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Boží ľud je poslaný niesť spásu nášmu svetu
Drahí bratia a sestry!
Dnes sa chcem krátko zastaviť pri ďalšom z výrazov, ktorým Druhý vatikánsky koncil
definoval Cirkev, pri „Božom ľude“ (porov. dogm. konšt. Lumen gentium, 9; KKC 782).
Urobím tak prostredníctvom niekoľkých otázok, nad ktorými sa každý môže zamyslieť.
1. Čo znamená byť Božím ľudom? Predovšetkým to značí, že Boh nepatrí výnimočným
spôsobom nejakému národu, pretože On je ten, ktorý nás volá, zhromažďuje, pozýva, aby
sme sa stali súčasťou jeho ľudu. Týmto pozvaním sa obracia na všetkých bez rozdielu,
pretože Božie milosrdenstvo „chce, aby všetci ľudia boli spasení“ (1 Tim 2,4). Ježiš nehovorí
apoštolom a nám, aby sme vytvorili akúsi vyčlenenú, elitnú skupinu. Hovorí: choďte a robte
učeníkov zo všetkých národov (porov. Mt 28,19). Sv. Pavol potvrdzuje, že v Božom ľude, v
Cirkvi „už niet Žida ani Gréka..., lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,28).
Chcel by som sa prihovoriť aj tomu, kto sa cíti vzdialený od Boha a Cirkvi, kto sa obáva alebo
je ľahostajný, kto si myslí, že sa nedokáže zmeniť: Pán volá aj teba, aby si patril do jeho ľudu
a robí to s veľkou úctou a láskou! Pozýva nás, aby sme boli súčasťou Božieho ľudu.
2. Ako sa stávame členmi tohto ľudu? Nie je to prostredníctvom fyzického narodenia,
ale narodením novým. V evanjeliu Ježiš hovorí Nikodémovi, že je potrebné narodiť sa zhora,
z vody a z Ducha, aby sme vošli do Božieho kráľovstva (porov. Jn 3,3-5). Krstom sme boli
včlenení do tohto ľudu, skrze vieru v Krista, ktorá je Božím darom a musí byť vyživovaná a
rozvíjaná počas celého nášho života. Pýtajme sa: Ako rozvíjam svoju vieru, ktorú som dostal
v krste? Ako zveľaďujem túto vieru, ktorá je vierou Božieho ľudu? Ako ju prehlbujem?
Pristúpme k ďalšej otázke.
3. Aký je zákon Božieho ľudu? Je zákonom lásky, lásky k Bohu a blížnemu podľa
nového prikázania, ktoré nám zanechal Pán (porov. Jn 13,34). Táto láska nie je sterilnou
sentimentálnosťou ani hmlistou predstavou. Spočíva v uznaní Boha za jediného Pána života a
zároveň v prijatí druhého ako skutočného brata, prekonávajúc rozdelenia, rivalitu,
nedorozumenie, sebectvo. Tieto dve skutočnosti sú súbežné. Akú cestu ešte musíme prejsť,
aby sme konkrétne prežívali tento nový zákon, zákon Ducha Svätého, ktorý v nás pôsobí,
zákon dobrotivosti a lásky! Pri sledovaní správ a televízie vidíme, koľko sporov sa vedie
medzi kresťanmi. Ako to všetko pochopiť? Toľko bojov uprostred Božieho ľudu! Na
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sídliskách, v zamestnaniach, toľko vojen zo závisti a žiarlivosti. Aj v jednotlivých rodinách,
koľko vnútorných rozporov! Musíme prosiť Pána, aby nám umožnil dobre pochopiť tento
zákon lásky. Aké je dobré a nádherné milovať jeden druhého tak ako naozajstní bratia! Aké je
to úchvatné! Urobme dnes jednu vec: všetci máme voči iným sympatie i antipatie a možno
mnohí z nás sú na niekoho nahnevaní. Aspoň sa obráťme na Pána slovami: „Pane, hnevám sa
na toho, na túto. Prosím ťa zaňho, za ňu. Prosím ťa.“ Modlime sa za tých, na ktorých sme sa
