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Posolstvo Božiemu ľudu – pokračovanie

6. Chopiť sa nových príležitostí na evanjelizáciu v dnešnom svete
Táto pokojná odvaha posilňuje aj náš pohľad na súčasný svet, nie sme zastrašení
podmienkami, v ktorých žijeme. Náš svet je plný protikladov a problémov, ale naďalej
ostáva Božím stvorením, hoci aj zraneným zlom, no predsa svetom, ktorý Boh miluje, ktorý
je jeho pôdou, kde sa môže obnoviť sejba Božieho slova, aby znova prinášalo plody.
V mysliach a srdciach tých, ktorí vedia, že ich Pán zvíťazil nad smrťou a jeho Duch
pôsobí mocne v dejinách, nie je priestor pre pesimizmus. Pristupujeme k tomuto svetu s
pokorou, ale aj s rozhodnosťou – ktorá vychádza z istoty, že pravda nakoniec zvíťazí – a
chceme v ňom vidieť pozvanie Zmŕtvychvstalého, aby sme sa stali svedkami jeho mena.
Naša Cirkev je živá a vierou i svedectvom mnohých svojich detí odvážne čelí výzvam dejín.
Vieme, že vo svete podstupujeme tvrdý zápas s „kniežatstvami a mocnosťami“, so
„zloduchmi“ (Ef 6, 12). Neskrývame problémy, ktoré tieto výzvy vyvolávajú, ale neľaká nás
to. Platí to najmä pre fenomény globalizácie, ktoré musia byť pre nás príležitosťou na
šírenie evanjelia. Rovnako samotné migrácie – napriek utrpeniam, ktoré so sebou nesú a v
ktorých sa chceme úprimne priblížiť bratom svojím prijatím – sú príležitosťou na šírenie
viery a spoločenstva v rôznych formách, ako sa to stalo aj v minulosti. Sekularizácia, ale aj
kríza vedúcej úlohy politiky a štátu si od Cirkvi vyžaduje, aby sa zamyslela nad svojou
prítomnosťou v spoločnosti, no bez toho, aby sa jej úplne vzdala. Mnohé a stále nové formy
chudoby otvárajú nevídaný priestor pre charitatívnu službu: hlásanie evanjelia zaväzuje
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Cirkev k tomu, aby stála pri chudobných a brala na seba ich utrpenie ako Ježiš. Aj v tých
najradikálnejších formách ateizmu a agnosticizmu môžeme totiž napriek protirečivosti
vnímať nie prázdnotu, ale nostalgiu a očakávanie adekvátnej odpovede.
Zoči-voči týmto výzvam, ktoré dominantné kultúry stavajú pred vieru a pred Cirkev,
obnovme našu dôveru v Pána s istotou, že aj v takejto situácii je evanjelium nositeľom
svetla a je schopné uzdraviť každú ľudskú slabosť. Nie sme to my, kto riadi dielo
evanjelizácie, ale Boh, ako nám to pripomenul pápež: „Prvé slovo, skutočná iniciatíva a
pravá aktivita pochádza od Boha a jedine ak sa zapojíme do tejto božskej iniciatívy,
môžeme sa aj my stať – s ním a v ňom – evanjelizátormi“ (Benedikt XVI., Meditácia na
prvom plenárnom zasadaní XIII. riadneho valného zhromaždenia Biskupskej synody, Rím
8. októbra 2012).

