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Božia láska predchádza zákon a dáva mu zmysel 

 (z myšlienok pápeža Františka) 

 

„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa 

vyviedol z egyptskej krajiny, z domu 

otroctva.“ (Ex 20,2) 

Prečo je tu teda toto prehlásenie, ktoré 

Boh dáva o sebe samom a o oslobodení 

ľudu? Pretože na vrch Sinaj sa prichádza 

po prekročení Červeného mora: Boh 

Izraela najprv zachraňuje, potom 

vyžaduje dôveru. Desatoro sa teda začína 

Božou veľkodušnosťou. Boh nikdy 

nevyžaduje veci bez toho, aby prv 

neobdaroval. Najprv zachraňuje, najprv 

dáva, potom vyžaduje. Takýto je náš Otec, 

dobrý Boh. 

A pochopme dôležitosť toho prvého 

prehlásenia: „Ja som Pán, tvoj Boh“. Je tu 

privlastňovacie zámeno, je tu vzťah, je tu 

vyjadrená príslušnosť. Boh nie je kýmsi 

cudzím – je to tvoj Boh. Toto dáva svetlo 

celému Desatoru a odhaľuje aj tajomstvo 

kresťanského konania, pretože je to aj 

samotný postoj  Ježiša, ktorý hovorí: 

«Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem 

vás» (Jn 15,9). Kristus je Otcovým 

milovaným a touto láskou miluje aj nás. 

Nezačína sám od seba, ale od Otca. 

Častokrát naše konanie zlyháva, pretože 

začíname od seba samých a nie 

od vďačnosti. A ten, kto začína sám od 

seba, kam až zájde?... K sebe samému! Je 

neschopný kráčať cestou, vracia sa k sebe.  

Tí kresťania, čo sa riadia jedine 

„povinnosťami“ prezrádzajú, že nemajú 

osobnú skúsenosť s tým Bohom, ktorý je 

„náš“. Musím urobiť toto, toto a tamto... 

Len povinnosti. Niečo ti však chýba! Čo je 
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základom tejto povinnosti? Základom 

tejto povinnosti je láska Boha Otca, ktorý 

najprv dáva, až potom prikazuje. Postaviť 

zákon pred vzťah nepomáha 

napredovaniu vo viere. Byť kresťanom je 

cestou oslobodzovania! Prikázania ťa 

oslobodzujú od vlastného egoizmu. 

A oslobodzujú ťa preto, lebo je tu Božia 

láska, ktorá ťa vedie vpred. Kresťanská 

formácia sa nezakladá na sile vôle, ale na 

prijatí spásy, na tom, že sa necháme 

Bohom milovať.  

Vďačnosť je 

charakteristickou črtou 

srdca, ktoré navštívil 

Svätý Duch. Aby sme 

poslúchali Boha, je treba 

predovšetkým pamätať 

na jeho dobrodenia. Koľko pekných vecí 

vykonal Boh pre každého z nás! Aký 

štedrý je náš nebeský Otec! 

Boh koná množstvo krásnych vecí 

a oslobodzuje nás. A predsa niekto môže 

cítiť, že ešte skutočne neprežil skúsenosť 

oslobodenia Bohom. Toto sa môže stať. 

Môže sa stať, že pri pohľade do vlastného 

vnútra nájdeme len zmysel pre povinnosť, 

akúsi spiritualitu sluhov, a nie synov. Čo 

v tomto prípade robiť? To, čo robil 

vyvolený ľud. Kniha Exodus hovorí: 

„Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali, 

a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. 

Boh počul ich nárek a spomenul si na 

svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom 

a Jakubom. A Boh zhliadol na Izraelitov, 

a ujal sa ich“ (Ex 2,23-25).  

Oslobodzujúca činnosť Boha 

postavená na začiatok Desatora – čiže 

prikázaní – je odpoveďou na tento nárek. 

My sa nezachraňujeme sami, avšak od nás 

môže vyjsť volanie o pomoc: „Pane, 

zachráň ma, Pane, ukáž mi cestu, Pane, 

pohlaď ma, Pane, daj mi trochu radosti.“ 

Toto je volanie prosiace o pomoc. Je to na 

nás, aby sme prosili 

o oslobodenie od 

egoizmu, hriechu, od 

okov otroctva. Toto 

volanie je dôležité, je to 

modlitba, je to 

uvedomovanie si toho, čo 

je v nás ešte utláčané a neoslobodené.  