nahnevali. Je to významný krok v tomto zákone lásky. Urobme ho dnes!
4. Čo je poslaním Božieho ľudu?
Prinášať svetu nádej a Božiu spásu, byť
znamením lásky Boha, ktorý volá všetkých,
aby sa stali jeho priateľmi, byť kvasom,
ktorý prekvasí celé cesto, soľou, ktorá
dochutí a ochráni pred skazou, byť svetlom,
ktoré osvecuje. Stačí si otvoriť noviny, ako
som už spomenul, a vidíme, že zlo je
prítomné okolo nás, diabol koná. Chcem
však povedať nahlas: Boh je silnejší! Veríte
tomu, že Boh je mocnejší? Povedzme to
spolu, všetci spoločne to vyslovme. Boh je
silnejší! Viete, prečo je mocnejší? Pretože je Pánom, je jediným Pánom. Realita, ktorá je
veľakrát tmavá, poznačená zlom, sa môže zmeniť, ak my budeme tí prví, ktorí do nej vnesú
svetlo evanjelia predovšetkým naším vlastným životom. Ak na nejakom štadióne, povedzme,
tu v Ríme na Olympijskom štadióne alebo na štadióne San Lorenzo v Buenos Aires, počas
tmavej noci niekto zažne svetlo, bude sotva viditeľné. Ak však zažne svetlo sedemdesiattisíc
divákov, štadión sa osvetlí. Nech sa náš život stane Kristovým svetlom a spoločne zanesieme
svetlo evanjelia kamkoľvek!
5. Čo je cieľom tohto ľudu? Je ním Božie kráľovstvo, ktoré začal na zemi sám Boh a
ktoré sa má ďalej šíriť, až kým ho on nezavŕši na konci vekov, keď sa zjaví Kristus, náš život
(porov. Lumen gentium, 9). Cieľ teda spočíva v plnom spoločenstve s Pánom, v Pánovej
rodine, keď vstúpime do jeho Božieho života, kde budeme bez konca prežívať plnú radosť z
jeho lásky.
Drahí bratia a sestry, byť Cirkvou, byť Božím ľudom podľa veľkého plánu Otcovej lásky
znamená byť Božím kvasom uprostred nášho ľudstva. Značí to ohlasovať a niesť Božiu spásu
nášmu svetu, ktorý je často stratený a potrebuje odpovede, ktoré ho povzbudia, dodajú mu
nádej a novú silu na cestu. Nech je Cirkev miestom milosrdenstva a Božej nádeje, kde sa každý
môže cítiť prijatý, milovaný, kde mu je odpustené a je povzbudený žiť dobrý život evanjelia.
Preto, aby sme sa mohli cítiť prijatí, milovaní, že nám je odpustené a aby sme mohli byť
povzbudzovaní, musí mať Cirkev otvorené dvere, aby všetci mohli prísť. My však musíme vyjsť
z týchto dverí a ohlasovať evanjelium. Ďakujem."
Svätý otec František
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LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE 2013
Drahý duchovný otec, rodičia a milí mladí priatelia!
A j tohto roku už po 22. krát organizujeme Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2013.
Letné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich turnusoch:
1. turnus: 30.06. – 05.07. 2013 (9 -11 r. ) 6. turnus: 04.08. – 09.08. 2013 (12 - 14 r.)
2. turnus: 07.07. – 12.07. 2013 (15.-17.r) 7. turnus: 11.08. – 16.08. 2013 (15 – 17 r.)
3. turnus: 14.07. – 19.07. 2013 (9 – 11 r.) 8. turnus: 18.08. - 23.08. 2013 ( 18 a viac)
4. turnus: 21.07. – 26.07. 2013 (12.-14. r.) 9. turnus: 25.08. - 30.08. 2013 (12 – 14 r.)
5. turnus: 28.07. – 02.08. 2013 (9 – 11 r.)
Prihlasovanie bude prebiehať jedine prostredníctvom emailu na adrese:skolacentrum@centrum.sk. To
znamená, že priamo do emailu napíšte: meno a priezvisko účastníka, turnus, na ktorý ho prihlasujete, dátum
narodenia, farnosť.
