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Kresťanská láska sa zakladá na skale, ktorou je Kristus
Existujú ľudia s maskou kresťanov, ktorí však hrešia, sú prehnane povrchní, alebo príliš
rigidní a zabúdajú, že skutočný kresťan je človek radosti a že viera spočíva na skale Krista. Toto
bola základná myšlienka homílie pápeža Františka z rannej svätej omše vo štvrtok 27. júna 2013.
Strohí a smutní, alebo radostní, ktorí však nemajú potuchy o kresťanskej radosti. Sú to
dva „domy“, v istom zmysle úplne odlišné, v ktorých žijú dve kategórie veriacich. V oboch
prípadoch majú v dome vážnu poruchu: zakladajú si na kresťanstve zo slov a neopierajú sa o
„skalu“ Božieho Kristovho slova. Svätý Otec identifikuje tieto dve skupiny komentujúc Matúšovo
evanjelium dňa, známu stať o dome postavenom na piesku a na skale.
„V dejinách Cirkvi boli dve skupiny kresťanov: kresťania slova, teda tí «Pane, Pane...» a
kresťania skutkov, tí praví. Vždy tu bolo pokušenie žiť naše kresťanstvo mimo tej skaly, ktorou je
Kristus. Jediný, kto nám dáva slobodu hovoriť Bohu «Otče» je Kristus, skala. Je jediný, kto je
pre nás oporou v ťažkých časoch. Ako hovorí Ježiš: Prší, rieky sa rozvodňujú, fúka vietor, ale keď
je tu skala, sme v bezpečí; keď sú to len slová, tie uletia, nie sú nanič. Kresťanstvo bez Ježiša,
kresťanstvo bez Krista je pokušením týchto ‚kresťanov slov‘. Bolo to v Cirkvi v minulosti a stáva
sa to aj dnes: byť kresťanmi bez Krista.“
Svätý Otec robí dôslednejšiu analýzu týchto „kresťanov slov“ odhaľujúc ich špecifické
vlastnosti. Prvým typom sú tzv. gnostici, ktorí majú radi krásne slová, a preto žijú plávajúc na
povrchu kresťanského života. A potom je tu tá druhá skupina, s názvom „hĺbaví“, ktorí majú
seriózny, naškrobený životný štýl. Sú to kresťania, poznamenal pápež ironicky, ktorí „hľadia do
podlahy“.
„A toto pokušenie dnes existuje. Povrchní kresťania, ktorí veria v Boha, Krista, ale príliš
„prchavého“. Nie v Ježiša Krista, ktorý je základom. Sú to moderní gnostici. Pokušenie
gnosticizmu. Akési „plynné“ kresťanstvo. Na druhej strane sú tí, ktorí si myslia, že kresťanský
život je potrebné brať tak vážne, že končia pri zamieňaní solídnosti, pevnosti s rigídnosťou. Sú
strohí, nekompromisní! Myslia si, že kresťan musí byť vždy v smútku.“
Skutočnosťou je, hovorí pápež, že týchto kresťanov je veľa. Ale tvrdí, že oni nie sú
kresťanmi, sú preoblečení za kresťanov. Nevedia, kto je Pán, kto je skala, nemajú kresťanskú
slobodu. Povedané trochu zjednodušene, „nemajú radosť“:
„Tí prví majú istú radosť, ale povrchnú. Tí druhí žijú v nepretržitej čiernej hodinke
trúchlivosti, nevedia, čo je kresťanská radosť. Nedokážu sa tešiť zo života, ktorý nám dáva Ježiš,
lebo nevedia s Ježišom hovoriť. Necítia sa byť postavení na Ježišovi, s tou pevnosťou, ktorú dáva
Ježišova prítomnosť. Nielenže nemajú radosť, nemajú ani slobodu. Tí sú otrokmi povrchnosti,
toho tak rozšíreného spôsobu života. Tamtí sú otrokmi neúprosnosti, nie sú slobodní. V ich
životoch Duch Svätý nemá miesto. A Duch je ten, ktorý nám dáva slobodu! Pán nás dnes volá,
aby sme budovali náš kresťanský život na ňom, ako na skale. To nám dá slobodu, on nám pošle
Ducha, on nám pomôže ísť ďalej s radosťou po jeho ceste, ktorú nám ponúka.“
zdroj: Vatikánsky rozhlas
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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

