
Liturgický poriadok 
 

Deň ČAS V. RYBNICA ČAS V. REMETY 

PO 

5.12. 
PONDELOK  

Náš prepodobný 

a bohonositeľský otec 

Sáva Posvätený 

    

UT 

6.12. 
UTOROK 

Náš otec svätý Mikuláš 

Divotvorca, arcibiskup 

lykijskej Myry 

16
30 

 

 

 

Ap. 335 

Lk 24
 

Za dobrodincov 

eparchie 
 

 

 
Odporúčaný sviatok! 

18
00 

 

 

 

Ap. 335 

Lk 24
 

† Mária, Michal a ost. 

(z rod. Ištokovej a 

Jakubovej) 
 

 

Odporúčaný sviatok! 

STR. 

7.12. 
STREDA 

Náš otec svätý Ambróz 

  17
00 

 

 

 

 

Ap. 312 

Lk 104
 

† Pavol, Pavol 

(z rod. Tomkovej) 
 

 
 

 

ŠTV. 
8.12. 

ŠTVRTOK 

Počatie presvätej 

Bohorodičky 

svätou Annou 

16
30 

 

 

 

 

Ap. 210b 

Lk 36
 

Za veriacich z farnosti 

 
 

Myrovanie 

Prikázaný sviatok! 

 

18
00 

 

 

 

 

Ap. 210b 

Lk 36
 

Na úmysel darcu 

 
 

Myrovanie 

Prikázaný sviatok! 

 

PI 

9.12. 
PIATOK 

Náš prepodobný otec 

Patapios 

  

Účast na protopresbyterskej 

porade vo farnosti Bunkovce 

 

 

Zdržanlivosť od mäsa! 

17
00 

 

 

 

 

Ap. 317 

Lk 108
 

† Irena a ost. 

(z rod. Timočkovej) 
 
 

 

Zdržanlivosť od mäsa! 

SO 

10.12. 
SOBOTA 

Svätí mučeníci Ménas, 

Hermogenés a Eugraf 

 

    

11.12. 

 

 

 
 

Radový hlas 2 

DRUHÁ NEDEĽA 
 pred Kristovým narodením  

Svätých praotcov 

10
30 

 

 

 

Ap. 257 

Lk 76
 

Za veriacich z farnosti 
 

9
00 

 

 

 

Ap. 227 

Lk 76
 

 

 

 

 

S pozdravom a prianím hojnosti Božieho požehnania  o. Jozef! 

Farský úrad Vyšná Rybnica, tel.: 056/6595100, mobil: 0911 812 216 

OZNAMOVATEĽ 14/2022   

Gréckokatolícka cirkev 
Farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky 

Filiálny chrám Sv. archanjela Michala 

 

 

 Najsvätejšia Trojica dáva pokrstenému posväcujúcu milosť, milosť 

ospravodlivenia:  

— ktorá ho pomocou teologálnych (božských) čností robí schopným veriť v 

Boha, dúfať v neho a milovať ho; 

— ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod 

vplyvom Ducha Svätého; 

— ktorá mu pomocou morálnych čností umožňuje rásť v dobrom. 

Celý organizmus nadprirodzeného života kresťana má teda svoje korene vo 

svätom krste. 

Krst nás robí údmi Kristovho tela. „Preto… sme si navzájom údmi― 

(Ef 4,25) . Krst včleňuje do Cirkvi. Z krstných prameňov sa rodí jediný Boží 

ľud Novej zmluvy, ktorý presahuje všetky prirodzené alebo ľudské hranice 

národov, kultúr, rás a pohlaví: „Veď my všetci… sme v jednom Duchu 

pokrstení v jedno telo― (1Kor 12,13) . 

Pokrstení sa stali „živými kameňmi― na vbudovanie „do duchovného 

domu, do svätého kňazstva― (1Pt 2,5) . Krstom majú účasť na Kristovom 

kňazstve a na jeho prorockom a kráľovskom poslaní, sú „vyvolený rod, 

kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby… zvestovali 

slávne skutky toho, ktorý― ich „z tmy povolal do svojho obdivuhodného 

svetla― (1Pt 2,9) . Krst dáva účasť na spoločnom kňazstve veriacich. 

Keď sa pokrstený stane údom Cirkvi, už nepatrí sebe, ale tomu, ktorý 

za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Odvtedy je povolaný, aby sa podriaďoval 

iným, aby im slúžil v spoločenstve Cirkvi a aby poslúchal predstavených 

Cirkvi a podriaďoval sa im, aby si ich vážil a mal ich v láske. Tak ako z krstu 

vyplývajú zodpovednosti a povinnosti,  pokrstený má v Cirkvi aj práva: 

prijímať sviatosti, živiť sa Božím slovom a dostávať aj iné druhy duchovnej 

pomoci Cirkvi. 

