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BISKUPSKÁ SYNODA
13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
BISKUPSKEJ SYNODY 7. - 28. OKTÓBRA 2012
Posolstvo Božiemu ľudu – pokračovanie

12. V kontemplácii tajomstva a po boku chudobným
Z tohto pohľadu chceme všetkým veriacim odporučiť dva prejavy života viery, ktoré sú
pre vydávanie svedectva v novej evanjelizácii zvlášť dôležité. Prvým je dar a skúsenosť
kontemplácie. Iba z pohľadu adorujúceho tajomstvo Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého,
iba z hĺbky ticha, ktoré sa stáva lonom prijímajúcim jediné Slovo prinášajúce spásu, môže
vytrysknúť svedectvo vierohodné pre svet. Iba ticho modlitby môže zabrániť tomu, aby sa
slovo spásy stratilo vo svete medzi mnohými hlukmi, ktorými je zaplavený.
Opäť sa nám na pery vracia slovo vďaky, tentoraz sa ním obraciame k tým mužom
a ženám, ktorí zasvätili svoj život modlitbe a kontemplácii v kláštoroch či pustovniach.
Potrebné je však aj to, aby sa momenty kontemplácie prepletali s bežným životom
ostatných ľudí. Ide o miesta duše či územia, ktoré nám pripomínajú Boha; vnútorné
svätyne či chrámy z kameňa, ktoré sú pre nás povinnými križovatkami v toku rôznych
skúseností, ktoré by nás mohli zmiasť. Sú to priestory, kde sa všetci môžu cítiť prijatí, aj tí,
ktorí ešte nevedia, čo alebo koho vlastne hľadajú.
Ďalším znakom autentickosti novej evanjelizácie je tvár chudobného. Postaviť sa po
boku toho, kto je zranený životom, nie je len otázkou sociálneho cítenia, ale je to
predovšetkým duchovná skúsenosť. V tvári chudobného totiž žiari tvár samotného Krista:
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,
40).
Chudobní majú mať v našich spoločenstvách privilegované miesto, z ktorého nie je
nikto vylúčený a ktoré má odrážať spojenie Ježiša s nimi. Prítomnosť chudobných v našich
spoločenstvách má tajomnú moc: premieňa ľudí viac než reči, učí ich vernosti, umožňuje
im pochopiť krehkosť života, vyvoláva potrebu modlitby – skrátka vedie ku Kristovi.
Úkon lásky si vyžaduje, aby ho sprevádzalo úsilie o spravodlivosť, ktoré je úlohou
všetkých – chudobných i bohatých. Preto sa medzi cesty novej evanjelizácie zaraďuje aj
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sociálne učenie a tiež starosť o formáciu kresťanov, ktorí sa angažujú v službe ľudskému
spolunažívaniu v politickej i spoločenskej sfére.