Chceme upozorniť hlavne kňazov, aby nečakali s prihlasovaním až do posledného možného dňa pre
prihlásenie, ale, aby nahlasovali deti priebežne.
Termín nahlasovania je do 28.06. 2013.
Každý prihlásený od nás obdrží akceptačný email. V prípade, ak by niekto v priebehu niekoľkých dní od
odoslania prihlasovacieho emailu nedostal od nás akceptačný e-mail, nech nás okamžite kontaktuje!
Cena pobytu je rovnaká pre všetkých účastníkov 40 € osoba/pobyt.
Spôsob platby: platí sa na mieste pri nástupe na turnus (registrácii). Ak dieťa nebude môcť nastúpiť na
tábor (napr. pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov), treba nám to oznámiť najneskôr jeden deň pred
začatím turnusu. Po nesplnení tejto podmienky bude takéto neseriózne správanie dôvodom na odmietnutie
registrovať účastníka na ďalších podujatiach konaných v GMC Bárka v Juskovej Voli.
Každý účastník si musí priniesť: potvrdenie o zdravot. spôsobilosti od svojho lekára (nie staršie ako jeden
mesiac) a zároveň od rodičov potvrdenie o bezinfekčnosti účastníka (nie staršie ako tri dni). Potvrdenie
o bezinfekčnosti nemusia mať 18 a viac roční). Potvrdenie od lekára a tiež vyhlásenie o bezinf. je na
jednom papieri – A4, ktorý pri nástupe odovzdá každý účastník.(tlačivo na webe dole pod týmto textom)
Taktiež je potrebné si so sebou doniesť: zdravotný preukaz poistenca, modlitebnú knižku, podľa možností
Sv. Písmo, písacie potreby, vhodné oblečenie, pevnú športovú obuv, čiapku, repelent, opaľovací krém a
osobné potreby,
Nástup na turnusy (registrácia)je vždy v nedeľu od 14:30 hod. do 16:30 hod. Koniec turnusu vždy
v piatok po 10:00 hod.
Autobusová doprava bude zabezpečená pre turnusy č. 2, 7, 8 a to nasledovne: - v deň začiatku turnusov
(nedeľa) pôjde zo stanice z Vranova nad Topľou jeden autobus o 14:00 hod. V prípade, ak bude počet
záujemcov o prepravu väčší, autobus sa vráti pre ostatných účastníkov do Vranova ešte raz. V posledný deň
turnusov (piatok) bude zabezp. odvoz na stanicu do Vranova nad Topľou do 11:00 hod.
Strava je zabezpečená už od nedele(večera) až po (raňajky) v piatok.
Návštevy len v čase od 13:00 do 15:00 hod. (vstup do areálu autom nie je možný).
Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte:
o. Slavomír Zahorjan, o. Erich Eštvan: 057 / 44 90 290, 44 90 761, 0905 790 077, 0904 738 191
email: skolacentrum@centrum.sk
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1. V ČO VERÍME
67. Čo je hriech? = Hriech je vo svojej podstate
odmietnutie Boha a zdráhanie sa otvoriť jeho láske.
Jasne sa to prejavuje v porušovaní Božích prikázaní.
- Hriech je viac ako chybné správanie; nie je ani obyčajnou
psychickou slabosťou. Vo svojej najhlbšej podstate je každé
odmietnutie alebo zničenie niečoho dobrého odmietnutím dobra
ako takého, teda odmietnutím Boha. Hriech vo svojom najhlbšom
a najstrašnejšom rozmere znamená odtrhnutie sa od Boha, a tým
zdroja života. Preto je smrť následkom hriechu. Až vďaka Ježišovi
chápeme priepastnú veľkosť hriechu: Ježiš zakúsil odmietnutie Boha priamo na vlastnom tele.
Vzal na seba smrtiacu silu hriechu, aby nedopadla na nás. Túto skutočnosť vyjadrujeme
slovom spása.
„Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.“ (Rim 5, 20b).
„To najhoršie nie je spáchať zločin, ale nevykonať dobro, ktoré sme mohli urobiť. Je to
hriech zanedbania, ktorý nie je ničím iným ako neláskou. Neláskavých ľudí však za nelásku
nikto neobviní“ (Léon Bloy, francúzsky spisovateľ).
68. A čo dedičný hriech? Čo máme my spoločné s hriechom Adama a Evy? = Hriech je
v skutočnosti vina, za ktorú nesieme osobnú zodpovednosť. Slovo „dedičný
hriech“ preto neznamená osobný hriech, ale nešťastný stav ľudstva, do ktorého
sa jedinec rodí ešte predtým, ako môže sám zo slobodného rozhodnutia hrešiť.
- V prípade dedičného hriechu, ako hovorí Benedikt XVI., musíme pochopiť, „že my
všetci nesieme v sebe kvapku jedu toho zmýšľania, ktoré nám približujú obrazy knihy Genezis,
kde človek nedôveruje Bohu. Zvedený slovami hada začína mať podozrenie, že Boh by mohol
byť naším konkurentom, ktorý chce obmedzovať našu slobodu, a že ľuďmi v plnom zmysle
slova sa staneme až vtedy, keď Boha zosadíme. Človek nechce prijať svoju existenciu a plnosť
života od Boha. A tak namiesto počúvania pravdy dôveruje lži a vrhá tým vlastný život do
prázdnoty, do smrti.“
„Tu povedal had žene: ... keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako
Boh“ (Gn 3, 4-5).
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69. Sme dedičným hriechom odsúdení hrešiť? = Nie. Človek je však dedičným
hriechom hlboko zranený a má sklon k hriechu. S Božou pomocou je však
schopný konať dobro.
- V nijakom prípade nie sme nútení hrešiť. V skutočnosti sa však neustále dopúšťame
hriechov, pretože sme slabí, nevedomí a ľahko sa nechávame zviesť. Hriech z donútenia by
napokon ani nebol hriechom, pretože k hriechu vždy patrí slobodné rozhodnutie.
„Správať sa mravne vo vzťahu k svetu je možné a prospešné len vtedy, keď človek na
seba vezme všetko svinstvo života, spoluvinu na smrti a hriechu, skrátka dedičný hriech so
všetkým, čo k nemu patrí, a keď prestane zvaľovať vinu len na druhých “ (Hermann Hesse,
nemecký spisovateľ).
70. Ako nás Boh môže vyslobodiť z moci zla? = Boh sa neprizerá nečinne, ako
v reťazovej reakcii hriechu človek postupne ničí seba i svet. Posiela nám Ježiša
Krista, Záchrancu a Spasiteľa, ktorý nás vyslobodzuje z moci hriechu.
- „Mne už nikto nemôže pomôcť!“ – toto zvolanie ľudskej skúsenosti už neplatí. Nech
sa už človek so svojím hriechom dostane kamkoľvek, Boh Otec za ním posiela svojho Syna.
Následkom hriechu je však aj úžasná solidarita Boha, ktorý nám posiela Ježiša ako priateľa
a záchrancu. Preto sa dedičný hriech tiež nazýva felix culpa (= šťastná vina): „ Ó šťastná vina,
pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!“ (liturgia Veľkonočnej vigílie).
„Len čo boli Ježišove ruky pribité na kríž, Pán pribil na kríž aj naše hriechy“ (sv.
Bernard z Clairvaux).
71. Prečo sa správy o Ježišovi nazývajú „evanjelium“ alebo „radostná zvesť “? = Bez
evanjelií by sme nevedeli, že Boh zo svojej nekonečnej lásky poslal nám ľuďom
svojho Syna, aby sme mohli napriek svojim hriechom znovu nájsť cestu
k večnému spoločenstvu s Bohom.
- Správy o Ježišovom živote, smrti a zmŕtvychvstaní sú pre svet tou najlepšou zvesťou.
