a Sláva 

Otcu. 

Chrámy v Prešovskej archieparchii, kde je 

možné získať plnomocné odpusty: 

- Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa 

v Prešove, 

- Bazilika Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky v Ľutine, 

- Chrám Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky v Humennom, 

- Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla 

v Bardejove, 

- Chrám Nepoškvrneného počatia 

Presvätej Bohorodičky na hore Zvir 

v Litmanovej, 

- Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla 

v Poprade, 

- Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine -

Brehy, 

- Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove, 

- Chrám Božej múdrosti vo Svidníku 

- Chrám Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky vo Vranove nad Topľou -

Čemernom 
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Liturgický program po Nedeli o Zachejovi 

od 15.01 do 21.01. 2018  
 

Pondelok 

15.01. 

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky 

a Ján Chatrčník 

 

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

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

 

Utorok 

16.01. 

 

Poklona reťaziam sv. apoštola 

Petra 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda 

17.01. 

 

Prepodobný a bohonositeľný 

otec Anton Veľký 

 

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

17:30 hod. Moleben k P.P. Gojdičovi 

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

 

 

 

Štvrtok 

18.01. 

Svätý Atanáz a svätý Cyril, 

alexandrijskí arcibiskupi 

 

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

..... ..................................      ....       Vasiľ, František 

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

Piatok 

19.01. 

 

Prepodobný otec Makarios 

Egyptský 

Zdržanlivosť od mäsa 

 

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

 

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

 

Sobota 

20.01. 

 

Prepodobný a bohonositeľný 

otec Eutymios Veľký 

 

06:30 sv. liturgia (csl.)                       † Mária, Júlia              

17:00 Veľká večiereň                                                  

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

Nedeľa 

21.01. 

 

Nedeľa o mýtnikovi 

a farizejovi 

 

Prep. otec Maxim Vyznávač. 

hl.8 

 

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

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

11:00 sv. liturgia (slov.)                 * Milan, Veronika, 

                                                                            Adam, Klára 

17:15 Večiereň                                                 

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

                  Liturgický program 
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Liturgický program po Nedeli o mýtnikovi 

a farizejovi  

od 22.01 do 28.01. 2018  

Pondelok 

22.01. 

Sv. apoštol Timotej. 

Sv. prepodobný mučeník 

Anastáz Perzský. 

 

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

                                    Andrej, Anna a ostatní z rodiny 

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

Utorok 

23.01. 

 

Sv. hieromučeník Klement, 

ankyrský biskup.  

Sv. mučeník Agatanel. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda 

24.01. 

 

Prepodobná matka Xénia 

Rímska. 

 

06:30 sv. lit. (csl.)          † Vasiľ, Andrej (panychída) 

 

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

Štvrtok 

25.01. 

Sv. Gregor Teológ, 

konštantínopolský arcibiskup. 

 

06:30 sv. liturgia (csl.)                                       * Anna 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                   † Irena, Ivan 

Piatok 

26.01. 

 

Prepodobný otec Xenofont, a jeho 

manželka Mária a synovia 

                             Voľnica  

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

 

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

Sobota 

27.01. 

Prenesenie pozostatkov 

sv. Jána Zlatoústeho 

 

06:30 sv. liturgia (csl.)               † Ľudmila (zádušná)                                            
 

17:00 Veľká večiereň                                             

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

Nedeľa 

28.01. 

 

Nedeľa 
o márnotratnom synovi 

hl. 1 

Zbierka: Podporný fond I. 

 

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

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

11:00 sv. liturgia (slov.)                * Kristína, Samuel, 

                                     Antónia, Timotej a ostatní z rodiny 

17:15 Večiereň                         

18:00 sv. lit. (slov.)                                           * Mária 
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Nedeľou mýtnika a farizeja začíname 

špecifické obdobie, tzv. predpôstne obdobie. Toto 

predpôstne obdobie je vo východných cirkvách 

starobylou osobitnou prípravou na Veľký pôst  

(v latinskej cirkvi neznáme liturgické obdobie). 

Už veľkí kazatelia a znalci duchovného 

života 4. storočia, akými boli sv. Bazil Veľký, sv. 

Ján Zlatoústy, Cyril Alexandrijský a iní nám 

zanechali svoje kázne a slová, v ktorých 

poukazujú na pôst, ktorý očakávame, nie 

prežívame. 

Cieľom predpôstneho obdobia je obnoviť 

vzťah človeka k Bohu a takto mať čo najväčší 

duchovný osoh z pôstu. Príkladmi zo Sv. písma, 

ktoré Cirkev po tieto dni veriacim predkladá, sa 

má veriaci človek povzbudiť na pravú modlitbu, 

kajúcnosť a hlbokú ľútosť nad hriechmi. Taktiež 

nadobudnúť správny postoj k Bohu, v ktorom má 

vidieť milosrdného Otca, ale aj spravodlivého 

sudcu. Všetko tu vedie človeka k tomu, aby 

zanechal pýchu a nadutosť farizeja, pokorne sa 

modlil ako mýtnik, kajal sa ako márnotratný syn, 

mal bázeň pred Božím súdom a oplakával svoje 

priestupky ako praotec Adam. Aby prijal námahy 

pôstu počas Štyridsiatnice, nasledujúc tak svojho 

Spasiteľa, ktorý sa štyridsať dní postil  

v jordánskej púšti. 

Základné charakteristiky tohto predpôstneho 

obdobia v byzantskom obrade:  

- hľadanie zmyslu pokory, ktorá je 

začiatkom ozajstného pokánia, 

- spoznať Božie milosrdenstvo a hlbokú 

kajúcnosť človeka, 

- modlitby za zosnulých; 

- prepojenie pôstu a odpustenia. 

Medzi nedele predpôstneho obdobia patria: 

1. Nedeľa mýtnika a farizeja 

2. Nedeľa márnotratného syna 

3. Nedeľa mäsopôstna  

4. Nedeľa syropôstna  
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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 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 