7. Evanjelizácia, rodina a zasvätený život
Už od prvej evanjelizácie nachádzalo odovzdávanie viery v slede jednotlivých generácií
svoje prirodzené miesto v rodine. V nej sa vkladali do života detí a mladých znaky viery,
odovzdávali sa prvé pravdy a svedectvo o plodoch lásky, výchova k modlitbe, a to v bežnom
živote, v kontexte starostlivosti, ktorú každá rodina venuje rozvoju svojich potomkov.
Pritom zohrávali špecifickú úlohu ženy – bez toho, aby sme tým umenšovali postavu otca a
jeho zodpovednosť. Napriek geografickým, kultúrnym a spoločenským rozdielom potvrdili
všetci biskupi na synode túto základnú úlohu rodiny pri odovzdávaní viery. Novú
evanjelizáciu si preto nemožno predstaviť bez toho, aby sme nemali na pamäti konkrétnu
zodpovednosť rodín za hlásanie evanjelia a aby sme ich pri tejto výchovnej úlohe
nepodporovali.
Neskrývame sa však pred skutočnosťou, že rodina založená na manželstve muža a
ženy, ktoré ich robí „jedným telom” (Mt 19, 6) otvoreným životu, je zo všetkých strán
ohrozená krízovými faktormi a obklopená modelmi života, ktoré ju penalizujú, navyše ju
zanedbávaná politikmi tej spoločnosti, ktorej je základnou bunkou a nielenže nie je vždy
rešpektovaná v jej rytmoch, ale často ju pri jej povinnostiach nepodporujú ani samotné
cirkevné spoločenstvá. Práve to nás pobáda povedať, že sa musíme zvlášť starať o rodinu a
jej poslanie v spoločnosti a v Cirkvi, rozvíjať spôsoby jej sprevádzania pred manželstvom i
počas neho. Zároveň chceme vyjadriť svoju vďačnosť mnohým manželom a kresťanským
rodinám, ktoré svojím svedectvom odovzdávajú svetu skúsenosť spoločenstva a služby,
ktorá je semenom bratskejšej a pokojnejšej spoločnosti.
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Spomenuli sme si aj na také rodinné situácie a situácie spolužitia, v ktorých sa
nerešpektuje obraz celoživotnej jednoty a lásky, ktorý nám Pán zveril. Existujú dvojice,
ktoré spolu žijú bez sviatostného zväzku manželstva; množia sa neregulárne rodinné
situácie, ktoré vznikli po krachu
predošlých

manželstiev:

bolestné

prípady, v ktorých trpí aj výchova detí
k

viere.