13. Prihovorenie sa Cirkvi v rôznych regiónoch sveta
Pohľad biskupov, ktorí sa zišli na synodálnom zhromaždení objíma všetky cirkevné
spoločenstvá, rozptýlené po celom svete. Tento pohľad ich chce zjednotiť, pretože aj výzva
na stretnutie s Kristom je len jedna, hoci neprehliada odlišnosti.
Biskupi zídení na synode sa s osobitnou pozornosťou, s bratskou láskou a vďačnosťou
obracajú na vás, kresťania z východných katolíckych cirkví, ktorí ste dedičmi prvého šírenia
evanjelia – skúsenosti uchovávanej s láskou a vernosťou, a tiež na vás, cirkvi vo východnej
Európe. Dnes sa vám evanjelium pri novej evanjelizácii znovu predkladá prostredníctvom
liturgického života, katechézy, každodennej modlitby v rodine, pôstu, solidarity medzi
rodinami, ale aj účasti laikov na živote spoločenstiev a dialógu so spoločnosťou. Na
mnohých miestach sa vaše partikulárne cirkvi nachádzajú uprostred skúšok a súženia,
dosvedčujúc svoju účasť na Kristovom kríži; niektorí veriaci boli prinútení emigrovať, no
uchovávajú si živú príslušnosť ku komunite, z ktorej prichádzajú, a tým môžu byť prínosom
v pastoračnej starostlivosti i v diele evanjelizácie v krajinách, ktoré ich prijali. Nech Pán
naďalej požehnáva vašu vernosť a nech sa nad vašou budúcnosťou rozprestrie jasný
horizont vyznávania a praktizovania viery v podmienkach mieru a náboženskej slobody.
Hľadíme na vás kresťania, muži i ženy, ktorí žijete v krajinách Afriky, a vyslovujeme
vám našu vďaku za svedectvo o evanjeliu, ktoré ponúkate často v ľudsky ťaživých životných
situáciách. Vyzývame vás, aby ste dávali novú energiu evanjelizácii, ktorú ste prijali
pomerne nedávno, a aby ste utvárali Cirkev ako „Božiu rodinu“, posilňovali identitu rodiny
a podporovali úsilie kňazov a katechétov, zvlášť v malých kresťanských komunitách. Okrem
toho sa ukazuje potreba rozvíjať stretnutie evanjelia s dávnymi i novými kultúrami.
S očakávaním a dôraznou výzvou sa obraciame aj na svet politiky a na vlády rôznych
afrických krajín, aby v spolupráci so všetkými ľuďmi dobrej vôle presadzovali základné
ľudské práva a oslobodili tento kontinent od násilia a konfliktov, ktoré ho stále sužujú.
Biskupi zhromaždení na synode vyzývajú vás, kresťania Severnej Ameriky, aby ste s
radosťou odpovedali na výzvu novej evanjelizácie, zatiaľ čo s uznaním hľadia na to, ako vaše
kresťanské spoločenstvá v ich pomerne mladej histórii priniesli už hojné plody viery, lásky
a misií. Treba však zároveň priznať, že mnohé prejavy súčasnej kultúry sú dnes v krajinách
vášho sveta veľmi vzdialené evanjeliu. Preto je aktuálna výzva na také obrátenie, z ktorého
sa rodí úsilie, nestavajúce vás mimo vašej kultúry, ale doprostred nej, a všetkým
ponúkajúce svetlo viery a silu života. Pokým do vašich krajín veľkodušne prijímate nové
zástupy imigrantov a utečencov, buďte tiež pripravení otvoriť dvere vášho domova viere.
Buďte verní záväzkom prijatým na synodálnom zhromaždení pre Ameriku a buďte solidárni
s Latinskou Amerikou pri trvalej evanjelizácii spoločného kontinentu.
Rovnaká vďačnosť synodálneho zhromaždenia patrí aj cirkvám Latinskej Ameriky