V našej duši je mnoho 

neoslobodených vecí. „Zachráň ma, 

pomôž mi, osloboď ma“ - to je jedna 

pekná modlitba k Pánovi. 

Boh očakáva toto volanie, pretože môže 

a chce rozlámať naše okovy. Boh nás 

nepovolal k životu pre to, aby sme ostali 

utláčaní, ale aby sme boli slobodní a žili vo 

vďačnosti, poslúchajúc s radosťou Toho, 

kto nám daroval tak veľa – nekonečne 

viac, než mu kedy budeme môcť dať my. 

Je to niečo krásne. Nech je Boh vždy 

zvelebený za to, čo urobil, robí a ešte urobí 

pre nás! 



Farské zvesti  14/2018 
________________________________________________________________________________________ 

 

  3 

Putovanie po posvätných miestach 

(všeobecný pohľad na cieľ a podobu pútí) 

 

 

„Ak pútnik navštevuje miesta, kde sa 

odohrali udalosti spásy, robí tak preto, 

aby živil svoje oči kontempláciou toho, 

čo je objektom jeho túžob, lebo nielen 

pohľad duše, ale aj pohľad zraku slúži 

viere na duchovné povzbudenie.“ 

              (Teodor z Cyru) 

 

Termín púť pochádza z latinského 

slova peregre a znamená ísť niekam 

ďaleko. Teda pri putovaní sa jedná 

o cestovanie na dlhšie vzdialenosti, 

s cieľom pobudnúť tam určitý čas. 

Množstvo ľudí dneška prirovnáva 

pútnictvo k turizmu. Je však potrebné si 

uvedomiť, že medzi pútnikom a turistom 

je značný rozdiel. Turista prichádza na 

historické miesta, aby kultúrne pookrial 

a spoznal pamiatky času. Pútnik sa líši od 

turistu tým, že na svojej ceste po 

vyznačených miestach neutonie iba 

v obdivovaní krás a pamiatok, ale sa snaží 

prežiť a sprítomniť si dobu svätých, ktorí 

zanechali na miestach, po ktorých sa on 

uberá, nemiznúce stopy. Nehasnúce 

príklady týchto svedkov viery sú pre neho 

povzbudením a posilou pre život. 

Putovanie je teda pohyb na posvätné 

miesta za duchovným cieľom. Na rozdiel 

od náboženskej turistiky má putovanie 

vyšší cieľ, i keď používa vlaky, lietadlá, 

ubytovacie zariadenia. Je to 

predovšetkým jav náboženský – 

nadčasový i nadkonfesionálny, ktorý je 

viazaný na kult. Už od prvých 

kresťanských storočí malo tieto základné 

ciele: vidieť, modliť sa, adorovať, splniť 

sľub a dosiahnuť vypočutie prosieb. 

Putovanie nie je náboženská turistika. 

Púť, putovanie, je znamením univerzálnej 

hodnoty, na ktorej má každý človek účasť: 

homo viator, pútnik, človek, ktorý je stále 

na ceste. Na jeho ceste sa nachádza veľa 

nebezpečenstiev, veľa krížov, skúšok, až 

pokiaľ „nedoputuje“ na to najsvätejšie 

miesto, kde je Boh, „nebeský Jeruzalem.“ 

Pre ľudský život je príznačné 

putovanie. Celý život je vlastné akýmsi 

putovaním.(porov. KKC, 2691) Rímsky 

biskup Ján Pavol II. raz napísal, že „celý 

kresťanský život je akoby veľkým 

putovaním do Otcovho domu.“ 

Z hľadiska dejín náboženstva je účasť 

na náboženských púťach súčasťou 

všetkých vyšších náboženstiev. Možno 

povedať, že účasť na púťach predpokladá 

vieru v prítomnosť božstva na určitom 

mieste, ktoré je s ním spojené. Púť nás 
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okrem toho privádza na miesta, kde 

božstvo poskytlo človeku pomoc, alebo na 

pamätné miesta v živote a pôsobenia 

božstva, či zakladateľa náboženstva. Púť 

je teda odrazom konkrétneho hľadania 

božstva, za ktorým sa ľudia vydávajú na 

cestu k miestu, ktoré si zasluhuje úctu. 

