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Otec nás všetkých 
(z myšlienok pápeža Františka) 

 
Ježiš povedal: keď sa modlíš, vojdi do 

ticha tvojej izby, vzdiaľ sa od sveta a obráť 

sa na Boha oslovujúc ho „Otče!“. Ježiš 

nechce, aby jeho učeníci boli ako pokrytci, 

ktorí sa modlia postojačky na námestiach, 

aby ich ľud obdivoval (porov. Mt 6, 5). 

Ježiš nechce pokrytectvo. 

Skutočná modlitba je tá, ktorá sa deje 

v skrytosti svedomia, v srdci: je 

nebadateľná, viditeľná jedine pre Boha. 

Len ja a Boh. Vyhýba sa falošnosti: 

pred Bohom je nemožné predstierať. Nie 

je to možné, pred Bohom neexistuje 

vplyvná maska, Boh nás pozná takých, akí 

sme, obnažených v našom svedomí: 

nemožno niečo predstierať. 

Pri koreni dialógu s Bohom je tichý 

dialóg, ako stretnutie pohľadov dvoch 

osôb, ktoré sa milujú: človek a Boh – 

stretnutie pohľadov – to je modlitba. 

Hľadieť na Boha a dovoliť Bohu, aby na 

mňa hľadel, to znamená modliť sa.  

V texte Otčenáša je jedna 

pozoruhodná absencia, neprítomnosť. 

Chýba tu jedno slovo... Slovo, na ktoré 

v našich časoch – no možno aj vždy – 

všetci veľmi prihliadame. Aké je to slovo, 

ktoré chýba v Otčenáši, ktorý sa modlíme 

každý deň? 

Chýba mu slovo „ja“. Nikdy 

nehovoríme „ja“. Ježiš nás učí modliť sa 

majúc na perách predovšetkým „Ty“, 

pretože kresťanská modlitba je dialógom: 

„posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo 

tvoje, buď vôľa tvoja“. Nie moje meno, 

moje kráľovstvo a moja vôľa. Ja tam 
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nepasuje. Potom však prechádzame                

k „my“. Celá druhá časť Otčenáša je 

skloňovaním prvej osoby množného čísla: 

„chlieb náš každodenný daj nám dnes, 

odpusť nám naše viny, neuveď nás do 

pokušenia, zbav nás zlého“. 

Dokonca i tie najzákladnejšie 

požiadavky človeka – akou je prosba 

o pokrm na utíšenie hladu – sú všetky 

v množnom čísle. V kresťanskej modlitbe 

nikto neprosí o chlieb pre 

seba samého, prosíme oň 

pre všetkých, pre 

všetkých chudobných 

sveta.  

A prečo je to tak? 

Pretože v dialógu 

s Bohom neexistuje priestor pre 

individualizmus. Neexistuje vystatovanie 

sa vlastnými problémami, akoby sme my 

boli tými jedinými na svete, ktorí trpia. 

Neexistuje modlitba pozdvihnutá k Bohu, 

ktorá by nebola modlitbou spoločenstva. 

Môžeme si položiť otázku: keď sa 

modlím, otváram sa volaniu mnohých 

ľudí, blízkych i vzdialených? Alebo 

myslím na modlitbu ako na istý druh 

anestetika, aby som mohol byť 

pokojnejší? Kladiem vám túto otázku, 

každý nech si odpovie. V tomto prípade by 

som bol obeťou jedného hrozného omylu. 

Istotne, moja modlitba by viac nebola 

kresťanskou modlitbou. Pretože to „my“, 

ktoré nás Ježiš naučil, mi zabraňuje 

zotrvať v pokoji osamote a dáva mi 

pociťovať zodpovednosť za mojich bratov 

a sestry. 