Všetkým

týmto

chceme

povedať, že Pánova láska nikoho
neopúšťa, že aj Cirkev ich miluje, je
pohostinným domovom pre všetkých
a ostávajú stále jej členmi, hoci
nemôžu prijať sviatostné rozhrešenie a
Eucharistiu. Nech sú katolícke spoločenstvá otvorené voči tým, ktorí žijú v takýchto
situáciách, a nech podporujú cesty vedúce k obráteniu a zmiereniu.
Život v rodine je prvým miestom, kde sa evanjelium stretáva s bežným životom a kde
sa ukazuje jeho schopnosť premieňať základné životné podmienky v horizonte lásky. Pre
svedectvo Cirkvi je však nemenej dôležité ukázať, že tento život v čase má svoje naplnenie,
ktoré prekračuje dejiny a ústi do večného spoločenstva s Bohom. Samaritánke sa Ježiš
nepredstavuje len ako niekto, kto dáva život, ale ako ten, ktorý dáva „večný život” (Jn 4, 14).
Boží dar, ktorý viera sprítomňuje, nie je iba prísľubom lepších podmienok na tomto svete,
ale je ohlasovaním toho, že posledný zmysel nášho života je mimo tohto sveta, v plnom
spoločenstve s Bohom, ktoré očakávame na konci čias.
O tomto nadpozemskom horizonte ľudského života svedčia v Cirkvi a vo svete
mimoriadni svedkovia, ktorých Pán povolal k zasvätenému životu, ktorý je znamením
budúceho sveta relativizujúceho každé dobro tohto sveta, práve tým, že je mu úplne
zasvätený v praktizovaní chudoby, čistoty a poslušnosti. Zhromaždenie Biskupskej synody
vyslovuje týmto našim bratom a sestrám vďačnosť za ich vernosť povolaniu od Pána i za to,
čím prispeli a prispievajú k poslaniu Cirkvi. Povzbudzujeme ich k nádeji v situáciách, ktoré
sú pre nich často neľahké v týchto časoch zmien a vyzývame ich k tomu, aby konali ako
svedkovia a podporovatelia novej evanjelizácie v rôznych životných prostrediach, kam ich
zavedie charizma ich inštitútu.
Pokračovanie v budúcom čísle...
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1. V ČO VERÍME
19. Akú úlohu zohráva Sväté písmo v Cirkvi? = Cirkev čerpá
život a silu zo Svätého písma.
- Okrem Ježišovej prítomnosti v Eucharistii nepreukazuje
Cirkev ničomu takú úctu ako Božej prítomnosti vo Svätom písme.
Počas svätej liturgie počúvame slová evanjelia postojačky, lebo k nám
ľudskými slovami hovorí sám Boh.
„Sväté písmo nepatrí do minulosti. Pán nehovorí v minulom
čase, ale v prítomnom, hovorí s nami dnes, dáva nám svetlo,
ukazuje nám cestu života, poskytuje nám svoje spoločenstvo a tým
aj svoj pokoj“ (Benedikt XVI., 29.marca 2006).
„Čítať Sväté písmo znamená pýtať si radu od Ježiša Krista“ (Sv. František z Assisi).
20. Ako môžeme odpovedať Bohu, keď k nám hovorí? = Odpovedať Bohu znamená veriť
mu.
- Kto chce veriť, potrebuje „pozorné srdce“ (1 Kr 3,9). Boh nás oslovuje najrôznejšími
spôsobmi. V každom stretnutí dvoch ľudí, v každom hlbokom zážitku z prírody, v každej
zdanlivej náhode, v každej výzve i v každom trápení je ukryté Božie posolstvo pre nás. A Boh
k nám hovorí ešte zreteľnejšie, keď sa na nás obracia vo svojom slove alebo v hlase nášho
svedomia. Obracia sa na nás ako na svojich priateľov. Preto by sme mu tiež mali ako priatelia