Putovanie človeka na posvätné miesta 

má hlboké korene už v staroveku. Púte 

nachádzame u Egypťanov, Grékov, 

Rimanov, ale aj v hinduizme, lamaizme, 

šintoizme a tiež aj u Konfuciových 

následníkov. V Islame patrí púť do Mekky 

k piatim svätým povinnostiam veriaceho. 

Dejiny Izraela svedčia o tom, že 

v Izraeli bola existencia početných 

pútnických stredísk, posvätných miest, 

zviazaných so svätými dejinami, kam ľud 

prichádzal hľadať Boha.  

Dejiny patriarchov referujú iba 

o jednom putovaní vo vlastnom zmysle 

(cesta Jakuba s ľudom Betelu, porov. Gn 

35, 1-7). V neskoršom období sa zisťuje, že 

sa po dlhý čas zachovalo náboženské 

zhromažďovanie, a teda putovanie 

k rôznym dôležitým svätyniam. 

Starodávne kódexy Zmluvy 

(jahvistický: Ex 34, 18-23 a elohistický: Ex 

23, 14-17) predpisujú celému mužskému 

obyvateľstvu, aby sa tri razy do roka 

ukázalo pred Pánom, Jahvem. Tento 

predpis sa má splniť v rozličných 

svätyniach krajiny pri príležitosti 

sviatkov. Joziášova reforma, ktorú načrtol 

Ezechiáš (2 Kr 18, 4; 22), ruší miestne 

svätyne. Slávenie Paschy a dvoch druhých 

sviatkov, Sviatku týždňov a Sviatku 

stánkov určuje v Jeruzaleme.   

Pútnici formou modlitieb a adorácií 

vyjadrovali ich lásku k domu Pánovmu 

a ku svätému mestu i radosť, že 

v liturgickom zhromaždení uskutočňujú 

hlboké zjednotenie Božieho ľudu. 

Ježiš Kristus a Nový zákon nepriniesli 

výrazné zmeny v pútnictve. Ježiš Kristus 

putuje do Jeruzalema so svojimi rodičmi, 

keď má dvanásť rokov, aby splnil 

nariadenie Zákona (Lk 2, 41n). Počas 

svojho poslania prichádza do Jeruzalema 

na rozličné sviatky (Jn 2, 13; 5, 1; 7, 14; 10, 

22n; 12, 12). Život Božieho ľudu sa 

predstavuje ako opravdivé eschatologické 

putovanie. Toto putovanie vedie Ježiš 

Kristus a jeho cieľom sú duchovné reality. 

 „Byť na ceste“ je častý výraz Svätého 

písma pre obraz kresťanského života. 

Kresťan hľadá Boha, má odvahu vykročiť 

i do neznámej krajiny ako Abrahám (Gn 

12, 1), zbytočne sa neohliada (Lk 9, 62) 

a pozerá na konečný cieľ (Sir 7, 40). 

Kresťania totiž sú „vo svete“, ale nie sú „zo 

sveta“ (porov. Jn 17, 16); pretože ich 

pravá vlasť je v nebi, odkiaľ očakávajú „aj 

Spasiteľa Pána Ježiša Krista“ (Flp 3, 20). 
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Aby prázdniny neboli prázdne dni 

   (Desatoro kresťanských prázdnin) 
 

„Mama, oco, ja sa nudím!“ opakovali 

mnohí z nás neraz počas prázdninových 

dní. A rodičom často vstávali vlasy 

dupkom, keď mali svojim deťom 

zabezpečiť nonstop atraktívny program 

počas dlhých dvoch mesiacov. No ani 

skvelý, do poslednej minúty vyplnený čas 

atraktívnymi možnosťami nemusí deťom 

zabezpečiť plnohodnotné prázdniny. Ale 

aj ten najjednoduchší prázdninový 

program môže dať všetkým maximum, ak 

do neho zapojíme Boha. Pretože bez neho 

budú prázdniny vskutku len prázdnymi 

dňami.  

Nevynechajme Pána Ježiša Krista 

z prázdnin. On totiž nikdy neprázdninuje, 

nerobme tak ani my v duchovnom živote. 

1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, 

rieky a more - vo všetkom objavuj 

prítomnosť Boha. A chváľ ho, že všetko 

stvoril tak krásne. 