Dosvedčujú, že Žid Ježiš z Nazareta, narodený v Betleheme, je skutočne vteleným „Synom
živého Boha“ (Mt 16,16). Poslal ho Otec, „aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1
Tim 2,4).
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu,
akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14).
„Ak je život a smrť Sokrata životom a smrťou filozofa, tak je život a smrť Ježiša Krista
životom a smrťou Boha“ (Jean-Jacques Rousseau, francúzsky osvietenský mysliteľ).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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O SVETE MÓDY VO SVETLE VIERY
Rozhovor s Colleen Hammondovou viedol Michal Semín.
Pred svojím obrátením ste pracovali v módnom priemysle. Čo Vás priviedlo
k takémuto zamestnaniu a čo Vás naopak prinútilo k tomu, ho opustiť?
Ešte než som dovŕšila štrnásť rokov, bola som už šesť stôp 1 vysoká! Pretože ma Boh
obdaroval na tele, všimol si ma jeden pracovník v modelingu a ponúkol mi prácu. Moja matka
sa najprv tvárila dosť rozpačito, ale pretože on sľuboval, že „na mňa dohliadne“, nakoniec
privolila. Mala som to šťastie, že všetky pracovné príležitosti, ktoré mi tento človek
sprostredkoval, boli morálne prijateľné. Nikdy som sa neocitla v situácii, aby som bola nútená
robiť niečo či si obliecť niečo, čo by odporovalo cnosti čistoty. Spoločnosť, v ktorej som sa
pohybovala, však rozhodne čistá nebola.
Ako asi dobre viete, väčšina ľudí v zábavnom priemysle sa katolíckymi zásadami
neriadi. Preto som bola vystavená všetkým možným formám mravnej skazenosti. Drogy. Sex.
Hudba. Pozorovala som to zblízka a s odporom. Podobalo sa to situácii, keď ste svedkom
nejakého hrozného nešťastia alebo vraždy. Nechcete sa ďalej dívať, ale stále vás niečo núti
k tomu, aby ste túto scénu neprestali pozorovať. Vždy som si od toho udržiavala odstup, ale
vystavovať sa takýmto veciam, a to v akomkoľvek veku, tým menej v mladosti, nie je pre
nikoho dobré. A teda ani pre katolíka. Pracovala som v tomto prostredí mnoho rokov, zarábala
som si tak na vysokoškolské štúdia. Spätne videné, dnes si uvedomujem viac než kedykoľvek
predtým, že „cieľ nesvätí prostriedky“. Vtedy som bola ochotná k tomu, pohybovať sa v zlom
prostredí a pracovať v mravne pokleslom priemysle, pretože som potrebovala peniaze. Jediné,
čím sa dnes chlácholím, je to, že som sama žiadne nemravnosti nerobila. Keď sa však v tomto
prostredí nejakú dobu pohybujete, je prirodzené, že má na vás zlý vplyv. A mal i na mňa.
Následkom toho som v priebehu štúdii odpadla od viery. To, čo ma neskôr priviedlo
späť, bol ruženec. Keď som mala asi desať rokov, našla som v zadnej lavici kostola Panny
Márie Fatimskej malú knižočku. Prečítala som si v nej, že Panna Maria nás žiada, aby sme sa
denne modlili ruženec, a tak som sa ho každý večer vo svojej posteli modlila. Pravda, často sa
to podobalo skôr akejsi „mantre“ než sústredenej modlitbe, pri ktorej som sa ukolísala k
spánku. Napriek tomu to bola ona zlatá niť, ktorou ma blahoslavená Panna Mária pritiahla
späť k viere. Módny priemysel som opustila až na sklonku svojich dvadsiatich rokov. Bola som
1

