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Rodina je cvičiskom vzájomného odpúšťania 

 (z myšlienok pápeža Františka) 

 

Rodina je jedným veľkým cvičiskom 

pre tréning vo vzájomnom darovaní sa 

a odpúšťaní si. Bez darovania seba 

samých a bez odpúšťania láska nezostane, 

nepretrvá.  

V modlitbe, ktorú nás Ježiš sám naučil 

– teda v Otčenáši – nám dáva prosiť Otca: 

«Odpusť nám naše viny, ako i my 

odpúšťame svojim vinníkom». 

A nakoniec poznamenáva: «Lebo ako vy 

odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš 

nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy 

neodpustíte ľuďom, ani váš Otec 

neodpustí vaše hriechy» (Mt 6,12.14-15). 

Bez vzájomného odpustenia sa nedá žiť, 

alebo aspoň nedá sa žiť dobre, osobitne 

v rodine. Každý deň si vzájomne 

spôsobujeme krivdy. Musíme brať do 

úvahy naše chyby, spôsobené našou 

krehkosťou a naším egoizmom. Avšak to, 

čo sa od nás žiada, je rýchlo zahojiť rany, 

ktoré si spôsobujeme, okamžite znovu 

nadpriadať tie vlákna, ktoré v rodine 

pretrhávame. Ak čakáme príliš dlho, 

všetko sa stáva príliš ťažkým. A je tu 

jednoduché tajomstvo na uzdravenie rán 

a na prekonanie obviňovania. Je ním toto: 

nenechať, aby sa deň skončil bez 

poprosenia o odpustenie, bez uzmierenia 

medzi manželom a manželkou, medzi 

rodičmi a deťmi, medzi bratmi 

a sestrami...medzi nevestou a svokrou! Ak 

sa naučíme rýchlo prosiť o odpustenie 

a rýchlo si darovať vzájomné odpustenie, 

rany sa hoja, manželstvo sa posilňuje 

a rodina sa stáva čoraz pevnejším 

Ročník: 11.        Rok: 2018        Číslo: 12 
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domom, ktorý čelí otrasom z našich 

malých či veľkých mrzkostí. A na to nie je 

nutné robiť veľké reči, stačí jeden prejav 

nehy: jedno pohladenie, ktorým sa všetko 

uzavrie a ide sa opäť ďalej. No neskončite 

deň vo vojne! Je to jasné? 

Ak sa naučíme takto žiť v rodine, 

budeme tak robiť aj mimo nej, kdekoľvek 

sa nachádzame. Je jednoduché byť 

v tomto skeptikmi. Mnohí – aj medzi 

kresťanmi – si myslia, že je to prehnané. 

Hovorí sa: áno, sú to pekné slová, ale 

nedajú sa uskutočniť. Avšak vďaka Bohu 

to tak nie je. Práve vďaka tomu, že 

prijímame odpustenie od Boha, sme 

potom schopní odpustiť iným. Preto nám 

Ježiš dáva opakovať tieto slová vždy, keď 

vyslovujeme modlitbu Otčenáš, a teda 

každý deň. Je nevyhnutné, aby 

v spoločnosti, ktorá je niekedy 

neľútostná, existovali miesta, akým je 

rodina, kde sa učíme vzájomne si 

odpúšťať. 

Praktizovanie odpustenia nielenže 

zachraňuje rodiny od rozdelení, ale robí 

ich schopnými pomáhať spoločnosti, aby 

bola menej zlá a menej krutá. Áno, každé 

gesto odpustenia opravuje dom z jeho 

prasklín a spevňuje jeho steny. Cirkev, 

drahé rodiny, vám vždy stojí nablízku, aby 

vám pomáhala budovať váš dom na skale, 

o ktorej hovoril Ježiš. A nezabudnime na 

tieto slová, ktoré bezprostredne 

predchádzajú podobenstvu o dome: «Nie 

každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‛ vojde 

do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto 

plní vôľu Otca». A dodáva: «Mnohí mi v 

onen deň povedia: Pane, Pane, či sme 

neprorokovali v tvojom mene 

a nevyháňali sme v tvojom mene zlých 

duchov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som 

vás nepoznal» (porov. Mt 7, 21-23). Je to 

silné slovo, niet pochýb, že má za cieľ 

otriasť nami a volať nás k obráteniu. 