a Karibiku. Zvlášť nás oslovili formy ľudovej zbožnosti stále zakorenené v mnohých
srdciach, služba lásky a dialóg s kultúrami, ktoré sa počas stáročí rozvinuli vo vašich
krajinách. Cirkev v Latinskej Amerike a Karibiku zoči-voči mnohým súčasným výzvam –
v prvom rade chudobe a násiliu – povzbudzujeme, aby prežívala stav trvalých misií,
ohlasovala evanjelium s nádejou a radosťou, vytvárala spoločenstvo skutočných misijných
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učeníkov Ježiša Krista a v úsilí svojich detí ukazovala, ako môže byť evanjelium zdrojom
novej spravodlivej a bratskej spoločnosti. Rovnako je pre vaše cirkvi výzvou náboženský
pluralizmus a vyžaduje si obnovené hlásanie evanjelia.
Slová povzbudenia a podpory chceme ponúknuť aj vám, kresťania v Ázii. Ste len malou
menšinou na kontinente, kde
žijú temer dve tretiny svetovej
populácie, no vaša prítomnosť je
plodným semenom zvereným
moci Ducha Svätého, ktoré rastie
v dialógu s rôznymi kultúrami,
starobylými náboženstvami a
s mnohými chudobnými. Aj keď
sa ázijská cirkev často dostáva na
okraj spoločnosti a na mnohých
miestach je aj prenasledovaná,
predsa svojou pevnou vierou
predstavuje vzácnu prítomnosť
Kristovho evanjelia hlásajúceho spravodlivosť, život a harmóniu. Ázijskí kresťania, kiež
pocítite bratskú blízkosť kresťanov ostatných krajín sveta, ktorí nesmú zabúdať na to, že na
vašom kontinente, vo Svätej Zemi, sa narodil, žil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš.
So slovami vďačnosti a nádeje sa biskupi obracajú aj na cirkvi európskeho kontinentu,
ktorý je dnes sčasti poznačený silnou, ba niekedy až agresívnou sekularizáciou, a tiež sčasti
zranený dlhými desaťročiami vlády ideológií nepriateľských voči Bohu a človeku. Vďačnosť
patrí tak vašej prítomnosti ako aj minulosti, v ktorej evanjelium vytvorilo v Európe
jedinečné poznatky a skúsenosti viery, často prekypujúce svätosťou, ktoré sa stali
rozhodujúcimi pre evanjelizáciu celého sveta: bohatstvo teologického myslenia, rôznosť
charizmatických prejavov, rôzne formy charitatívnej služby chudobným, hlboké
kontemplatívne skúsenosti, výtvory humanistickej kultúry, ktorá prispela k odhaleniu
dôstojnosti ľudskej osoby a k vytváraniu spoločného dobra. Ťažkosti dnešnej doby nech vás
drahí európski kresťania nepremôžu, chápte ich skôr ako výzvu na prekonanie a príležitosť
na radostnejšie a živšie ohlasovanie Krista a jeho evanjelia života.
Biskupi zhromaždení na synode nakoniec pozdravujú aj národy Oceánie, ktoré žijú pod
ochranou Južného kríža, a ďakujú im za ich svedectvo o Ježišovom evanjeliu. Modlíme sa
za vás, aby ste tak ako Samaritánka pri studni pocítili živý smäd po novom živote a mohli
začuť Ježišove slová: „Keby si poznala/poznal Boží dar!“ (Jn 4, 10). Kiež pocítite horlivú
túžbu ohlasovať evanjelium a zvestovať Ježiša dnešnému svetu. Vyzývame vás, aby ste sa s
ním stretávali vo vašom každodennom živote, aby ste ho počúvali a skrze modlitbu
a meditáciu objavili milosť, ktorá vám umožní povedať: „Vieme, že toto je naozaj Spasiteľ
sveta“ (Jn 4, 42).