72. Čo znamená meno „Ježiš“? = Ježiš v hebrejčine
znamená: „Boh zachraňuje“.
- V Skutkoch apoštolov Peter hovorí: „Niet pod nebom
iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“
(Sk 4,12). Všetci misionári prinášali ľuďom v podstate toto
posolstvo.
73.

Prečo sa Ježiš nazýva aj „Kristus“? = Krátka

formulácia

„Ježiš

je

Kristus“

vyjadruje

základ

kresťanskej viery: Ježiš, jednoduchý syn tesára z Nazareta, je očakávaný
Mesiáš a Spasiteľ.
- Grécke slovo „Christos“ ako aj hebrejský výraz „Mašíjach/Mesiáš“ znamená
„pomazaný“. V Izraeli boli do svojho úradu pomazaní králi, kňazi a proroci. APOŠTOLI
boli svedkami toho, že Ježiš bol pomazaný „Duchom Svätým“ (Sk 10,38). Podľa Krista sa
nazývame kresťanmi – tým vyjadrujeme naše vznešené povolanie.
„V rímskych katakombách sa nachádza starokresťanský tajný znak, ktorý bol
vyznaním Ježiša Krista – slovo ICHTHYS (= gréc. ryba). Keď sa grécke slovo rozdelí na
jednotlivé hlásky, ukážu sa začiatočné písmená piatich gréckych slov Iesous, CHristos,
THeou (= Boží), hYos (= Syn) a Sótér (= Spasiteľ).“
74. Čo znamená, že Ježiš je „jednorodený Boží Syn“? = Keď Ježiš sám seba
označuje za „jednorodeného Božieho Syna“ (jediný Syn alebo jediný
narodený Syn; porov. Jn 3,16) a dosvedčujú to aj Peter a ostatní, vysvetľuje sa
tým, že jedine Ježiš je spomedzi všetkých ľudí na svete viac ako obyčajný
človek.
- Na mnohých miestach NOVÉHO ZÁKONA (Jn 1,14.18; 1 Jn 4,9; Hebr 11,7 atď) sa
Ježiš nazýva „Synom“. Pri krste a pri premenení hlas z neba nazýva Ježiša „milovaným
Synom“. Ježiš odkrýva učeníkom svoj jedinečný vzťah k nebeskému Otcovi: „Môj otec mi
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odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten,
komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27). Skutočnosť, že Ježiš Kristus je naozaj Boží Syn,
vychádza úplne najavo pri jeho zmŕtvychvstaní.
„O Kristovi hovor len vtedy, keď sa ťa pýtajú. Avšak ži tak, aby sa ťa na Krista
pýtali “ (Paul Cladel, francúzsky básnik a dramatik).
„Ľudia nekritizujú Krista. Kritizujú kresťanov, pretože sa mu nepodobajú“
(Francois Mauriac, francúzsky spisovateľ).
75. Prečo kresťania oslovujú Ježiša „Pane“? = „Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a:
»Pane« a dobre hovoríte, lebo to som“ (Jn 13,13).
- Prví kresťania hovorili o Ježišovi ako o „Pánovi“ s úplnou samozrejmosťou
a pritom si boli vedomí, že toto označenie bolo v STAROM ZÁKONE vyhradené výlučne
Bohu. Ježiš im mnohými znameniami ukázal, že má božskú moc nad prírodou, nad
démonmi, nad hriechom i nad smrťou. Božský pôvod Ježišovho poslania sa naplno ukázal
v jeho zmŕtvychvstaní. Apoštol Tomáš vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20,28). Pre nás
to znamená: Keď Ježiš je „Pán“, kresťan nesmie padnúť na kolená pred nijakou inou
mocou.
„Kde nie je Boh na prvom mieste, .... zahrávame sa s ľudskou dôstojnosťou. Preto je
našou naliehavou úlohou viesť dnešného človeka k tomu, aby odhaľoval pravú tvár
Boha, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi“ (Benedikt XVI., 28. augusta 2005).