Existujú ľudia, ktorí otvorene 

nehľadajú Boha, no Ježiš nás učí modliť 

sa aj za nich, pretože Boh hľadá tieto 

osoby najviac zo všetkých. Ježiš neprišiel 

pre zdravých, ale pre chorých, pre 

hriešnikov (porov. Lk 5, 31) – čiže pre 

všetkých, pretože ten, 

kto si myslí, že je 

zdravý, v skutočnosti 

ním nie je. Ak 

pracujeme v prospech 

spravodlivosti, 

necítime sa lepšími od 

ostatných: Otec dáva vychádzať slnku nad 

dobrých i nad zlých (porov. Mt 5, 45). 

Otec miluje všetkých! Učme sa od Boha, 

ktorý je vždy ku všetkým dobrý, na rozdiel 

od nás, ktorí dokážeme byť dobrí len 

k niektorým, k tým, čo sa nám páčia. 

Bratia a sestry, svätci i hriešnici, všetci 

sme bratia, ktorých miluje ten istý Otec. 

A na konci života budeme súdení podľa 

lásky, podľa toho, ako sme milovali. Nie 

len tej sentimentálnej, pocitovej lásky, ale 

súcitnej a konkrétnej lásky podľa 

evanjeliového pravidla. Nezabudnime 

naň: «Čokoľvek ste urobili jednému 

z týchto mojich najmenších bratov, mne 

ste urobili» (Mt 25, 40). Tak hovorí Pán.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu 

(Tropár, kondák, Trojsvätá pieseň a prokimen) 

 

Tropár, kondák 

Spevy, ktoré nasledujú po malom 

vchode sa nazývajú tropár a kondák.  

Tropár ( z gr. slova „troparion“ – 

znamená víťazstvo, krátka pieseň) 

predstavuje pieseň, v ktorej sa oslavuje 

udalosť konkrétneho sviatku alebo 

duchovné hrdinstvo svätého alebo 

svätých.   

Po tropáre bezprostredne nasleduje 

spev kondáku (z gr. slova kontakion – 

kontos, znamená krátky; palička, na ktorú 

sa namotávali zvitky rukopisov).  

Sú to teda tiež krátke piesne, ktoré 

obsahujú základnú, charakteristickú 

myšlienku daného sviatku alebo oslavy 

svätého. 

Tropáre a kondáky sú teda krátke 

oslavné modlitby; piesne zostavené 

z príležitosti sviatku Ježiša Krista, 

Bohorodičky alebo svätého a ich zmyslom 

je vystihnúť v krátkosti hlavnú myšlienku 

daného sviatku. 

Za prvého tvorcu kondákov je 

považovaný ctihodný Roman 

Sladkopevec. Žil v 5. storočí a podľa 

cirkevnej tradície dostal vo sne od Božej 

matky zvitok a napísal veľa kondákov na 

sviatky Pánove, Bohorodičky a tiež na 

pamiatku mnohých svätých. Traduje sa, 

že napísal viac ako 1000 piesní. 

Tropáre a kondáky sa spievajú na                   

8 hlasov podľa stanovených vzorov. 

 

Trojsvätá pieseň 

Pôvodne sa serafínsky hymnus Svätý 

Bože... spieval ako tropár a neskôr ako 

spev na Liturgiách Slova pred čítaním 

Svätého Písma. V súčasnosti sa spieva 

počas každej svätej liturgie, až na                         

14 výnimiek - Povýšenie sv. Kríža (14.09),                

3. pôstna nedeľa, Narodenie Pána, 

Bohozjavenie Pána, Lazárová sobota, 

Veľká sobota, Pascha, počas Svetlého 

týždňa, Zoslanie Sv. Ducha – vtedy sa 

spieva krstný refrén. 

História tohto spevu sa viaže 

k zemetraseniu v Konštantinopole v prvej 

polovici 5. storočia. Počas celonočného 

bdenia, bol jeden malý chlapec na istý čas 

vyzdvihnutý do vzduchu, kde mal videnie. 