Pokračovanie v budúcom čísle...
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1. V ČO VERÍME

34.

Čo by mal človek robiť, keď už raz spoznal Boha? =

Keď sme spoznali Boha, mali by sme ho postaviť na
prvé miesto vo svojom živote. Tým sa začína nový
život. Poznávacím znamením kresťana by mala byť
láska, dokonca aj láska k nepriateľom.
- Poznávať Boha znamená uvedomiť si, že ten, ktorý ma
stvoril a ktorý chcel, aby som bol, ten, ktorý ma ani na sekundu
nespustí z oka, ten, ktorý žehná môjmu životu a zachováva ma
pri živote, ten, ktorý drží v rukách svet a ľudí, ktorých mám rád, ten, ktorý na mňa
túžobne čaká, ktorý túži naplniť ma, viesť ma k dokonalosti a naveky ma mať u seba –
ten je tu. Kresťania by mali prijať Ježišov životný spôsob.
„Môj Pán a môj Boh, vezmi mi všetko, čo mi bráni ísť za tebou. Môj Pán a môj
Boh, daj mi všetko, čo ma privedie k tebe. Môj Pán a môj Boh, zober ma mne samému
a prijmi ma celého do svojho vlastníctva“ (sv. Mikuláš z Flüe, švajčiarsky mystik
a pustovník).
35. Veríme v jedného Boha alebo v troch bohov? = Veríme v jedného Boha v troch
osobách = TROJICA. „Boh nie je samota, ale dokonalé spoločenstvo“
(Benedikt XVI., 22. Mája 2005).
- Kresťania sa nemodlia k trom rôznym bohom, ale k jedinému Bohu Otcovi,
Synovi a Duchu Svätému. To, že je Boh trojjediný, vieme od Ježiša Krista: On, Syn,
hovorí o svojom Otcovi na nebesiach („Ja a Otec sme jedno“, Jn 10,30). Modlí sa
k nemu a dáva nám svojho Svätého Ducha, ktorý je láskou Otca a Syna. Preto sme boli
pokrstení v „v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28,19).
„Boh je na prvom mieste“ (sv. Jana z Arku, francúzska bojovníčka za slobodu
a národná patrónka).
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„Potom, čo som spoznal, že Boh existuje, nemohol som inak, len žiť už iba pre
neho“ (bl. Charles De Foucauld, francúzsky kňaz a pustovník na Sahare).
Trojičnosť (lat. trinitas – trojica): Boh je len jeden, ale v Bohu sú tri osoby. Pre
rovnakú skutočnosť sa používajú dva výrazy, trojjedinosť a trojičnosť, pričom
jeden z nich zdôrazňuje skôr jednotu, druhý zasa rozdielnosť Božích osôb. Poukazuje to
na bezodné tajomstvo trojice.
„Kde je láska, tam existuje toto troje: milujúci, milovaný a zdroj lásky“ (Sv.
Augustín).
36.

Možno logicky dokázať, že Boh je trojjediný? = Nie, Božia trojjedinosť

(Trojica) je tajomstvo. O Bohu v troch osobách vieme len vďaka Ježišovi
Kristovi.
- Ľudia nedokážu odhaliť tajomstvo Božej Trojice prostriedkami vlastného
rozumu. Pokiaľ však prijmú Božie ZJAVENIE v Ježišovi Kristovi, poznávajú
racionálne dôvody tohto tajomstva. Keby bol Boh sám a osamelý, nemohol by milovať
od večnosti. Osvietení Ježišom objavujeme už v Starom Zákone (napr. Gn 1,2; 18,2; 2
Sam 23,2), ba dokonca v celom stvorení stopy Božej Trojice.
37. Prečo nazývame Boha „Otcom“? = Boha uctievame ako Otca preto, lebo je
Stvoriteľom a láskyplne sa ujíma svojho stvorenia. Ježiš, Boží Syn, nás učí
hľadieť na jeho Otca ako na nášho Otca a oslovovať ho „Otče náš“.
- Mnohé náboženstvá vzývajú boha ako „otca“. Starozákonní Izraeliti nazývali
Boha Otcom (Dt 32,6; Mal 2,10) s vedomím, že je aj ako matka (Iz 66,13). V ľudskej
skúsenosti predstavuje otec a matka pôvod a autoritu, bezpečie a ochranu. V Ježišovi
Kristovi poznávame, aký je skutočne Boh ako Otec: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9).
V podobenstve o stratenom synovi sa Ježiš dotýka najhlbšej ľudskej túžby po
milosrdnom otcovi.
„Spomienka na tohto Otca vrhá svetlo na hlbšiu identitu človeka: odkiaľ
pochádzame, kto sme a aká veľká je naša dôstojnosť. Prirodzene, pochádzame z našich
rodičov a sme ich deti; pochádzame však aj od Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz
a povolal nás, aby sme boli jeho deťmi. Preto na počiatku každej ľudskej bytosti nie je
náhoda alebo riadenie osudu, ale plán Božej lásky. To nám zjavil Ježiš Kristus, pravý
Boží Syn a dokonalý človek. On vedel, odkiaľ vyšiel a odkiaľ pochádzame my všetci:
z lásky jeho Otca a nášho Otca“ (Benedikt XVI., 9. Júla 2006).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28, 066 01 Humenné