Uisťujem vás, drahé rodiny, že ak 

budete schopné kráčať stále rozhodnejšie 

po ceste blahoslavenstiev, učiac sa 

a vyučujúc vzájomnému odpúšťaniu, 

v celej veľkej rodine Cirkvi bude rásť 

schopnosť vydávať svedectvo 

o obnovujúcej sile Božieho odpustenia. 

Inak budeme robiť kázne, a to aj krásne, 

a možno vyženieme aj nejakého diabla, 

ale nakoniec nás Pán nerozpozná ako 

svojich učeníkov, lebo sme nemali 

schopnosť odpúšťať a nechať si odpustiť 

od iných! 

Naozaj kresťanské rodiny môžu pre 

dnešnú spoločnosť urobiť mnoho, a aj pre 

Cirkev. Preto túžim po tom, aby počas 

Jubilea milosrdenstva rodiny 

znovuobjavili poklad vzájomného 

odpustenia. Modlime sa, aby rodiny boli 

čoraz schopnejšie žiť a budovať konkrétne 

cesty zmierenia, kde sa nikto nebude cítiť 

ponechaný v ťažobe svojich podlžností. 
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Prešovská archieparchia v dejinách 

(historické súvislosti vývoja územia Prešovskej archieparchie) 

 

Bohoslužobná obnova po Druhom vatikánskom koncile 
 

Prvým bodom bohoslužobnej obnovy 

Gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku 

v tomto období bolo znovu objaviť 

ozajstnú vernosť vlastným 

bohoslužobným tradíciám, využijúc ich 

bohatstvo a odstrániac to, čo by 

pozmenilo ich autentickosť. 

V tomto prípade veľmi 

dôležitú úlohu zohráva 

Tradícia, ako zdroj 

oporných bodov 

nevyhnutných pri 

bohoslužobnej obnove. 

Konštitúcia o posvätnej 

liturgii II. Vatikánskeho 

koncilu odporúča zachovať 

zdravú tradíciu, aby sa 

pritom otvorila cesta 

k oprávnenému vývoju, revíziu 

jednotlivých častí liturgie má vždy 

predchádzať dôkladný teologický, 

historický a pastorálny výskum. 

 V období po roku 1968 bol veľký 

nedostatok liturgických kníh a zachované 

sa vyskytovali v niekoľkých verziách. 

Začínajú sa v tom čase ozývať hlasy po 

zavedení slovenského jazyka do 

liturgického života. V podvedomí 

východných kresťanov je totiž hlboko 

vpísaná zásada, podľa ktorej, ak je 

liturgický jazyk všeobecne 

nezrozumiteľný, je potrebné previesť 

bohoslužobné texty do živého 

jazyka ľudu. Je však nutné 

poznamenať, že na 

uskutočnenie tohto 

plánu nebola cirkev 

pripravená. Jednak tu 

nebol dostatok 

kvalifikovaných 

odborníkov v oblasti 

liturgiky, ale taktiež aj 

odborných jazykovedcov 

so skúsenosťami 

s prípravou liturgických 

textov.  

Vzhľadom k tomu, že nebol k dispozícii 

eparchiálny archívny a knižný fond, 

chýbali mnohé historické i liturgické 

pramene, ktoré by  nevyhnutne pomohli 

ku skvalitneniu konečných prekladaných 

textov. Získať  však nejaké pramenné 

materiály, či dokonca odbornú literatúru 

zo zahraničia bolo prakticky nemožné. 
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Okrem toho vtedajší apoštolský 

administrátor  Ján Hirka neobdržal až do 

roku 1987 povolenie vycestovať do 

cudziny. To bolo príčinou znemožnenia 

komunikácie s ostatnými hierarchami 

východných cirkví na zodpovedajúcej 

úrovni, a teda sa nedalo vôbec uvažovať 

o prípadnom zvolaní synody európskych 

východných katolíckych cirkví ohľadom 

liturgických reforiem. 

Veľmi dôležitou úlohou 

Gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku 

v rámci obnovy po II. Vatikánskom 

koncile je snaha o ekumenický dialóg. 