Počul spievať anjelov „Svätý Bože, Svätý 

Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad 

nami“ s príkazom, aby sa táto pieseň 

spievala aj na zemi. Po vypočutí tohto 

chlapcovho videnia, začal ľud spievať 

spomínaný hymnus a zemetrasenie 

prestalo. Už o niekoľko rokov na to 
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(v roku 439 za čias konštantinopolského 

patriarchu Prokla) bol tento hymnus 

zaradený každodenných bohoslužieb. 

Všetky epitetá, ktoré sa v tomto speve 

priraďujú jednotlivým Božím osobám, 

nevzťahujú sa k nim vo vymedzenom 

zmysle, lebo každá osoba je rovnako 

svätá, mocná a nesmrteľná a každá je aj 

tej istej Božej prirodzenosti. Ak tento 

chválospev chápeme v tejto jeho stavbe 

a terminológii, môžeme ho 

vzťahovať na samého Syna, 

samého Svätého Ducha 

i samého Otca. 

Pravdepodobne z tohto 

dôvodu je určené spievať ho 

trikrát. Týmto spôsobom 

tiež samotná liturgia 

vzťahuje Trojsvätú pieseň 

i na všetky božské Osoby 

spolu i na každú zvlášť.   

Mnohí teológovia 

rozoberajú tento hymnus ako 

trinitárnu pieseň (o Trojici), 

avšak niektorí teológovia poukazujú na 

fakt, že jediným subjektom tohto hymnu je 

Boh-Otec a jednotlivé prípevy (epitetá) 

tohto hymnu sú jeho konkrétne vlastnosti. 

 

Prokimen 

Prokimen predchádza samotnému 

čítaniu Svätého Písma. Prokimen (gr. 

slovo prokeimenon – predchádzajúci) je 

krátky verš alebo niekoľko veršov 

z rôznych žalmov, ktoré spieva ľud a ktoré 

sú uvedením do čítania Apoštola 

a Evanjelia. 

Prokimeny poznáme denné, nedeľné, 

sviatočné, večierňové, utierňové a iné. 

V minulosti prokimen pozostával 

z celého žalmu, ktorý sa spieval pred 

čítaním Svätého Písma. 

Prokimen – ako 

predchádzajúci žalm – 

uvádza veriaceho do 

tajomstva slova. Lebo 

Božie slovo je obrátené 

nielen k samotnému 

rozumu, ale aj 

k celému človeku, k tej 

jeho hĺbke, alebo v reči 

sv. otcov – srdcu, ktoré 

je nástrojom 

náboženského 

poznania na rozdiel od 

neúplného, 

diskurzívneho a rozumového poznania 

vonkajšieho sveta. Možno teda povedať, 

že radostné ohlásenie prokimenu, jeho 

„oznámenie“ zhromaždeniu a prijatie 

zhromaždením vyjadruje v bohoslužbe 

práve tento moment „otvorenia rozumu“, 

jeho spojenie so srdcom, keď slová 

svätého Písma počúvame ako slová Pána.    
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Umenie vedieť sa spovedať (2) 
   (morálno - právno - pastoračný pohľad na sv. zmierenia) 

 

Pápež František hovorí: „Už ste 

niekedy mysleli na to, že zakaždým, keď 

vstupujeme do spovednice, je v nebi 

radosť a oslava?“  

Ako sa teda spovedať, aby radosť 

a oslava boli zjavné aj v našich životoch? 

 

1. Dobré spytovanie svedomia   

Pri spytovaní svedomia som 

konfrontovaný so svojimi hriechmi. Keď 

sa idem spovedať, som konfrontovaný 

s Božou láskou, milosrdenstvom 

a odpustením. 

Nemal by som venovať najväčšiu 

pozornosť svojim hriechom a sebe, ale 

Ježišovi Kristovi. Najdôležitejší je vo 

sviatosti zmierenia Ježiš. Nie ja, ani kňaz, 

ktorý mi sprostredkúva sviatosť, ale Ježiš 

Kristus. Nie je to stretnutie s vlastnou 

hriešnosťou, ale s milosrdným 

Otcom. Spoveď nie je čistiareň, ani 

informačná agentúra či psychologická 

poradňa, je to stretnutie s Pánom, 

ktorému poviem o tom, s čím si sám 

neviem rady – o hriechu. 