tel: 057-7783398 fax: 057-7783398
e-mail: skola@gjzhe.svcmi.sk web: gjzhe.edupage.org IČO: 36161667
Zriaďovateľ školy:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Forma štúdia: štvorročné štúdium
Štúdium:
Štvorročné štúdium – príprava na vysoké školy
Kód školy: 671009 Štud. odbor: 7902 J gymnázium
edukačný proces na našej škole realizujeme 14 rokov
Výučba jazykov: v modernom jazykovom laboratóriu
anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk
V školskom roku 2013/2014 otvárame 3 triedy:
Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý predstavuje 2 moduly
vzdelávania:
Modul 1 - gymnázium - všeobecné zameranie
Modul 2 - gymnázium - informatika (1 trieda, 30 žiakov)
Škola ponúka:
10 špecializovaných učební (2 x multimediálna učebňa s interaktívnymi tabuľami,
jazykové laboratórium, učebňa cudzích jazykov, biologická učebňa, chemické
laboratórium, učebňa informatiky, učebňa prírodovedných predmetov,
stolnotenisová miestnosť, posilňovňa)
od školského roka 2007/2008 je na škole zriadené Centrum voľného času
(13 záujmových útvarov)
vyučovanie s využitím interaktívnych tabúľ v moderných multimediálnych
učebniach, využívanie IKT vo vyučovaní, škola je pokrytá wifi internetom
mimoriadne úspechy a ocenenia dosahuje v športovej činnosti v rámci súťaží medzi
školami okresu, kraja a Slovenska
AKTIVITY, PROJEKTY A PODUJATIA ŠKOLY (Imatrikulácia prvákov, stužkové slávnosti,
Ples Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, každoročná účasť študentov na duchovnej
obnove, Sviatok školy (sv. Jána Zlatoústeho), lyžiarsky kurz, športové podujatia, Kurz
ochrany života a zdravia, poznávacie exkurzie a zájazdy, školské výlety, návšteva
divadelných predstavení a umeleckých podujatí)
spoluprácu so zahraničnými školami v rámci projektov (Nemecko, Španielsko, V.
Británia, Taliansko, Poľsko)
spoluprácu žiak-učiteľ-rodič prostredníctvom komplexného informačného servisu
aktuálne informácie o prospechu a dochádzke prostredníctvom elektronickej
žiackej knižky
škola kladie dôraz na individuálny prístup a rozvoj osobnosti študentov v oblasti
vzdelania a duchovnej formácie (kaplnka, liturgie)
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Životopis svätých: Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha – 11. marec
Sofronios,

ktorého

znamená mierny alebo zdržanlivý,

grécke
prípadne

meno
rozvážny,

sa

narodil okolo roka 560 v sýrskom Damasku ako syn
urodzených, majetných a nábožných rodičov Plinthia a Myry.
Vo filozofii, ktorej sa venoval, získal taký rozhľad, že dostal
prívlastok Sofista (Múdry), ktorému sa tešilo iba zopár
najvzdelanejších mužov staroveku. Sofronios však čoraz
silnejšie pociťoval túžbu získať múdrosť, ktorá je zhora, ktorá
je