odpovedať a veriť mu, úplne mu dôverovať, neustále sa učiť, ako mu lepšie rozumieť,
a bezvýhradne prijímať jeho vôľu.
„Viera je založená na prijatí pravdy, ktorú nemôžeme obsiahnuť rozumom, pretože
funguje, jednoducho a výlučne, na základe svedectva“ (Bl. John Henry Newman, konvertita,
neskôr kardinál Katolíckej cirkvi, anglický filozof a teológ).
21. Čo je to viera? = Viera je poznanie a dôvera. Charakterizuje ju sedem znakov:
Viera je dokonalý Boží dar, ktorý dostaneme, keď oň vrúcne prosíme.
Viera v Ježiša je nadprirodzená sila, ktorú nevyhnutne potrebujeme, aby
sme dosiahli spásu.
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Viera vyžaduje slobodnú vôľu a jasný rozum človeka, ktoré odpovedajú
na Božie pozvanie.
Viera je absolútna istota, pretože má základ v Ježišovi Kristovi.
Viera je nedokonalá, kým v nej nepôsobí láska.
Viera rastie, ak čoraz pozornejšie počúvame Božie slovo a ak sme
s Bohom v živom rozhovore prostredníctvom modlitby.
Viera je pre nás už teraz predzvesťou nebeskej radosti.
- Mnohí hovoria, že im nestačí veriť, potrebujú vedieť. Slovo „veriť“ má však dva
odlišné významy. Keď sa parašutista opýta zamestnanca letiska: „Je padák dobre zbalený? a on
odpovie len tak mimochodom: „Myslím, že áno,“ nebude mu to stačiť, pretože to chce naozaj
vedieť. Ak však poprosil svojho dobrého priateľa, aby mu padák zabalil, ten mu na rovnakú
otázku odpovie: „Áno, verím ti.“ Takáto viera znamená oveľa viac ako poznanie, znamená
istotu. A práve taká viera spôsobila, že sa Abrahám vydal do zasľúbenej zeme; vďaka takej viere
vytrvali mučeníci až do smrti; taká viera umožňuje kresťanom aj dnes vydržať prenasledovanie
so vzpriamenou hlavou. Je to viera, ktorá uchvacuje celého človeka.
„Veriť znamená znášať celý život Božiu nepochopiteľnosť“ (Karl Rahner, nemecký
teológ).
„Veriť v Boha znamená uznať, že náš svet nie je založený iba na faktoch. Veriť v Boha
znamená, že život má zmysel“ (Ludwig Wittgenstein, rakúsky filozof).
„Je dôležité, v čo veríme, no ešte dôležitejšie je, komu veríme“ (Benedikt XVI., 28.mája
2006).
22. Veriť – ale ako? = Kto verí, usiluje sa o osobný vzťah s Bohom a je ochotný veriť
Bohu všetko, čo o sebe zjaví.
- Na začiatku viery býva často nejaký otras alebo nepokoj. Človek cíti, že viditeľný svet
a obvyklý beh udalostí nemôže znamenať úplne všetko. Uvedomuje si, že sa ho dotklo
tajomstvo. Ide po stopách, ktoré ho privádzajú k Bohu, postupne nadobúda dôveru osloviť
Boha a napokon s ním v slobode nadväzuje vzťah. V Evanjeliu podľa Jána sa dočítame: „Boha
nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn
1,18). Ak chceme vedieť, čo nám Boh hodlá povedať, musíme veriť Ježišovi, Božiemu Synovi.
Veriť teda znamená povedať „áno“ Ježišovi a celý svoj život vsadiť na neho.
„Nemám bujnú fantáziu. Neviem si predstaviť Boha Otca. Všetko, čo môžem vidieť, je
Ježiš“ (Bl. Matka Tereza).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Životopis svätých: Naša prepodobná matka Xénia Rímska – 24. január
Prepodobná