  

2. Modliť sa za spovedníka 

a dobrú spoveď.  

Potrebujem odpustenie skrze Cirkev. 

Ježiš to tak zariadil a je to tak najlepšie. Aj 

keď sa mi často chodí po tento vzácny 

Ježišov dar ťažko. A stáva sa, že práve 

kvôli spovedníkovi. Nevadí, potrebujem 

sa modliť sa za neho, aj za seba.  

 

3. Pripravovať sa na spoveď 

s Pánom 

Skutočné spytovanie svedomia zahŕňa 

v sebe dva aspekty: nie je to len o tom, 

v čom sme zlyhali, čo sme urobili zlé alebo 

čo sme neurobili, čo sme zanedbali... Ale 

aj uvedomenie si toho dobrého v nás. Je 

to pohľad na seba v Božej pravde. 

Pozitívne aj negatívne.  

Áno, do spovednice sa nechodíme 

pochváliť, ale je dobré uvedomiť si tieto 

veci pri spytovaní svedomia. 

 

4. Uvedomiť si, že aj spovedník je 

len človek, ktorý je slabý a hriešny 

a tiež potrebuje odpustenie.  

Byť otvorený a nemať predsudky 

z kňaza.  

Ak som sa nehanbil hrešiť, nemám sa 

hanbiť ten hriech aj vyznať.  

 

5. Kňaz je prostredník, hriechy 

odpúšťa Boh.  

Kňaz nemôže byť prekážkou 

k odpusteniu hriechov, pokiaľ sme 
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otvorení a úprimní. Kňaz je teda 

prostredníkom, nie cieľom spovede.  

Spoveď nie je o tom, čo mi kňaz 

(ne)povie. Jeho povzbudenia, rady, 

napomenutia máme počúvať s otvoreným 

srdcom, ale nie sú tým najpodstatnejším 

v spovedi. Aj keby nám nepovedal nič, 

spoveď je rovnako platná, pretože nie je 

o kňazovi, ale o Ježišovi.  

Kňaz nám sprostredkuje, aby sme sa 

mohli dotknúť Boha. 

 

6. Hriech nie je 

nepríjemný pocit  

Sú to nesprávne 

rozhodnutia a voľby. 

V spovedi je potrebné 

vyznávať svoje 

hriechy, nie opisovať 

svoj  emocionálny 

stav. Spoveď by 

nemala byť len akousi 

povinnosťou alebo recitáciou hriechov, 

ale obnovením vzťahu s Bohom. 

 

7. Spoznávať  spoveď Božiu lásku 

Predmetom spovede nie je spoznať do 

akej miery som zlý, ale zakúsiť, aký dobrý 

je Boh. Spoznávať jeho lásku, odpustenie, 

trpezlivosť. 

Keď sa spovedám, ospevujem 

nekonečné Božie milosrdenstvo. Božia 

láska je silnejšia ako hriech človeka. 

 

8. Je žiadúce a prospešné mať 

stáleho spovedníka 

Je dôležité mať predovšetkým  

spovedníka, ktorému dôverujem. Potom 

sa jednak oveľa ľahšie spovedá, ale 

zároveň sa spovedník stáva aj duchovným 

sprievodcom človeka. 

 

9.  Pravidelná spoveď buduje 

moju modlitbu a živí moju dušu  

Pravidelnosť je dôležitá – či raz, 

dvakrát, 

štyrikrát za 

mesiac, dva 

mesiace, ako 

ja 

potrebujem. 