6 stôp (ft) = 1,8288 m; 1 stopa (ft) = 0,3048 m.
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už vydatá, bez detí (veď som sa venovala budovaniu svojej kariéry, ako ma k tomu okolitá
spoločnosť navádzala!) a bez viery. Boh so mnou zatriasol až vo chvíli, keď som vstúpila na
pôdu potratovej kliniky, kde som žiadala o zabitie svojho dieťaťa (k tomu, Bohu vďaka,
nakoniec nedošlo), a táto udalosť ma priviedla späť k Bohu a vyslobodila z osídiel zábavného
priemyslu. Keď sa narodil náš prvý chlapec, rozhodla som sa, že ako matka žiadne
zamestnanie mimo rodinu už mať nebudem. Toto rozhodnutie som nikdy neoľutovala,
naopak, som zaň Bohu vďačná. Jediné, čo ľutujem, sú všetky tie premárnené roky bez viery
a Božej milosti! Aké krásne je byť katolíkom a žiť zo sviatostí, predovšetkým teda z pokoja
a milosrdenstva dostupných vo sv. spovedi!
Dobre formovaní katolíci sú znepokojení tým, ako do spôsobu obliekania
dnešných mužov a žien prenikla nahota. Pritom všetkom i mnohí z nich stratili
povedomie o tom, že medzi mužom a ženou existujú prirodzené rozdiely, ktoré
je vhodné potvrdiť i tým, ako sa kto oblieka. Aký je váš postoj k „unisex“
obliekaniu?
I z prostredia módneho priemyslu dnes počúvam hlasy volajúce proti rastúcej
degradácii žien a androgennému štýlu obliekania. A to od ľudí, ktorí sú viere vzdialení.
I mnohí neveriaci si začínajú uvedomovať, že popieranie rozdielov medzi mužmi a ženami nás
vedie do slepej uličky. Keď si prezriete módne návrhy, ktoré dnes prichádzajú z Paríža alebo
Milána, zistíte, že mnoho návrhárov opäť začína šiť cudnejšie tvary sukní a šiat. Je to tak –
šaty sa opäť dostávajú do módy!
Cirkev (Svätý stolec i jednotliví biskupi) sa pred II. vatikánskym koncilom
vyjadrovala i k otázkam vhodného obliekania. Môžete tu uviesť niektoré
príklady? Myslíte si, že tým Cirkev prekračovala svoje kompetencie?
Cirkev nazývame Svätou Matkou. A čo robia matky? Vychovávajú a chránia svoje deti.
Preto svätí mužovia Cirkvi rozpoznali problém, ktorý sa v priebehu storočí rozvinul do dnešnej
podoby. Ako príklad môžem tu uviesť pastierske nariadenie z roku 1915, v ktorom sa hovorí:
„Ženy musia byť oblečené slušne, tým skôr, ak idú do kostola. Kňaz smie, z rozumných
dôvodov a po zvážení okolností, odmietnuť im vstup do kostola a prijatie sviatostí zakaždým,
keď prídu do kostola necudne oblečené.“ Zvážme teraz, ako sa ženy obliekali v roku 1915, teda
ešte pred víťazným nástupom „emancipačného“ hnutia! Snáď, aby potvrdila postoj svojej
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Cirkvi, zjavila sa Panna Maria o niekoľko rokov neskôr trom malým pastierikom. Ako znie
jedno z jej posolstiev? „Rozšíri sa móda veľmi urážajúca Nášho Pána.“ Verní veriaci mali
v tejto dobe zo strany cirkevnej hierarchie plnú podporu. A to do takej miery, že si sami
vyžadovali ešte dôslednejšie vedenie a presnejšie vodidlá. Ako odpoveď na túto žiadosť boli
Cirkvou sformulované zásady vhodného obliekania. Príkaz k ich vypracovaniu vzišiel v roku
1928 od pápeža Pia XI. a z jeho poverenia boli zverejnené kardinálom Donatom Sbarettim.
Uvádza sa v nich: „Nie je možné za cudný považovať odev, ktorý je hlbší dvoch palcov2 pod
hrdlom, ktorý nekryje ramena aspoň po lakeť a ktorý nezasahuje pod kolena. Rovnako sú
nevhodné šaty z priesvitného materiálu.“
Pokračovanie rozhovoru v budúcom čísle