2. Ži podľa svojho mena 

a kresťanskej identity. Nehanbi sa 

počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by 

si tým svoju identitu. 

3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je 

nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na 

prázdniny. Nevynechaj nedeľnú liturgiu. 

Vytvor si viac voľného času. 

 

4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, 

žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez 

ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou 

a zájdi s ňou do chrámu. 

5. Ži svoj život. Život je veľký Boží 

dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu 

a dávaj pozor, aby si neohrozil život 

druhých. 

6. Ži v priateľstve. Od počúvania 

buduj cestu k dôvere, k pomoci, 

k obohateniu, k rešpektu posvätnej 

dôstojnosti iných osôb. 

7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že 

máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty 

mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni 

majú svoje nároky. Rešpektuj ich 

a zaujímaj sa o ich dobro. 

8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa 

pokrytectvu, klamstvu, kritike, 

predsudkom a samo-ľúbosti. 

9. Ži v čistote srdca. Premáhaj 

žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. 

Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi 

zachce. 

10. Ži solidárne. Nechci mať všetko 

pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú 

prázdniny, čo nemajú dokonca ani 

každodenný chlieb. Ani láska a služba 

neodchádzajú na prázdniny. 
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Breakfestival v Červenom Kláštore 

(náš zbor na duchovnom festivale) 
 

„Nemilovať, znamená zmierať.“ 

Týmto heslom sa niesol aj tohtoročný 

Breakfestival v Červenom Kláštore, ktorý 

bol organizovaný otcami 

redemptoristami. 

Dňa 1. júla 2018 sa náš Zbor sv. 

Terezky Ježiškovej vybral na tento 

duchovný festival. Vďaka Bohu 

a pozvaniu organizátorov sme boli účastní 

na sv. liturgii, ktorú sme doprevádzali 

svojim spevom a spríjemňovali túto 

chvíľu našimi talentami.  

Počas celého dňa bol pripravený 

bohatý duchovný program. Vystúpili 

známe kresťanské kapely, ako je Piar 

Music, či Slávka Tkáčová. Mali sme 

možnosť vypočuť si svedectvo manželov 

Marettovcov, či priblížiť si kultúru nášho 

východného Slovenska s ľudovou hudbou 

Rusínske Trio. Program bol obohatený aj 

o rôzne workshopy a atrakcie pre deti.  

Počas tohto festivalu sme mali 

možnosť nielen dávať, ale hlavne načerpať 

z toho čo mal Boh pre nás pripravené. 

Deň, ktorý sme si spríjemnili aj 

prechádzkou k splavu Dunajca, bol aj 

napriek nepriaznivému počasiu nádherný 

a požehnaný, plný  úsmevov, modlitieb, 

objatí a povzbudivých slov.  

Náš zbor mnoho načerpal a sme 

odhodlaní do budúcna „dávať a milovať!“    
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Liturgický program  

Liturgický program po 8. nedeli po Päťdesiatnici 

od 16.07. do 22.07. 2018 
    

Pondelok 

16.07. 

Sv. hieromučeník Aténogenes 

a jeho desiati spoločníci   

 

 

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

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

Utorok 

17.07. 

Blažený hieromučeník Pavel, 

prešovský biskup 

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

 
18:00 sv. lit. (slov.)                             * z rod. Úrazovej      

Streda 

18.07. 

 

 

 

Sv. muč. Hyacint z Amastridy 

Sv. muč. Emilián 

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

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

Štvrtok 

19.07. 

 

Prepodobná matka Makrína, 

sestra Bazila Veľkého 

Prepodobný otec Dios 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

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

Piatok 

20.07. 

 

 

Svätý a slávny prorok Eliáš 
 

 

odporúčaný sviatok 

voľnica 

 

06:30 Utiereň (csl.) 

07:30 sv. lit. (csl.)                          * Anna, Vasiľ s rod. 
 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)             * Kristína, Jozef, Marta… 

Sobota 

21.07. 

 

Prepodobní otcovia Simeon, 

blázon pre Krista a Ján jeho 

spoluaskéta 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

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

 

 

 

Nedeľa 

22.07. 