Nemal by 

som uvažovať 

v štýle: „Aj by 

som šiel na 

spoveď, ale 

bol som pred dvomi týždňami a chodím 

po troch, tak musím počkať.“  

Môžem prísť vždy, keď viem, že ju 

potrebujem. Prístup k zdroju 

milosrdenstva mám neustále, bez 

obmedzení. 

Pravidelná spoveď buduje aj moju 

trpezlivosť a vytrvalosť. Spoveď je sviatosť 

uzdravenia. Avšak uzdravenie zranení, či 

už fyzických alebo duchovných, môže 

trvať nejaký čas.
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Liturgický program 

Liturgický program po Mäsopôstnej nedeli 

od 25.02. do 03.03. 2019 
 

 

Pondelok 

25.02. 
Sv. otec Taras,  

konštantínopolský arcibiskup 

 

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

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

Utorok 

26.02. 
Sv. Porfyrios, gazský biskup 

 

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

 
18:00 sv. lit. (slov.)     * Marián, Oľga, Viktor, Oliver 

Streda 

27.02. 

Prepodobný otec a vyznávač   

Prokop Dekapolita 

     

06:30 sv. lit. (csl.)                            * Helena, Mária 
 
 

 

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

Štvrtok 

28.02. 
Prepodobný otec a vyznávač Bazil 

 

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

 
18:00 sv. lit. (slov.)                  * Daniel, Peter s rod. 

Piatok 

01.03. 

 

Prepodobná mučenica Eudokia  

 

zdržanlivosť od mäsa 
 

 

 

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

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

Sobota 

02.03. 
Syropôstna sobota   

 

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

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

03.03. 

 

Syropôstna nedeľa 

- 

 o vyhnaní Adama 

z raja   
 
 

 

 

Sv. mučeníci Eutropios a jeho 

spol. Kleonik a Bazilisk  

ňňň 

 

 

 

 

 

 

                                                     hl. 8 

 

 

    

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

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

         

11:00 sv. lit. (slov.)                                      * Lucia 

 
17:15  Večiereň                                                      

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

Liturgický program po Syropôstnej nedeli  

od 04.03. do 10.03. 2019 

Pondelok 

04.03. 

Prep. otec Gerasim od Jordána 
 

Začiatok Štyridsiatnice 

   Prísny pôst 

 

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

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

Utorok 

05.03. 
Sv. mučeník Konón 

 

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

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

                                           2. † Zuzana, Jozef, Dušan 

Streda 

06.03. 

42 svätí mučeníci z Amoria 
 

zdržanlivosť od mäsa 

 

17.30 Krížová cesta  
 

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

    (Liturgia VPD)      

Štvrtok 

07.03. 

Sv. hieromuč. biskupi v Chersone: 

Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, 

Aiterios a ďalší 

 

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

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

Piatok 

08.03. 

 

Prep. otec a vyznávač Teofylakt, 

nikomédijský biskup 
  

zdržanlivosť od mäsa 
 

 

 

17.30 Krížová cesta  
 

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

    (Liturgia VPD)      

Sobota 

09.03. 
40 svätí mučeníci zo Sebastey 

 

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

 
17:00  Veľká večiereň                                                       

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

 

 

 

 

 

Nedeľa 

10.03. 

 
 

 

1. pôstna nedeľa 
 
 

 

 

Sv. mučeník Kodrat a spol. 

ňňň 

 

 

 

 

 

 

                                                     
hl. 1 

 
Zbierka: Charita 

 

 

 

    

07:30 sv. lit. (slov.)  * Miroslav, Natália, Miroslav 

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

         

11:00 sv. lit. (slov.)                                      * Irena 

 
17:15  Večiereň                                                      

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

                                                             Miloslava, Lenka 
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Zádušné soboty 
(z myšlienok vladyku Milana Lacha) 

 
 

Cirkev, ako matka lásky 

a milosrdenstva, prednáša neustále Pánu 

Bohu svoje prosby za všetkých ľudí, za 

živých, i za tých, čo nás už predišli do 

večného života. Uskutočňuje sa to 

v samotnom strede Božskej liturgie, 

v anafore, kedy sa kňaz počas spevu 

Dôstojne je, v tichosti modlí za všetkých 

živých i zosnulých. Okrem Božskej liturgie 

jestvujú v našej byzantskej tradícii aj 

špeciálne modlitby za zosnulých, akými 

sú panychída, parastas, či hramoty, kde 

kňaz spomína aj jednotlivé mená 

zosnulých. 