Biskupi katolíckej Cirkvi na Druhom 

vatikánskom koncile za prítomnosti 

mnohých bratov z iných cirkví načúvali 

hlasu Ducha, ktorý osvecoval hlboké 

pravdy o podstate Cirkvi, tak to bolo 

zjavené, že veriaci v Krista sú si oveľa 

bližšie, ako si mohli myslieť, všetci sú na 

spoločnej ceste k tomu istému Pánovi, 

ktorý všetkým pomáha a podporuje ich 

svojou milosťou. Odtiaľ sa vynárala stále 

naliehavejšia výzva k jednote. 

Gréckokatolícka Cirkev na Slovensku 

sa po obnovení svojej činnosti hneď 

pustila do otvoreného dialógu so svojím 

okolím. Začala vydávať časopis „Slovo“, 

v ktorom je možné už v počiatkoch nájsť 

stopy ekumenizmu. V rokoch 1972 – 1973 

tento časopis mal rubriku pod názvom 

Ekumenizmus. Mnoho kňazov 

prispievalo do tohto časopisu najmä na 

tému ekumenizmu.  

V priebehu storočí sa viac alebo menej 

vzdialili jedni od druhých aj v oblasti 

niektorých právd viery, v oblasti cirkevnej 

správy a  aj v oblasti sviatostí. Tu má svoje 

miesto práca odborníkov, ktorá sa usiluje 

podať ekumenický výklad cirkevného 

učenia. Aj tam mala Gréckokatolícka 

cirkev na Slovensku svoje zastúpenie. 

Mala dokonca svoje zastúpenie aj pri 

práci na vydaní ekumenického prekladu 

Svätého písma. 

Mohli by sme povedať, že v učení 

gréckokatolíkov sa nachádza kľúč 

k vzájomnému porozumeniu medzi 

teológmi východnej a západnej 

teologickej tradície, lebo svojím učením 

a tradíciou stojí kdesi „uprostred“ medzi 

sesterskými cirkvami Východu a Západu. 

Gréckokatolícka cirkev chce byť mostom 

medzi východnými cirkvami a západným 

svetom. V našej cirkvi žije túžba po 

zjednotení. Angažovať sa máme všetci. 

S ekumenizmom má každý začať od seba 

a ten si vyžaduje vnútorné obrátenie 

a úctu k bratom. 
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Boli sme na púti v Krakowe 

   (návrat k púti v Krakowe - Lagiewnikách) 

 

Na tohtoročnú 9. metropolitnú púť 

Božieho milosrdenstva v Krakowe sme sa 

niektorí vybrali už v piatok, 1. júna 2018. 

Po ceste do Krakowa sme sa zastavili 

v známych Wadoviciach, kde sme 

absolvovali prehliadku múzea rodného 

domu Jána Pavla II.  

Trasa v múzeu nás sprevádzala 

životom sv. Jana Pavla II. cez krakovské 

obdobie, mnohé púte, až do Vatikánu. 

Cestou po múzeu možno vnímať zvláštne 

pocity: pocity radosti, pocity potešenia 

a starostí každodenného života, ale aj 

pocity smútku a utrpenia, keď trpel aj 

svätý pápež.  

Navštívili sme aj priľahlú baziliku 

zasvätenú Vstupu presvätej Bohorodičky 

do chrámu, v ktorej bol Karol Wojtyla 

pokrstený a kde pristúpil aj k svätému 

prijímaniu. 15.mája 2011, metropolita 

Krakova kardinál Stanislaw Dziwisz 

priniesol do chrámu vzácnu pamiatku: 

krv Jána Pavla II vo zvláštnom relikviári - 

zlatá monštrancia so znakom 

predchádzajúceho pápeža, ktorá je 

umiestnená v špeciálnej pápežskej 

kaplnke. 

Večer sme sa presunul do Lagievnik, 

kde sme sa ubytovali v penzióne Promieň, 

blízko Sanktuária Božieho milosrdenstva. 

V sobotu 2. júna 2018 sme sa 

zúčastnili samotnej metropolitnej púte 

Božieho milosrdenstva, spoločne aj 

s ďalšími pútnikmi z našej farnosti, ktorí 

dorazili do Krakowa v sobotu ráno. 