 
 

9. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

Sv. myronosička a apoštolom 

rovná Mária Magdaléna  
 
 
 

 

 

                                                     hl. 8 
 

 

 

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

 

 

 

10:00 sv. liturgia (slov.)              * Marta, Martin  

 
 

 

17:15 Večiereň                                                  

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

Liturgický program po 9. nedeli po Päťdesiatnici 

od 23.07. do 29.07. 2018  
  

 

Pondelok 

23.07. 
Sv. muč. Trofim, Teofil a spol.   

 

 

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

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

Utorok 

24.07. 
Sv. mučeníci Boris a Gleb 

 

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

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                              1. † Ján     

                                                        2.  † Štefan, Vladimír                      

Streda 

25.07. 

 

 

 

Zosnutie sv. Anny, matky presv. 

Bohorodičky 

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

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

Štvrtok 

26.07. 

 

Sv. hieromučeník Hermolas 

a spol. 

Prep. mučenica Paraskeva 

 

06:30 sv. lit. (csl.)   † Štefan, Anna, Vasiľ, Olex, Fedor       

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

Piatok 

27.07. 

 

 

Sv. veľkomuč. a uzdravovateľ 

Panteleimon 

 

zdržanlivosť od mäsa 

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

 
 

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

Sobota 

28.07. 

 

Sv. apoštoli a diakoni Prochor, 

Nikanor, Timón a Parmenas 

 

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

 
17:00 Veľká večiereň 

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

 

 

 

Nedeľa 

29.07. 

 
 

10. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

 

Sv. mučeník Kallinik 
 

 

 
 

                                                     hl. 1 
 

 

 

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

 

 

10:00 sv. liturgia (slov.)     * o. Martin s rodinou  

 
 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)      * Peter, Anna, Peter, Inga,   

                       Peter, Patrik, Darina, Ľubomír, Marko                                                                       
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Blažený hieromučeník Pavel, prešovský 

biskup – 17. júl 
 (liturgický kalendár) 

Biskup Pavol Gojdič, OSBM sa radí 

k najvýznamnejším postávam slovenského 

kresťanského sveta. Celý svoj život staval 

na láske k Bohu, ktorá sa odzrkadľovala 

v láske k blížnemu. To konal v duchu 

svojho biskupského hesla: „Boh je láska, 

milujme ho!” A s takouto láskou v srdci 

viedol viac ako štvrťstoročie v neľahkých 

dobách prešovské gréckokatolícke 

biskupstvo. Keď exhumovali jeho telesné 

pozostatky, právom položili na jeho telo 

červený epitrachil. Bol vyjadrením 

mnohorakého utrpenia v jeho živote, ktoré 

priniesol za svoju vernosť Bohu a Cirkvi. 

Otec biskup sa narodil 17. júla 1888 

v Ruských Pekľanoch, neďaleko Prešova, 

v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Pri 

krste dostal meno Peter. Rodinná 

atmosféra vytváraná hlbokou 

nábožnosťou a vernosťou kresťanským 

tradíciám bola veľmi priaznivá na jeho 

formovanie. Po získaní základného 

vzdelania študoval na gymnáziu v Prešove. 

Po maturite vstúpil do kňazského 

seminára a teologické štúdia absolvoval 

v Prešove a Budapešti. Vysvätený na kňaza 

bol 27. augusta 1911 v katedrálnom 

chráme v Prešove. Ako mladý kňaz pôsobil 

najprv ako kaplán pri svojom otcovi 

v Cigeľke, ďalej v Prešove ako katechéta 

a pedagóg na meštianskej škole a neskôr 

ako riaditeľ biskupskej kancelárie. Keďže 

túžil žiť v tichosti, vstúpil do kláštora 

baziliánov na Černečej Hore pri 

Mukačeve, kde prijal rehoľné meno Pavol. 

Aj napriek túžbe žiť v tichu kláštorných 

múrov bol menovaný za apoštolského 

administrátora a krátko na to aj vysvätený 

na biskupa. Stalo sa to 25. marca 1927 

v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Zakladal 

a podporoval školy a internáty. Jeho 

životným dielom bolo založenie 

eparchiálneho sirotinca v Prešove v roku 

1936. Navštevoval chorých, prihováral sa 

za uväznených. Podporoval chudobných 

a kláštory. S otcovskou starostlivosťou 

dbal o duchovný rast kňazov a veriacich. 