Centrum pre rodinu – SIGORD


Škola Otcovo srdce – Father Heart School A

30.6. – 05. 07. 2013 – Z dobroty Božej môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý
si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo degradovalo v živote človeka, a preto robí
útoky na túto dištanciu. Nielen deti, ale mnoho jedincov vníma vzťah k Bohu cez svojho otca. A tak ak
ja vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého … je taký istý Boh !? Daná aktivita,
ktorú cirkev v svojej láske ponúka aj cez naše centrum pre rodiny, slúži k obnove a posilneniu vzťahu
k Otcovi. Táto škola ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky voči Tebe. Poď a objav
neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Počas celého týždňa môžeš zažiť teologické a biblické
učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si možno doteraz
nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo svetle lásky nebeského Otca. Táto škola
zmení tvoje srdce.


Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi

15.7. – 21.7.2013 - Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde, v spoločenstve
ďalších rodín. V rámci programu prázdninového týždňa sme pre Vás pripravili program naplnený
zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a
ďalšie aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či
filmové večery.
05.08.-11.08.2013 - Druhý prázdninový týždeň pre rodiny s deťmi

2

2 palce (in) = 5,08 cm; 1 palec (in) = 2,54 cm.
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SUDOKU

Vtipy:
Príde žaba do lekárne so sáčkom na hlave a lekárnik sa jej zhrozene pýta:
- „Čo vám je?“
Žaba:
- „Čo čo mi je? Toto je prepad.“
Minister financií vystupuje na mítingu:
-„Drahí občania Slovenska, mám pre vás dve novinky. Jednu dobrú a druhú zlú ...“
-„Povedz najprv tú dobrú !!!“- kričia občania.
-„Našej milovanej republike sa dnes podarilo uhradiť celý zahraničný dlh!!“
-„Hurá!!!“
-„A teraz tú zlú ...“
-„Máme 72 hodín na opustenie republiky ...“
Policajt si vyseká dieru do ľadu, vloží udicu a čaká...
O chvíľu k nemu pribehne chlapík a kričí:
- „Okamžite vypadnite.“
- „A mohli by ste mi povedať, z akého titulu?“
- „Z titulu správcu zimného štadióna.“
- „James!“
- „Áno, pane?“
- „Kopni do steny!“
- „Prečo, pane?“
- „Som nahnevaný!!!“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 5. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
17.6.

Utorok
18.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a
Izmael

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

Svätý mučeník Leontios

18:00
6:30
Streda
19.6.

Svätý apoštol Júda, podľa
tela Pánov brat

17:30
18:00
6:30

Štvrtok
20.6.

Piatok
21.6.

Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup

Svätý mučeník Julián Tarzský
Zdržanlivosť od mäsa

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

Sobota
22.6.

Svätý hieromučeník Eusebios,
samosatský biskup

15:00
17:00
18:00
7:30

Nedeľa
23.6.

PIATA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Svätá mučenica Agripína

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Štefan
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Michal – ročná (panychída)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Helena, Ján, Helena, Ján
(panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef
+ Juraj (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna
Sv. liturgia staroslovienska
* Helena
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
* Slavomír (36 r.)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vojtech, Valéria, Jozef, Anna
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Štefánia
Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Michal
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Milan (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana (40 r.)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Zuzanka (2 r.), Veronika, Adam
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Liturgický program na 6. týždeň
po Päťdesiatnici
Pondelok
24.6.

Narodenie proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána
Myrovanie

6:30
7:30
16:30
18:00

Utorok
25.6.

Svätá prepodobná mučenica
Febrónia

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

Streda
26.6.

Prepodobný otec Dávid zo
Solúna

17:30
18:00
6:30

Štvrtok
27.6.

Piatok
28.6.

Prepodobný otec Samson
Pohostinný

Prenesenie pozostatkov svätých
nezištníkov Kýra a Jána
Zdržanlivosť od mäsa

Svätí apoštoli Peter a Pavol

Sobota
29.6.

Nedeľa
30.6.

Zbierka: Na úmysly Sv.Otca
Prikázaný sviatok
Myrovanie

17:30
18:00
6:00
6:30
17:00
18:00
7:00
8:00
10:30
17:00
18:00
7:30

ŠIESTA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI

9:00

Zbor svätých dvanástich
apoštolov

11:00
17:15
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (70 r.)
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Mária, Michal, Mária, Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Kristína (20 r.)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
* Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavol, Zuzana (panychída)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavel
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Marianna, Heinrich
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej – ročná (panychída)
utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Primičná sv. liturgia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Daniela (40 r.)
Sv. liturgia slovenská
* Bohuznáma rodina
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Katarína, Jakub, Oliver
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Oľga s rod., Emil s rod.
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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