Xénia,

pôvodným

menom

Eusebia, sa narodila okolo roka 410 ako jediná
dcéra istého rímskeho senátora. Keď dosiahla
dospelosť, rodičia ju zasnúbili so synom príslušníka
rímskej šľachty a zároveň stanovili presný dátum
budúceho sobáša. Eusebia oddávna túžila zachovať
si panenstvo a zostať slobodnou, no svojím rodičom
sa s tým nikdy nezverila, lebo vedela, že by boli
zásadne proti a všemožne by sa usilovali jej v tom
zabrániť – o to viac, že predstavovala jedinú
dedičku ich nemalého majetku.
Preto, keď sa priblížil deň sobáša, sa spolu s
dvoma najvernejšími otrokyňami preobliekla do
mužských šiat, zobrala si určitú sumu peňazí,
urobila na sebe znamenie svätého Kríža a potajomky opustila rodičovský dom. Cestou sa
modlila: „Zostaň s nami, Boží Syn, a ukáž nám cestu, ktorou máme kráčať, veď z lásky k
tebe opúšťame dom i všetko, čo sa v ňom nachádza a sme rozhodnuté žiť radšej v cudzine
a trápeniach, lebo po tebe prahneme a teba túžime nájsť.“ Nato sa obrátila k otrokyniam a
okrem iného povedala: „Odteraz buďte mojimi sestrami a paniami, ba radšej budem po
celý čas svojho života slúžiť ja vám.“
Nastúpili na loď, doplávali do egyptskej Alexandrie (dnešná Káhira) a prišli na ostrov
Koa. Tam si znova obliekli ženské šaty, prenajali si osamotený domček a venovali sa
modlitbe a pôstu. Práve vtedy Eusebia prijala meno Xénia (po grécky Cudzinka), lebo
povedala: „...Som cudzinka, keďže kvôli Bohu som opustila dom i rodičov...a nemám tu
trvalé miesto, ale...hľadám budúci život.“
Spomínané tri ženy osobitne prosili Boha, aby im poslal nejakého klerika, ktorý by
mohol prijať ich mníšske sľuby a starať sa o ich duchovné vedenie. Po istom čase Xénia
zbadala starca odetého do mníšskeho rúcha. Ako sa ukázalo, bol to kňaz menom Pavol,
ktorý bol zároveň igumenom (predstaveným) vzdialeného Monastiera svätého apoštola
Andreja. Po určitom presviedčaní súhlasil, že sa stane ich duchovným otcom a zobral ich so
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sebou do Karie (juhozápadná časť Malej Ázie), kde si pri meste Mélis neďaleko jeho
monastiera kúpili domček a viedli mníšsky život.
Keď sa biskupom mesta Mélis stal Cyril, ustanovil Xéniu za diakonku (nižšie svätenie
v starovekej cirkvi), lebo si ju veľmi vážil. Hoci ako senátorova dcéra bola vychovaná
v prepychu a pohodlí, predsa viedla mimoriadne prísny asketický život. Pokrm prijímala len
každý druhý alebo tretí deň, ba neraz zostávala bez neho aj celý týždeň. Keď jedla, nielenže
neprijímala mäso a veci živočíšneho pôvodu, ale dokonca ani ovocie, zeleninu či olej,
výlučne trocha chleba, pokropeného vlastnými slzami. Keďže mala dar sĺz, ronila ich od
dojatia nad Božou veľkodušnosťou takmer neprestajne. Pritom každú noc bdela a so
zdvihnutými rukami sa modlila. Nikto ju nikdy nevidel rozhnevať sa, veľa pomáhala
chudobným a prejavovala súcit s trpiacimi. Takto prežila celé desiatky rokov.
Keď sa priblížil deň jej odchodu do večnosti, zavolala si svoje dve kolegyne do chrámu
a vrúcne ich prosila o modlitby. Potom vravela: „Nebuďme počas tohto krátkeho času
leniví, ale bdejme. Zažnime si lampy, naplňme olejom svoje nádoby a pripravme sa na
privítanie Ženícha, lebo nevieme, v ktorú hodinu nás Pán povolá. Veď žatva prichádza a
robotníci sú pripravení, čakajú iba na Vládcov príkaz.“ Nato prikázala sestrám, aby odišli
z chrámu, ľahla si tvárou na zem a modlila sa. Po chvíli začala z chrámu vychádzať
nádherná vôňa svätého myra. Sestry vošli dovnútra a Xéniu našli mŕtvu. Bolo to v sobotu
24. januára, ale nevedno, ktorého roka, pravdepodobne okolo roka 470.
Hoci bolo pravé poludnie, ihneď po Xéniinej smrti sa zjavil nad monastierom veľmi
jasný veniec s krížom vo vnútri. Tento zvláštny veniec videli všetci obyvatelia mesta a prišli
sa pozrieť, čo sa stalo. Žiaril nepretržite až do nasledujúceho dňa a sprevádzal jej telo všade,
kam sa pohlo. Zmizol až vtedy, keď ho uložili do zeme. Veľkosť tejto ženy ukázal Boh aj tým,
že každý, kto sa vtedy dotkol jej mŕtveho tela, získal uzdravenie zo svojich chorôb.
Prepodobná Xénia má zaiste aj dnes schopnosť vyprosiť nám Božiu pomoc, ako o tom
svedčia bohoslužobné texty jej sviatku.
Zdroj: ThLic. Marcel Gajdoš

Sme tu pre vás

1/2013

SUDOKU

Vtipy:
Čo sa stane, keď sa zrazí kamión s trabantom?
Nič, kamión ide ďalej.
V lietadle letia Rus, Američan a Slovák. Príde za nimi letuška a hovorí:
- Zase vy traja?
Ide chlap po Prahe a hľadá práčovňu. Zrazu vidí nápis 'Prádelna
Hanse Olafsena'. Vojde dnu a hľadá vysokého blonďáka, ale
žiadneho nevidí, za pultom stojí malý vietnamec.
- „Ty si tu majiteľom?“
- „Áno.“
- „A prečo máš také divné meno?“
- „Na imigračnom úrade stál predo mnou taký vysoký blonďatý
švéd menom Hans Olafsen a keď som prišiel na radu ja a opýtali
sa ma, ako sa volám, povedal som 'Taky Tak'.“
Prečo pije indián z bodkovanej šálky?
Lebo je smädný?
A prečo je z bodkovaného taniera?
Lebo má súpravu.
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na týždeň po Nedeli
o mýtnikovi a farizejovi
Pondelok
21.1.

