
Gréckokato l ícka  C irkev  Strážske  

XX. ročník 

ČÍSLO 
 

 

 

Máj 

2019 

 Deň  Strážske Pusté Čemerné Voľa DSS 

Po 
27. 5. 

Hieromuč. Terapont 
M.Č.: z nedele (241) 

18.00 ZBP Miroslav 
(Rusinková) 

 16.45 + Michal, 
Michal (Štofejová)  

Ut 
28. 5. 

Prep. o. Nikita 
M.Č.: z nedele (241) 

18.00 + Róbert 
(Voroňáková) 

8.00 ZBP Zuzka a Eva 
s rod. 

16.45 + Milan, Ján, 
Jozef (B. Suslová) 9.00 

St 
29. 5. 

Ukončenie Paschy 
M.Č.: z nedele (241) 

18.00 + Dušan 
(Onuferová) 

16.45 Krivošťany 
 
18.00 Oreské 

16.45 + Juraj,  
Katarína, Michal, 
Klára (Forintová) 

 

Št 
30. 5.  

Nanebovstúpenie Pána 
M.Č.: zo sviatku (243) 
 

Prikázaný sviatok 

18.00 za veriacich 
farnosti 
 

Zbierka na masmédiá 

18.00 ZBP Mária, 
Jozef 
16:30 Oreské  

myrovanie 

16.45 ZBP Tomáš  
s rod. 
 

myrovanie 

9.00 

Pia 
31. 5. 

Apoštol Hermas 
M.Č.: zo sviatku (244) 

17.30 Akatist k Presv. 
Bohorodičke 
18.00 + Jozef, Mária, 
Jaroslav, Dušan s pan. 
(Dančišinová) 

16.00 
  
 

16.00 

 

So 
1. 6. 

Muč. Justín a spol. 
M.Č.: zo sviatku (244) 

15.30 spoveď 
16.30 Ďakovný akatist 
17.00 ZBP Anna nar. 
(Rusinková) 

7.00   

Ne 
2. 6. 

Nedeľa otcov  
1. nicejského snemu 
M.Č.: sv. otcom (246) 

10.00 Archijerejská  
sv. liturgia 
 

myrovanie 

7.45 
 

 
 

Zbierka na masmédiá 

7.45 ZBP Antónia 
jub. (Panoňková) 

 
Zbierka na masmédiá 

 

Po 
3. 6. 

Muč. Lucilián a spol. 
M.Č.: zo sviatku (244) 

18.00 + z rod. Pereni-
čovej (Repovská) 

 16.45 + Teodor 
(Barančíková)  

Ut 
4. 6 

O. sv. Métrofanés 
M.Č.: zo sviatku (244) 

18.00 + Mikuláš 
(Lipovská) 

16.00 spoveď 
17.00 + Michal, Anna, 
Ján (Kolesárová) 

16.00 spoveď 
17.00 + Ivana 
(Šimko) 

spo-
veď 
9.00 

St 
5. 6. 

Hieromuč. Dorotej 
M.Č.: zo sviatku (244) 

17.00 spoveď 
18.00 + Mikuláš, Mária 
s pan. (Ivaničková) 

15.15 spoveď 
16.00 Krivošťany 
17.00 spoveď 
18.00 Oreské 

16.00 + Jozef  
(B. Suslová) 

 

Št 
6. 6.  

Prep. o. Bessarión 
M.Č.: zo sviatku (244) 

7.00 + Mária, Ján 
(Zamboryová) 

17.00  spo-
veď 
9.00 

Pia 
7. 6. 

Hieromuč. Teodot 
M.Č.: zo sviatku (244) 

17.00 spoveď 
17.30 ruženec mladých 
18.00 ZBP ruženec 

15.15 spoveď 
16.00 ZBP ruženec 

15.00 spoveď 
16.00 ZBP ruženec  

So 
8. 6. 