Pritom všetkom ostal pokojným 

a skromným rehoľníkom. Za jeho láskavý 

a dobročinný vzťah k ľuďom sa mu dostalo 

uznania, keď ho nazývali „mužom zlatého 

srdca” a „otcom trpiacich”. 

Pri násilnej likvidácii Gréckokatolíckej 

cirkvi v Československu v roku 1950 sa 

prejavil ako skutočný pastier svojich 

veriacich a priniesol za vernosť Cirkvi 

a Svätému Otcovi obetu vlastného života. 

Po mnohých rokoch strávených 
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v najťažších väzeniach, či v Leopoldove, 

Prahe-Ruzyni alebo v Ilave zomrel dňa 17. 

júla 1960 v deň svojich 72. narodenín vo 

väzení v Leopoldove. 

V roku 1968 štátne orgány po mnohých 

prieťahoch dovolili exhumáciu telesných 

pozostatkov biskupa Gojdiča. Samotná 

exhumácia sa na leopoldovskom cintoríne 

uskutočnila 29. októbra 1968 s následným 

prevezením telesných pozostatkov do 

Prešova. Rozhodnutím normalizačných 

úradov po sovietskej okupácii museli byť 

premiestnené do krypty 

Gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu 

sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Od 15. mája 

1990 sa nachádzajú v kaplnke katedrály v 

sarkofágu. Pri svojej historickej návšteve 

Slovenska sa Sv. Otec Ján Pavol II. počas 

návštevy Prešova, 2. júla 1995, pomodlil aj 

pri hrobe biskupa – mučeníka v kaplnke 

katedrálneho chrámu. 

Biskup Pavol Gojdič bol 27. septembra 

1990 súdne rehabilitovaný. Vyznamenaný 

bol in memoriam Rádom T. G. Masaryka 

II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy. 

Dňa 17. júla 1998 bola v kaplnke 

Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove 

oficiálne otvorená diecézna fáza procesu 

blahorečenia biskupa Pavla Gojdiča. 

Dňa 4. novembra 2001 rímsky biskup 

Ján Pavol II. vyhlásil na námestí sv. Petra 

v Ríme biskupa Pavla Petra Gojdiča za 

blahoslaveného. 

Biskup Pavol Gojdič získal posmrtne v 

roku 2008 aj najvyššie izraelské 

vyznamenanie Spravodlivý medzi 

národmi. Stal sa tak prvým katolíckym 

biskupom medzi ocenenými.  
 

 

Svätý a slávny prorok Eliáš – 20. júl 
 

Prorok Eliáš pochádzal z Tesbe 

v Galaáde a vystupoval ako prorok za kráľa 

Achaba v 9.storočí pred Kristom. Doba 

jeho účinkovania sa vyznačovala tým, že 

viera v Bala takmer vytlačila vieru 

v Jahveho. Predpovedal Achabovi, že na 

zemi bude hlad, ako trest Boha za 

uctievanie Bala. Keď vyschol potok, išiel 

do Sarepty, kde rozmnožil múku a olej 

a vzkriesil syna vdovy. Po troch rokoch sa 

vrátil do izraelského kráľovstva 

a presviedčal ľudí o Božom hneve. Začalo 

kruté prenasledovanie Eliáša, ktorý ešte 

neskôr predpovedal smrť Ezechiášovi. Po 

odovzdaní úradu Elizeovi zázračne prešiel 

Jordán. Za Jordánom ho ohnivý voz vzal 

do neba (porov. 1 Kr a 2Kr). 

Vernosť Božiemu zákonu i za cenu 

veľkého utrpenia a ohrozovania života 

urobili z Eliáša obľúbeného a rozšíreného 

svätého, ktorému je zasvätený pomerne 

veľký počet chrámov. 
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Pre najmenších 
(vymaľuj si obrázok) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tu napíš svoje meno: 

 

Ak do nedele (22.07. 2018) prinesieš vymaľovaný obrázok do sakristie, zaradíme ťa do 

súťaže o najkrajší a najsympatickejší obrázok. Pre výhercov pripravíme aj nejaké ceny. 

Mená výhercov uverejníme v najbližšom farskom časopise. 

Výhercovia z čísla 13/2018: Tobias GUBA, Michaela TEHLÁROVÁ a Mimka 

POLÁČEKOVÁ. Ceny si môžete vyzdvihnúť v sakristii. 
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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! 
 
 
 
 
 

 

 