Spomienka na veriacich, ktorí už nie 

sú medzi nami, je v našej Cirkvi 

predpísaná na päť sobôt v roku, ktoré 

voláme zádušnými sobotami. Prvá je pred 

mäsopôstnou nedeľou, pred samotným 

Veľkým pôstom, ďalšie tri sú v druhú, 

tretiu a štvrtú sobotu Veľkého pôstu 

a posledná sobota za zosnulých je po 

ukončení veľkonočného obdobia, pred 

nedeľou Zostúpenia Svätého Ducha. 

Prečo sa vlastne modlíme za 

zosnulých? Čo nás k tomu vedie? 

V modlitbe vyznania viery sa modlíme, že 

veríme vo vzkriesenie mŕtvych a v život 

budúceho veku. Náš Pán, ktorý sám je 

Vzkriesenie a Život, nám výslovne 

prisľúbil večný život: „Kto verí vo mňa, 

bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25)  

Cirkev nás pozýva k  spomienke na 

všetkých zosnulých pre nádej vzkriesenia 

a večného života. Zádušné soboty sa takto 

stávajú jedinečnými dňami modlitieb 

Cirkvi za jej členov, ktorí už odišli 

do večného života. 

Soboty ako také, sú všeobecne 

v byzantskej tradícii chápane ako dni, 

kedy si Cirkev pripomína všetkých, ktorí 

nás predišli do večnosti bez rozdielu, či sú 

už svätí alebo ešte nie. Veľkopôstne 

soboty tento význam ešte viac zvýrazňujú. 

S výnimkou prvej a piatej soboty, sú 

ďalšie tri spomienkou na všetkých 

zosnulých v Pánovi v nádeji na 

vzkriesenie a večný život. Táto spomienka 

nás pripravuje a oznamuje nám sobotu 

vzkriesenia Lazára a veľkú a svätú sobotu 

Veľkého týždňa. 

Modlitba za zosnulých nie je iba 

dobrým skutkom voči zosnulým, ale je to 

tiež znovuobjavenie sveta, ktorý zomiera 

a je mŕtvy. V tomto pozemskom svete sme 

odsúdení na smrť, rovnako ako je 

odsúdený samotný svet. V Kristovi však 

bola smrť zničená zvnútra, stratila, ako 

hovorí apoštol Pavol svoju bolesť a sama 

sa stala bránou do života v plnosti. Pre 
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každého z nás sa táto brána do života 

otvorila pri našom svätom krste, keď sme 

zomreli starému človeku a obliekli sme si 

nového. Svätý Pavol hovorí: veď ste 

zomreli a váš život je s Kristom ukrytý 

v Bohu. (Kol 3, 3) Ježiš Kristus zároveň 

oživuje tých, ktorí sú mŕtvi: pretože 

„smrti viac niet“. Odklon ľudovej 

zbožnosti od pravého významu 

kresťanskej viery urobil 

smrť čiernou a ponurou. 

Modlitba za zosnulých nie 

je zúfalstvom, ba práve 

naopak. 