V predvečer sme absolvovali prehliadku 

okolia kráľovského hradu Wawel 

i priľahlých pamiatok a zakončili sme to 

na vychýrenom stredovekom trhovisku 

Rynek glowny. Wawel je veľmi 

symbolické miesto s veľkým významom 

pre Poliakov. Nachádza sa tu kráľovský 

zámok a katedrála. Bolo tu korunovaných 

mnoho poľských kráľov. 

V nedeľu 3. júna 2018 ráno sme 

v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva                 

(v byzantskej kaplnke) slúžili svätú 

liturgiu a následne sa presunuli do 

mariánskeho pútnického miesta 

Ludzmierz pri Nowom Targu.  

Nádherný veľký areál tvorí Bazilika 

minor zasvätená Matke Božej Kráľovnej 

Podhalia, krížová cesta a veľká ružencová 

záhrada s plastikami zobrazujúcimi 

postupne všetky tajomstvá ruženca. 

Skvostom je nadrozmerná socha 

modliaceho sa sv. Jána Pavla II.  

V čase nášho príchodu sa začínala Púť 

dobrovoľných hasičov z okolitého kraja, 

čo bolo pre náš tiež veľkým obohatením 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1%C4%BE_(panovn%C3%ADk)
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(videli sme množstvo alegorických vozov, 

sprievod hasičov, príchod motorkárov...) 

Po ceste k domovu sme sa ešte 

zastavili na neskorší obed v Goralskom 

dvore v Haligovciach, kde sme si pochutili 

na špecialitách tamojšej kuchyne. 

Bohu vďaka za spoločenstvo modlitby 

a za chvíle vzájomného zdieľania. 
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Liturgický program  

Liturgický program po 4. nedeli po Päťdesiatnici 

od 18.06. do 24.06. 2018  
 

Pondelok 

18.06. 
Svätý mučeník Leontios   

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                 † Mária, Juraj, Helena,.. 
 
18:00 sv. lit. (slov.)                        † Juraj (panychida)         
 

Utorok 

19.06. 

Sv. apoštol Júda,  

podľa tela Pánov brat  

06:30 sv. lit. (csl.)           * Juraj, Martin, Peter s rod. 

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

Streda 

20.06. 

 

 

 

Svätý hieromučník Metod, 

patarský biskup 

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

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

Štvrtok 

21.06. 
Svätý mučeník Julián Tarzský 

 

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

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

Piatok 

22.06. 

 

Svätý hieromučeník Eusebuios, 

samosatský biskup 

 

zdržanlivosť od mäsa 

  

06:30 sv. lit. (csl.)      † Vasiľ, Mária, Demeter, Anna 

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

Sobota 

23.06. 

 

Svätá mučeníca Agripína 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

24.06. 

 
 

5. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

Narodenie proroka, 

predchodcu a krstiteľa Jána 

 

    mirovanie 
 

 

 

                                                   hl. 4 
 

 

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

 

 
 

 

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

 

 

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

 
17:15 Večiereň                                                  

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

Liturgický program po 5. nedeli po Päťdesiatnici 

od 25.06. do 01.07. 2018  
 

Pondelok 

25.06. 

Svätá prepodobná mučenica 

Febrónia   

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                     * Ján 
 
18:00 sv. lit. (slov.)                   † Michal, Anna, Milan         
 

Utorok 

26.06. 
Prepodobný otec David zo Solúna  

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

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

Streda 

27.06. 

 

 

 

Prepodobný otec  

Samson Pohostinný 

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

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

Štvrtok 

28.06. 

Prenesenie pozostatkov svätých 

nezištníkov Kýra a Jána 

 

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

Piatok 

29.06. 

 

 

Svätí apoštoli Peter a Pavol 

 
prikázaný sviatok, voľnica 

 

 

Zbierka na dobročinné diela 

Sv. Otca 

 06:30 Utiereň (csl.) 

07:30 sv. lit. (csl.)            * Štefan, Emília, Adriána… 
 
 

16:30 sv. lit. (slov.)                                      * za farnosť 
 

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

Sobota 

30.06. 

 

Zbor svätých dvanástich apoštolov 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)         * Peter, Alexandra, Matúš… 

 

 

 

 

 

Nedeľa 

01.07. 

 

6. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

Svätí nezištníci a divotvorcovia 

Kozma a Damián 
 

 

 

                                                    hl. 5 

 

 

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

 

 

10:00 sv. liturgia (slov.)        * Bernardína s rod.  