76. Prečo sa Boh stal v Ježišovi človekom? = „On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z nebies“ (nicejsko-carihradské vyznanie viery, > KRÉDO).
- Boh v Ježišovi Kristovi zmieril svet so sebou a oslobodil človeka zo zajatia
hriechu. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16). Boh prijal v Ježišovi smrteľné
ľudské telo (>INKARNÁCIA), podelil sa s nami o náš pozemský údel, o utrpenie a smrť,
a vo všetkom, okrem hriechu, sa stal jedným z nás.
„Boh je taký veľký, že sa dokáže stať malým. Boh je taký mocný, že sa dokáže stať
bezbranným a prichádza k nám ako bezmocné dieťa, aby sme ho mohli milovať“
(Benedikt XVI., 24. decembra 2005).
„Tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného Slova“
(Druhý vatikánsky koncil, GS).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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O SVETE MÓDY VO SVETLE VIERY
Rozhovor s Colleen Hammondovou viedol Michal Semín
(pokračovanie z minulého čísla).
Čo by ste povedali mladej katolíckej slečne nosiacej minisukne či iný nevhodný
odev?
My ženy si často neuvedomujeme, že to, ako sa obliekame, vytvára podvedomé účinky –
nehovoriac o hormonálnych reakciách – u mužov okolo nás. Tak, ako muži nikdy nepochopia, ako
môžu byť ženy aspoň raz v mesiaci tak emočne rozhodené, tak nám ženám pre zmenu nedochádza
otázka tzv. čistoty očí. Muži sú z biologických príčin viacej náchylní k zmyslovým reakciám na vizuálne
podnety. Som vydatá viac než dvadsať rokov a pravdu povediac, stále tomu nerozumiem – ale
uznávam to! Myslím, že to všetko smeruje k týmto otázkam: máme právo vystavovať niekoho
nebezpečenstvu? Vytvárať situácie, ktoré môžu ohroziť ľudský život? Vháňať niekoho, hoci
neuvedomele, do horiaceho domu? O čo viac to potom platí pre riziko straty života duší! Veď my
všetci máme mať starosť o druhých. A láska prikazuje, aby sme práva blížnych rešpektovali
a napomáhali im ku spáse duše. Nezabúdajme, že sme zodpovední za hriechy, ku ktorým druhým
napomáhame. Je voľba nášho šatníka možnou príčinou ťažkého hriechu druhej osoby? Zdravie duše
je na prvom mieste. Tým sa prirodzene nastoľuje ďalšia otázka: je dovolené prispôsobovať sa módnym
trendom, pokiaľ sú zachované morálne pravidla čistoty a cudnosti? Celkom určite áno! Po pravde
povedané, ak prekročíme medze rozumnej opozície k súčasnej móde do krajnosti, príliš tým na sebe
upozorňujeme. Čo nenapomáha pokore. Preto platí, že „strašiakovský“ štýl obliekania nie je známkou
svätosti – skôr naopak! Opäť nám Matka Cirkev podáva pomocnú ruku. Toto je jeden z mojich
najobľúbenejších výrokov Pia XII: „Móda sama o sebe nie je zlom. Vychádza prirodzene zo
spoločenskej prirodzenosti človeka, úplne v jednote s jeho potrebou žiť s druhými v súlade. Boh po
nás nežiada, aby sme žili mimo rámec svojej doby, bez ohľadu na premenlivé stránky módy. Keby sme
sa obliekali spôsobom úplne cudzím rozšíreným zvykom a spôsobom svojich súčasníkov a nebrali
vôbec ohľad na to, čo sa im páči, stávali by sme sa tým skutočne smiešnymi… V otázke nasledovania