(KKC 1266 – 1269) 

https://svatepismo.sk/hladat?term=Ef%204,25
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Kor%2012,13
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%202,5
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%202,9


 
 

 
Mikuláš z Myry alebo svätý Mikuláš (starogr. ἅγιος Νικόλαος – 

hagios Nikolaos; * asi 15. marec 270 – † 6. december 345/352) bol biskup. 

Narodil sa v maloázijskom gréckom meste Patara v rímskej provincii Lycii, 

dnes pri tureckom meste Demre, kde až do roku 1922 žili pravoslávni Gréci. 

 

Mikuláš sa narodil do bohatej kresťanskej gréckej rodiny manželom 

Epifaniovi a Ioanne v meste Patara. 

V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky 

Kristovho kríža a Kristov hrob. Podľa legendy Mikuláš študoval 

v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry (grécke mesto v 

Mikulášovej rodnej Lýkii) údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. 

Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko 

predošlý zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí" (po grécky νίκη, 

Niki=víťazstvo). Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, 

navrhol, aby bol za biskupa vybraný obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno 

víťaza (νίκη, niki=víťazstvo, λαός, laos=ľud). 

 

Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas 

vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil 

vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. 

Mikuláš sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol 

prenasledovaniu, bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. Avšak v 

roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval 

beztrestné vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po 

oslobodení sa z neho stal arcibiskup. 

Bol horlivým bojovníkom proti vtedajšiemu bludu arianizmu. Toto učenie 

kresťanského kňaza Areia z Alexandrie bolo aj vďaka sv. Mikulášovi 

oficiálne odsúdené v roku 325 na prvom nicejskom koncile. 

 

Jeho najznámejším činom je určite zachránenie troch dcér. V meste totiž žila 

jedna rodina, ktorej otec prišiel o všetky peniaze a jeho tri dcéry si mali na 

živobytie a veno zarábať ako prostitútky. Keď sa to dozvedel Mikuláš, 

rozhodol sa im pomôcť. V noci dal do mešca peniaze a položil ich na okno 

domu, v ktorom rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc a majiteľ domu 

bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na Mikuláša počkal, 

keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu. Mikuláš mu povedal, aby toto 

tajomstvo neprezradil. Každej dcére dal takto ako veno dokopy 100 aureov. 

 

Jeho telo bolo uložené do sarkofágu a namočené do myrhy. Pôvodný 

sarkofág sa v Myre dochoval dodnes a je to typický umelecký štýl rímskych 

sarkofágov 3. storočia, teda so stĺpovým lemovaním. V roku 1087 ukradli 

námorníci z juhotalianskeho mesta Bari sarkofág z Myry a priviezli ho do 

Bari, kde ho uložili v chráme sv. Štefana (Ναός του Αγίου Στεφάνου). Počas 

jednej bohoslužby sa údajne zo sarkofágu začalo prúdom valiť také 

množstvo myrhy, že veriaci ju pozbierali do fľašiek a používali ju proti 

rôznym chorobám. Aj dnes je v sarkofágu stále veľa myrhy. Niektorí vravia 

o zázraku a o večnej myrhe v hrobe sv. Mikuláša. 

Podľa kostrových pozostatkov moderní vedci spravili rekonštrukciu 

Mikulášovej tváre. Zlomenina nosu je pravdepodobne výsledkom hádky s 

biskupom Areiom. Svätý Mikuláš mal v čase smrti prešedivené vlasy, hnedé 

oči pri sebe, výrazné líca a nos a mal tmavšiu pokožku. 

 

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je svätý biskup a divotvorca 

Mikuláš veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v základnom 

rade ikonostasu celkom vľavo (na sever). Okrem základného sviatku (6. 

december) je v kalendári uvedený aj sviatok prenesenia jeho ostatkov 

do Bari (9. máj). V Taliansku patrí medzi obľúbených svätých, Gréci ho 

uctievajú ako ochrancu námorníkov. 

     

   

 
 v utorok 6. decembra slávime odporúčaný sviatok Náš otec svätý 

Mikuláš, arcibiskup lykijskej Myry 

 vo štvrtok 8. decembra slávime prikázaný sviatok Počatie presvätej 

Bohorodičky svätou Annou, po svätej liturgii nám pripadá 

myrovanie  

 v piatok 9. decembra nám pripadá zdržanlivosť od mäsa.  

 v nedeľu 11. decembra pozývam opäť deti, ktoré sa pripravujú na 

prijatie sviatosti prvej svätej spovede a sviatosti eucharistie na faru, kde 

sa uskutoční ďalšie z našich stretnutí. Začíname o17:00 hod.  
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