 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                            * Ivan, Mária                                               
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Narodenie úctyhodného a slávneho 

Proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
 (liturgický kalendár) 

 

Sviatok Narodenia úctyhodného 

a slávneho Proroka, predchodcu 

a krstiteľa Jána, ktorý sa slávi 24. júna, 

patrí k najväčším sviatkom sv. Jána 

Krstiteľa. Bol známy už v 4. storočí, keď 

sú známe homílie od sv. Jána 

Zlatoústeho, sv. Ambróza i sv. Augustína. 

Sv. Augustín napríklad hovorí: „V celom 

kresťanskom svete je slávený 

iba deň narodenia Ježiša 

Krista a sv. Jána Krstiteľa“ 

(pozn. sviatok Narodenia 

Panny Márie vtedy ešte nebol 

známym sviatkom). 

Úcta k sv. Jánovi 

Krstiteľovi je na Východe už od 

dávna veľmi rozšírená. Svedčí 

o tom veľký počet chrámov 

zasvätených jeho úcte, 

ikonografia, uctievanie jeho ostatkov a až 

6 sviatkov zasvätených Jánovi Krstiteľovi. 

Počatie sv. Jána Krstiteľa (23. 

septembra). Nevýrazné svedectvá 

o existencii tohto sviatku pochádzajú už 

zo začiatku 4. storočia, avšak až 7. storočie 

je charakteristické rozvojom tohto 

sviatku. 

Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa 

(29. august). Dôkazy o tomto sviatku 

pochádzajú z 5. storočia a od najstarších 

čias Východ zachováva v tento deň prísny 

pôst, ktorý je v našich podmienkach 

zmenený na zdržanlivosť od mäsa. 

Prvé a druhé nájdenie hlavy sv. 

Jána Krstiteľa (24. február). 

Tretie nájdenie hlavy sv. Jána 

Krstiteľa (25. máj). V 8. storočí, v dobe 

obrazoboreckých bojov, 

odniesli hlavu sv. Jána 

Krstiteľa z Carihradu do 

Komany v Malej Ázii. V roku 

857 ju znova našli a bola 

slávnostne  prenesená do 

Carihradu. V čase križiackych 

výprav ju odniesol neznámy 

kňaz. V súčasnosti sa 

nachádza v chráme sv. 

Silvestra v Ríme. 

Zbor sv. Jána Krstiteľa                    

(7. január). V byzantskom obrade je 

zaužívaný obyčaj, vzdať nasledujúceho 

dňa úctu osobám, ktoré zohrali 

v oslavovanej udalosti významnú úlohu. 

Tak je tomu aj deň po sviatku 

Bohozjavenia, kedy sa veriaci 

zhromaždili, aby si zvlášť uctili pamiatku 

Pánovho krstiteľa Jána. Tento spôsob 

úcty sa zaužíval a v liturgii ostal natrvalo. 
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Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli 

Peter a Pavol 
 (liturgický kalendár) 

Sviatok Svätých, slávnych 

a všechválnych najvyšších apoštolov 

Petra a Pavla sa v našom liturgickom 

kalendári slávi 29. júna. 

 

Sv. Peter (pôvodné meno Šimon) 

bol vždy v blízkosti Ježiša Krista počas 

jeho pozemského účinkovania. 

Je svedkom jeho premenenia 

na hore Tábor, v mene 

všetkých apoštolov vyznáva 

jeho božstvo, a Pán za seba i za 

neho zaplatil chrámovú daň. 

Napriek sľubu vernosti 

Ježišovi ho trikrát zapiera, ale 

svoj čin oľutuje. Ježiš Kristus 

mu zveruje vedenie svojej 

Cirkvi.  

Po nanebovstúpení Ježiša Krista 

a zoslaní Svätého Ducha sa ujíma svojho 

poslania ako hlava apoštolského zboru 

a prvého kresťanského spoločenstva 

v Jeruzaleme. Podobne on vedie voľbu 

hlavy apoštola namiesto Judáša. Traduje 

sa aj jeho zázračné vyslobodenie 

z väzenia, za čias Herodesa Agripu (porov. 