5. zádušná sobota 
M.Č.: za zosnulých (162) 

7.00 za zosnulých + 
hramoty 

8.00 za zosnulých + 
hramoty 
 

 

8.15 za zosnulých + 
hramoty  

Ne 
9. 6. 

ZOSTÚPENIE  
SVÄTÉHO DUCHA 
M.Č.: z nedele (248) 

10.15 za veriacich 
farnosti + večiereň 
 

 
myrovanie 

10.00 ZBP Magda  
s rod. (Krišová) 
 

8.30 Oreské 
myrovanie 

7.45 
 

 
 

myrovanie 

9.15 

SVÄTÝ MUČENÍK HERMAS (31. máj) 
 

 Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“. 

 Tento svätec je autorom alebo redaktorom kajúcneho apokalyptického 

spisu „Hermasov pastier“, ktorý vznikol v polovici 2. storočia v Ríme. 

 Hermas bol bratom pápeža Pia I. Podľa vlastných biografických údajov 

bol spočiatku otrokom, potom oslobodeným a stal sa z neho otec rodiny s ne-

podarenými deťmi. Hermas je v literárne vymyslenom príbehu poučený cir-

kvou, ktorá sa zjavila v podobe matróny, a neskôr aj anjelom v podobe pastie-

ra, povzbudený k pokániu. Dostáva poučenie a je poverený úlohami pre Cir-

kev. Väčšina vedcov v súčasnosti zastáva názor, že autobiografické poznámky 

majú alegorický charakter. 

 Na základe podob- nosti jeho spisov s náuka-

mi v kumránskych zvitkoch sa predpokladá, že Her-

mas pochádzal pravdepo- dobne z východu a bol 

židokresťanom. 

 Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Her-

masom, spomenutom v lis- te Rimanom. Klement 

Alexandrijský, Irenej a Ter- tulián priraďujú Hermaso-

vo dielo, objavené v Kum- ráne, ku kánonickým spi-

som. Historicko-teologický význam diela spočíva  

v jeho názore na vývoj askézy v rámci žido-kresťanstva. 

 Najväčší význam má spis pre sviatosť pokánia. Hermas jasne svedčí, že 

pokánie je liekom na hriechy. V diele také pokánie nevystupuje ako neslýchaná 

novinka, ale vyplýva zo starého poriadku. Nové je označenie opakovanej, jedi-

nej a poslednej možnosti pred blížiacim sa príchodom Krista na odpustenie 

všetkých hriechov. Kto padne znova, „len s ťažkosťou získa život“, stojí v spi-

se. Podmienkou na odpustenie je zmena zmýšľania a príslušnosť k Cirkvi.  

Zadosťučinenie sa uskutoční cez prebývanie Svätého Ducha v duši. 
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 Prosíme Vás o pomoc pri organizovaní odpustovej slávnosti, ktorá bude 

spojená s posviackou (pečenie koláčov, príp. zákuskov). Ohláste sa  

u p. Ľudmily Cisárovej. Zároveň prosíme, aby ste prvé dva rady lavíc pre-

nechali pre pozvaných hostí a chór pre spevácke zbory. 

 V nedeľu 26.5. o 15:00 bude farský deň detí spojený s opekačkou, grilo-

vačkou, súťažami a diskotékou. 

 2.6. Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť, ktorá bude spojená  

s posviackou nového prestola a ikonostasu. Kto by chcel ísť autobusom, 

nech to nahlási v sakristii (doprava je grátis). Odchod autobusu bude  

o 9:15 z P. Čemerného a 9:30 z Vole. 

 Zbierka na katolícke masmédia bude vo štvrtok 30.5. v Strážskom a v ne-

deľu 2.6. v ostatných obciach. 

 Myrovanie zo sviatku Nanebovstúpenia Pána bude vo štvrtok 30.5. po 

každej sv. liturgii okrem Strážskeho, kde bude až v nedeľu 2.6. 

 V nedeľu 9.6. bude myrovanie zo sviatku Zostúpenia Sv. Ducha. 

Farské oznamy 

Program odpustovej slávnosti v Strážskom 