Nikde to nie je 

vyjadrené lepšie, ako vo 

vzťahu medzi spomienkou 

za zosnulých a sobotami 

vo všeobecnosti, či veľkopôstnymi 

sobotami zvlášť. Kvôli hriechu a zrade sa 

radostný deň stvorenia sobota, stala 

dňom smrti, pretože, ako hovorí apoštol 

Pavol: „stvorenie bolo podrobené 

márnosti“ (Rim 8, 20) a samo sa stalo 

smrťou. Avšak Kristova smrť obnovuje 

siedmy deň, robí ho dňom znovu 

stvorenia, dňom prekonania a zničenia 

toho, čo umožnilo smrti, aby panovala 

v tomto svete. A takto konečným 

zámerom aj Veľkého pôstu je v nás 

samých obnovenie „dychtivej túžby 

očakávania zjavenia sa Božích synov“, 

ktoré je obsahom kresťanskej viery, 

nádeje a lásky. Ako hovorí svätý Pavol: 

„Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, 

ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto 

dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame 

v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to 

očakávame.“ (Rim 8, 24-25).  

Ak budeme v tieto soboty na Božskej 

liturgii a na panychíde s hramotami už 

znudení dlhým počúvaním všetkých tých 

mien, ktoré 

kňaz bude 

spomínať, 

pripomeňme si 

v tej chvíli, že za 

každým týmto 

menom sa 

skrýva život 

jedného otca, 

mamy, brata, či tety a že spoločnou 

modlitbou za nich im môžeme preukázať 

našu skutočnú lásku voči ním. 

Azda aj my raz budeme potrebovať 

modlitby našich blízkych, keď už 

nebudeme tu na zemi. Pamätajme preto 

na to už teraz a vysvetľujme našim deťom, 

aby sa nezabudli modliť za ich staré mamy 

či starých otcov, ktorých mali radi. Preto 

prichádzajme my sami ale privádzajme aj 

naše deti v tieto zádušné soboty do cerkvi, 

aby si aj takto osvojili jednu zo 

základných právd kresťanskej viery, že 

život po smrti nekončí, ale pokračuje 

v inej forme na veky. 
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Krížovka 
(niečo na odreagovanie) 

 
 1.          

2.       

  3.      

4.       

5.       

 6.       

  7.      

8.        

 9.      

10.        

   11.      

12.       

13.        

14.      

 

 

1. Ako sa volá terajší pápež? 

2. Jeden z našich blahoslavených biskupov. 

3. Kto je autorom knihy žalmov? 

4. Ako je v skratke nápis na kríži? 

5. Ako sa nazýva nedeľa pred nedeľou Paschy? 

6. Koho Kristus vyvolal z hrobu po 4 dňoch? 

7. Ktorý prorok bol 3 dni v kruhu veľkej ryby? 

8. Čo stvoril Boh na prvý deň? 

9. Kto predal svoje prvorodenstvo za misu šošovice? 

10. 
Jeden z veľkých prorokov? (Jeho meno v preklade 
znamená Jahve spasí) 

11. Ako sa nazýva obraz vo východnej terminológii? 

12. Ako sa nazýva vrchná časť kňazského rúcha? 

13. V ktorom meste vyrastal Ježiš? 

14. Ako sa volal prvý človek? 
 

 
 

 

 
 

Riešenie krížovky: 
 
 

 
.............................................................................................................................  
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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 boli rodičia krstení mimo našu farnosť, doložia svoje krstné listy ešte počas prípravy 

na vyslúženie sviatostí kresťanskej iniciácie. Túto záležitosť konzultovať s miestnym kňazom. 

Krstní rodičia musia mať všetky sviatosti uvádzania do kresťanského života, tiež úmysel 

túto úlohu zastávať a takisto viesť život odpovedajúci viere a úlohe, ktorú majú na seba zobrať. 
 

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 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.  
 

ZAOPATROVANIE CHORÝCH V NEMOCNICI (non-stop linka): 0907 323 733      
 

 
 

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

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

IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné. 

Texty článkov neprešli gramatickou úpravou. 

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

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE 

Pondelok: 8.30 - 10.30                  - - - 

Utorok:      8.30 - 10.30                  - - - 

Streda:       8.30 - 10.30         14.30 - 16.00

Štvrtok:     8.30 - 10.30                  - - - 

Piatok:       8.30 - 10.30                  - - - 
 

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

 

 