Sk 12, 1-11). Neskôr pôsobil v Antiochii 

a Ríme. Zomrel mučeníckou smrťou 

v Ríme v čase prenasledovania kresťanov 

za cisára Nerona dňa 29. júna roku 67. 

Zomrel ukrižovaný dole hlavou. 

Sv. Pavol nepatril k dvanástim 

vyvoleným a povolaným apoštolom. Za 

svoju horlivosť a obetavosť dostal titul 

apoštol. Jediný z apoštolov mal vysoké 

vzdelanie a bol rímskym občanom.  

Spočiatku prenasledoval 

kresťanov, ale neskôr neďaleko 

Damasku sa z prenasledovateľa 

stal hlásateľ Kristovho učenia.  

Vykonal veľké misijné 

cesty a jeho obetavosť 

nepoznala hranice. Založil veľké 

množstvo kresťanských obcí. 

Napísal 14 listov jednotlivým 

cirkevným obciam i osobám, v ktorých 

jasne vykladal Kristovu náuku. Cirkev ich 

uznala za inšpirované a tvoria súčasť 

Nového zákona. Za svoju vieru v Krista 

umrel v Ríme, kde bol sťatý mečom v ten 

istý deň ako sv. Peter – 29.6.67. 

Úcta svätých apoštolov vzhľadom na 

ich veľký význam v Cirkvi sa vlastne 

začala od okamihu ich smrti. Ich hroby 

boli kresťanom dôverne známe a tešili sa 

veľkej úcte. Dosvedčuje to aj skutočnosť, 

že v 4. storočí je ich úcta rozšírená tak na 

Východe, ako aj na Západe. 
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Zábavník 
(niečo na odreagovanie) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1       

 2       

  3        

 4       

 
5      

6       

 7        

 8        

 9         
 
 

 
10       

11       

  12       

 13      

1 Ako sa volal prvý pápež? 

2 Tretia Božská čnosť. 

3 Ako sa volalo mesto, ktoré sa kajalo na Jonášovo kázanie? 

4 Ako sa volal sluha, ktorému v Getsemanskej záhrade odťal Peter ucho? 

5 Ktorá rana v poradí, z 10 rán egyptských, bola kobylky? (slovom) 

6 Ktorý apoštol zradil Krista? 

7 Za ktorého veľkňaza ukrižovali Krista? 

8 Ako sa volal odsúdenec, ktorého prepustili namiesto Krista? 

9 Na ktorom vrchu bol ukrižovaný Kristus 

10 Na ktorom vrchu sa zjavil Boh Mojžišovi v ohnivom kríku? 

11 Ktorý evanjelista má ako symbol leva? 

12 Čo potrebuje človek zo svojej strany mať, aby sa polepšil? (silnú ...) 

13 Ktorý prorok bol tri dni v bruchu veľkej ryby? 
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Kontakt 
 

Adresa:  Gréckokatolícka cirkev 

                   Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

                   Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné 
 

Telefón: kancelária: 057/ 775 3628 

Web:        www.grkathe.sk 

E-mail:    úrad: humenne@grkatpo.sk 

     farár: ilkomirko@gmail.com     

                kaplán: pavoolster@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ak žiadate o krst  
 

Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte 

pred narodením dieťaťa. Ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte 

si ku krstu dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate. 
 

Ak žiadate o sobáš 
 

1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sväté prijímanie – minimálne         

3 mesiace vopred, 

2) ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred, 

3) ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky), 

príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate. 
  

 

Ak žiadate o výpis z matriky: krstný, resp. sobášny list 

Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si osobne, telefonicky, či mailom.  
 

Užitočné telefónne čísla 

   Zaopatrovanie (non-stop): 0907 323 733      

   Charita a sklad solidarity: 057 775 69 93   

   Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho: 057 778 33 98 

  
 

FARSKÉ ZVESTI 
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20 €) 

IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné. 

Texty článkov neprešli gramatickou úpravou. 

Zodpovední za vydanie: o. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml. 

 

Úradné hodiny na farskom úrade 
Pondelok:  8.00 - 10.00                      - - - 
Utorok:             - - -                       14.30 - 16.00 
Streda:       8.00 - 10.00              14.30 - 16.00
Štvrtok:             - - -                       14.30 - 16.00 
Piatok:       8.00 - 10.00                      - - - 
 

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

 

 