módy sa cnosť nachádza uprostred dvoch krajností. Čo Boh po nás žiada, je vedomie, že móda nie je
a nemôže byť tým najvyšším meradlom, ktorým sa máme riadiť, že mimo módu a jej požiadavky
existujú vyššie, na základe poznania naliehavejšie zákony a princípy móde nadradené, a to zákony
nemenné, ktoré nie je možné obetovať prelietavým náladám doby a pred ktorými sa i zdanlivá
všemohúcnosť módy musí skloniť.“ Teda áno, je dovolené sa niektorými módnymi trendmi inšpirovať,
a to tými, ktoré neodporujú základným zásadám slušnosti a cudnosti.
Je otázka módy otázkou výhradne „ženskou“? Odkázali by ste, prosím, niečo tiež
mužským čitateľom?
Ďakujem zvlášť za túto otázku. Cudnosť nie je len problémom ženy! Cudnosť je mravná cnosť,
patriaca pod cnosť umiernenosti. Je o tom, ako človek riadi svoje vonkajšie i vnútorne správanie
a prejavy pod dohľadom správneho úsudku. Samozrejme i muži majú povinnosť vyhýbať sa takému
spôsobu
obliekania,
ktorým
na
seba
či
svoje
telo
príliš
upozorňujú.
V prvom rade má mať muž zahalený hrudník, a to i vtedy, keď práve športuje. Pohľad na horné
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mužské torzo môže v niektorých ženách vzbudiť istú náklonnosť k danej osobe, lebo patrí k Bohom
danej prirodzenosti ženy, že túži po mužovi, schopnému jej a ich deťom poskytovať ochranu. To isté
platí pre krátke nohavice! Páni, nenoste ich, prosím, do spoločnosti. Ich jediné rozumné uplatnenie je
v športe, a i tam platí, že nemajú byť príliš krátke ani príliš tesné. Muži by mali tiež pamätať na
vhodné oblečenie do kostola – noste košeľu, dlhé nohavice, prípadne kravatu. Všetky tieto časti
mužského odevu symbolizujú jeho zmysel pre zodpovednosť. Ako sa obliekajú naši politici na
verejnosti? Dokonca pohania môžu nám byť vzorom, keď pozorujem niektorých mužov, ako idú na
svätú omšu v tričku a v krátkych nohaviciach. Muž má viesť svoju rodinu aj tým, že je schopný
disciplíny v tom, ako dôstojne sa oblieka.
V Čechách (aj na Slovensku) je stále náročnejšie nájsť obchod, v ktorom je
možné kúpiť vhodné ženské oblečenie. Ako je tomu v USA a ako sa stavajú veriaci
k tomuto problému? Existujú u vás malé rodinné firmy zaoberajúce sa šitím vhodného
ženského oblečenia?
Na svojich internetových stránkach uvádzam rad spoločností a rodinných firiem, ktoré takéto
oblečenie ponúkajú, a viem, že sú schopný rozposlať ho do všetkých kútov sveta. Rovnako poznám
nemálo rodín, ktoré si šijú samy, ale to sa stáva čím ďalej tým viac finančne náročné. Ponuku rôznych
možností je možné si „prelistovať“ na mojich stránkach http://colleenhammond.com/resources.html.
Chceli by ste našim čitateľom odkázať niečo osobného?
Áno, rada. Mnohí ľudia, a nie len z dôvodov náboženských, konšternovane sa pozerajú na to,
ako dnešná spoločnosť zachádza so ženskosťou. Máme teraz generáciu dievčat, ktoré zo svojou
sexualitou nakladajú celkom nehanebne. Dievčatá chcú byť mierné a cudné? Alebo drzé a silné? Naše
mladé slečny (ak je možné tento pojem vôbec ešte použiť) sú čím ďalej tým agresívnejšie. Je im