božská,

preto

sa

rozhodol

venovať

náboženským

záležitostiam a začal vyhľadávať otcov duchovného života.
Po príchode do Jeruzalema navštívil Kláštor svätého Teodóza Veľkého. Tam sa
zoznámil s kňazom a mníchom Jánom Moschom, ktorý sa stal jeho priateľom a duchovným
učiteľom. Spoločne navštevovali jednotlivých askétov a dôsledne si zapisovali ich životné
príbehy. Takto vznikala kniha s názvom Leimón, teda Lúka či Kvetinová záhrada, ktorú v
roku 787 odobril aj Druhý nicejský snem – siedmy ekumenický koncil.
Po zavraždení cisára Maurícia (582 – 602) hrozil Rímskej ríši vpád Peržanov, preto
Sofronios a Ján Moschos odišli do Antiochie. Peržania naozaj zaútočili a v roku 614 sa
dokonca zmocnili svätého Kríža. Sofronios a Ján Moschos medzitým dopĺňali svoju
knihu Leimón o ďalšie životné príbehy kresťanských askétov. Potom odcestovali do
egyptskej Alexandrie, kde v uvedenej práci pokračovali.
V Alexandrii sa Sofronia zmocnila vážna choroba, takže predpokladal skorú smrť, a
požiadal o udelenie mníšskeho podstrihnutia. Keď vyzdravel, viedol veľmi prísny asketický
život, aký zodpovedal jeho novému životnému stavu. Sofronios a Ján Moschos sa stali
blízkymi priateľmi svätého Jána Milosrdného (liturgická pamiatka 12. novembra),
tamojšieho patriarchu. Preukázali mu významnú pomoc v teologickom zápase proti
severiánom, jednej z vetiev bludu nazývaného monofyzitizmus. Severiáni tvrdili, že Kristus
síce mal dve prirodzenosti, božskú i ľudskú, no ľudská sa rozplynula v božskej. V Alexandrii
začal mať Sofronios vážne problémy so zrakom, preto sa rozhodol prosiť o príhovor svätých
divotvorcov a nezištníkov Kýra a Jána (liturgická pamiatka 31. januára). Ako prejav svojej
vďaky za prijaté vyzdravenie napísal ich životopisy.
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Po niekoľkých rokoch hrozil vpád Peržanov aj Egyptu, preto Sofronios a Ján Moschos
spoločne s Jánom Milosrdným nastúpili na loď a odcestovali do Konštantínopola (dnešný
Istanbul), hlavného mesta Rímskej ríše. Po ceste alexandrijský patriarcha ochorel a zomrel.
Svätý Sofronios si uctil jeho pamiatku nádherným pohrebným prejavom a vybral sa do
Ríma, kde spolu so svojím duchovným učiteľom prežil niekoľko rokov. Tam Ján Moschos
zomrel, ale ešte predtým požiadal, aby jeho telo pochovali na vrchu Sinaj alebo v Kláštore
svätého Teodóza Veľkého. Sofronios teda vzal jeho telo a odcestoval do Jeruzalema.
Následne v roku 628 bol svätý Kríž vrátený na pôvodné miesto a jeruzalemský patriarcha
Zachariáš znova zaujal svoju katedru. Po niekoľkých rokoch dal cisár Hérakleios (610 –
641) z bezpečnostných dôvodov previesť svätý Kríž do Konštantínopola, čo sa ukázalo ako
prezieravé.
V roku 634 bol Sofronios zvolený za nového jeruzalemského patriarchu. V tomto
období musel veľa zápasiť s monoteletistami, teda zástancami bludnej náuky, podľa ktorej
Kristus síce mal dve prirodzenosti, božskú i ľudskú, no nemal ľudskú vôľu, iba božskú.
Patriarcha preto zvolal miestny snem a po jednotlivých cirkách rozposlal jeho dokumenty, v
ktorých sa vyvracajú názory monoteletistov. Uvedené dokumenty sa čítali na Treťom
konštantínopolskom sneme z rokov 680 až 681, teda na šiestom ekumenickom koncile. V
roku 638 po dvojročnom obliehaní mesta Arabi dobyli Jeruzalem, no ešte predtým sa
Sofroniovi podarilo vyjednať s kniežaťom Omarom relatívne znesiteľné podmienky
kapitulácie.
V roku 641 alebo 644 patriarcha odišiel z pozemského do večného života. Popri
uvedených dielach zanechal po sebe knihu Výklad liturgie, ktorá dodnes predstavuje veľmi
dôležitý prameň poznania bohoslužobného vývoja, nádhernú modlitbu veľkého svätenia
vody na sviatok Bohozjavenia (6. január), veľa liturgických textov a množstvo ďalších
spisov.
www.zoe.sk

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy – prvá časť
03.-05.05.2013 – Centrum pre rodinu na Sigorde Vás pozýva na kurz Billingsovej
ovulačnej metódy, ktorý organizuje v spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim lektorom Billingsovej metódy. Privítame
všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, abymohli
vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Príspevok na kurz je 40€.
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SUDOKU