Prepodobný otec Maxim
Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen,
Kandidus, Valerián a Akvila

Utorok
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník
Anastáz Perzský

Streda
23.1.

Svätý hieromučeník Klement,
ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

Štvrtok
24.1.

Prepodobná matka Xénia
Rímska

Piatok
25.1.

Svätý Gregor Teológ,
konštantínopolský
arcibiskup
Prepodobný otec Xenofont,
manželka Mária a synovia
Voľnica

6:30

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30

18:00
6:30

Sobota
26.1.

Nedeľa
27.1.

Mäsopôstna sobota – prvá
zádušná sobota

NEDEĽA
O MÁRNOTRATNOM
SYNOVI
Zbierka na GTF PU - KU

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavel, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Marta, Anna, Ján (panychída)
+ Andrej – ročná (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Fedor, Helena
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Mikuláš (panychída)
+ Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
* Adrián
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej
* Simona
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna
Sv. liturgia slovenská
* Ján (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anton – 40 dňová (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)
+ Ján a ostatní zosnulí z rod.
Sv. liturgia staroslovienska
hramoty

17:00
18:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
hramoty

7:30

Sv. liturgia slovenská
* Helena (80 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (25 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.

9:00
11:00
17:00
18:00
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Liturgický program na Mäsopôstny
týždeň
Pondelok
28.1.

Prenesenie pozostatkov
svätého Jána Zlatoústeho
Prepodobný otec Efrém Sýrsky

6:30
18:00
6:30

Utorok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého
hieromučeníka Ignáca
Bohonositeľa

Streda
30.1.

6:30
Traja svätí svätitelia Bazil
Veľký, Gregor Teológ a Ján
7:30
Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt,
16:30
rímsky pápež
Myrovanie 18:00

Štvrtok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kýros a Ján

Piatok
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia
Pána
Svätý mučeník Tryfón
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

17:00
18:00

6:30
18:00
6:30
17:45
18:00
7:30

Sobota
2.2.

Stretnutie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista

9:00

Myrovanie

17:00

11:00

18:00
7:30

Nedeľa
3.2.

MÄSOPÔSTNA
NEDEĽA
Svätý a spravodlivý Simeon
Bohopríjemca a prorokyňa
Anna

9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Júlia
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Pavel
Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Sv. liturgia slovenská
Za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Timotej
Sv. liturgia staroslovienska
* Iveta
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Fedor
Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Demeter, Alžbeta, Michal, Mária,
Ondrej
Sv. liturgia slovenská
* Emília
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Ján, Gabriela
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* sestry služobnice Simeona, Jozefa,
Sofia, Antónia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Adriana
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:

WEB:
e-mail:

kancelária: 057/ 775 3628
farár: 057/ 788 9061
kaplán: 057/ 788 9060
www.grkathe.sk (zmena názvu stránky, dočasu funguje aj pôvodná adresa)
úrad: humenne@grkatpo.sk
dekan: martinzlacky@gmail.com
kaplán: mikulas.fejko@gmail.com
kaplán: miro.sentik@gmail.com
Úradné hodiny
Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 13:00 - 14:00
Utorok, piatok: 8:00 – 9:00
Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená.
Prosíme vás o dodržanie podmienok:

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred;
- ak žiadate SOBÁŠ
1) a máte všetky iniciačné sviatosti
– krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 2 mesiace vopred;
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred;
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky a vyzdvihnúť si ho na
ďalší deň.
Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého,
kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným darom.
Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900
SME TU PRE VÁS
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
Dobrovoľný príspevok
Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné
Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Mikuláš Fejko, o. Miroslav Sentivan