Vtipy:
V ruskej reštaurácii si hostia vyberajú:
- „Ja si prosím biftek stredne prepečený.“
- „Ja si prosím kuracie stehienka s omáčkou.“
- „Ja si prosím bravčový rezeň.“
Čašník vojde do kuchyne a hovorí:
- „Trikrát mäso.“
Niekto zaklope na dvere policajnej kancelárie.
- „Kto je to?“
Spoza dverí:
- „Ja.“
Policajt sa zamyslí:
- „Ale veď ja som tu!“
Rozkaz nastúpeným policajtom pred odchodom na cvičenie:
- „Velitelia pôjdu autobusom a zvyšok nastúpi do vlečky. Autobus odchádza o 10.00 h.“
Jeden z policajtov sa pýta:
- „A kedy prosím odchádza tá vlečka?“
Na hraniciach vraví hraničná kontrola blondínke:
- „Slečna, môžete sa identifikovať?“
Blondínka vytiahne zrkadielko, pozrie sa doň a povie:
- „Áno, to som ja.“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program
na 4. týždeň Veľkého pôstu

Pondelok
4.3.

Prepodobný otec Gerasim od
Jordána
Prepodobná matka Mária
Egyptská

Utorok
5.3.

Svätý mučeník Konón
Prepodobný otec Títus
Divotvorca

6:30
17:30
18:00
6:30
18:00
6:00

Streda
6.3.

Štvrtok
7.3.

Piatok
8.3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci
z Amoria
Prepodobný otec a vyznávač
Nikita
Zdržanlivosť od mäsa
Svätí hieromučeníci, biskupi
v Chersone: Bazil, Efrém,
Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší
Prepodobní otcovia Jozef
Skladateľ a Gregor z Maley
Prepodobný otec a vyznávač
Teofylakt, nikomédijský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
17:30
18:00
6:30

18:00
6:30
17:00
18:00
6:30

Sobota
9.3.

Štyridsiati svätí mučeníci
zo Sebastey

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
10.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA
NEDEĽA

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Anna
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Ján (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia
Sv. liturgia slovenská
+ Taras – ročná (panychída)
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Mária, Ján
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš,
Ondrej, Svetlana
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Gerald
Sv. liturgia staroslovienska
* Zuzana (85 r.)
Krížová cesta
Liturgia VPD
+ Martin (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Peter, Anna
+ Valéria
Sv. liturgia slovenská
* Nikolaj (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gustáv (12 r.)
Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.
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Liturgický program
na 5. týždeň Veľkého pôstu
Pondelok
11.3.

Svätý Sofronios, jeruzalemský
patriarcha
Svätých mučeníkov Teodula
a Agatopóda a spoločníkov

Utorok
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač
Teofan Sigrianský
Svätý otec Eutychios,
konštantínopolský arcibiskup
Svätý Gregor Dialogos, rímsky
pápež

Streda
13.3.

Štvrtok
14.3.

Piatok
15.3.

Sobota
16.3.

Prenesenie pozostatkov sv.
Nikefora, konštantínopolského
patriarchu
Prepodobný otec Gregor,
melitínsky biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
17:30
18:00
6:30

18:00
6:00
6:30
17:30
18:00
6:30

Prepodobný otec Benedikt

18:00
Svätý mučeník Agapios a ďalší
šiesti mučeníci
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
17:00
18:00
6:30

Akatistová sobota
Svätí mučeníci Sabinus a Papas

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
17.3.

PIATA PÔSTNA
NEDEĽA
Prepodobný otec Alexej, Boží
človek

9:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Anna (57. výročie sobáša)
Sv. liturgia staroslovienska
* Viera
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján
+ Anna, Michal
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
+ Jana
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária
Sv. liturgia slovenská
* Helena (65 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Ladislav, Helena, Michal
Krížová cesta
Liturgia VPD
+ Andrej (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
* mladomanželia Viliam, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

17:00

Sv. liturgia slovenská
* Irena (70 r.)
Veľkopôstna večiereň

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan (50 r.)

11:00
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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
úrad: humenne@grkatpo.sk; humenne.grkat@gmail.com
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