podsúvané, že tradičné ženské vlastnosti ako jemnosť a slušnosť sú známkou slabosti. Sú
povzbudzované k tomu, aby boli tvrdé a hlásili sa o svoje práva. A ony tak skutočne robia! Šikanovanie
a týranie sú medzi dievčatami rozšírenejšie než kedykoľvek predtým. Odkiaľ sa tomu učia?
Z príkladov mnohých dospelých a z médií. Je im vnucovaná predstava, že len silní zdedia túto zem.
Dnes je ponižovanie druhých považované za ľudské právo, dokonca povinnosť! Namiesto ochrany
slabých a nevinných, ako jedná dnes mnoho mladých žien? Myslím, že to všetci vieme, a potraty sú
toho korunným svedkom. Mám teraz v pláne napísať knihu o pravej, Bohom danej ženskosti. Čo je to?
Ako ju môžeme rozvíjať? Ako k nej vychovávať mladé dievčatá? Prosím vás všetkých o modlitbu, aby
som toto dielo zdarne dokončila.
Colleen Hammondová je matkou štyroch detí. Pred svojim obrátením pracovala ako
modelka, herečka, viedla programy o počasí v jednej z amerických televíznych staníc. Ešte pred
svojou dvadsiatkou bola zvolená Miss Michigan. Teraz je matkou v domácnosti a príležitostne
prednáša o témach módy, ženskosti a materstve. Na tieto témy má programy v katolíckych
rozhlasových a televíznych staniciach. Je autorkou knihy Dressing with Dignity (Obliekať sa
dôstojne).
Internetová adresa jej blogu: http://colleenhammond.blogspot.com
Prevzaté zo stránky: www.stjoseph.cz
Spracoval: ThDr. PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD.
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Cirkevné gymnázium sv. Jána Zlatoústeho opäť na cestách
Aj tento rok 8. až 17. júna 2013, už
siedmykrát, sa študenti pod vedením učiteľky
nemeckého jazyka Mgr. Márie Maťašovej
zúčastnili na
medzinárodnom stretnutí
mladých ľudí z európskych krajín. Európska
únia organizuje v EUROPA-HAUS v Bad
Marienbergu semináre, ktorých cieľom je
zjednocovať mladých ľudí z európskych štátov,
diskutovať o témach, ktoré sú blízke mladým
ľuďom a sú aktuálne aj pre súčasnosť. Zároveň
umožňujú študentom spoznať nielen krajinu, ktorej jazyk sa učia, ale aj zbierať skúsenosti,
získavať nové poznatky a najmä komunikovať v cudzom jazyku.
Aby sa dozvedeli čo najviac o partnerských skupinách, študenti hneď v prvý „pracovný“
deň prezentovali našu krajinu, tradičnú kultúru, školu i mesto formou prezentácie a nimi
natočeného krátkeho filmového zostrihu. Spoznávanie podporovali aj spoločné hry
a diskotéky.
Študenti
nášho cirkevného
gymnázia sv. Jána Zlatoústeho
reprezentovali našu krajinu za účasti
mladých ľudí z Poľska, Maďarska,
Čiech, Nemecka
a tohto roku aj
z Talianska. Mali možnosť preveriť
svoje
vedomosti
a schopnosti
komunikácie
v anglickom
a nemeckom jazyku, čo je veľkým
prínosom pre našich žiakov. Študenti
pracovali
v medzinárodných
skupinách, kde mali priestor vyjadriť
svoje názory a prezentovať sa.
Jednodňový výlet do Kolína nad Rýnom umožnil spoznať nové mesto, jeho históriu,
pamiatky a život ľudí pod vedením vysokoškolákov tamojšej univerzity.
Tieto poznávacie výlety spestrujú všetkým účastníkom náročný pracovný program,
o ktorý naši študenti každoročne prejavujú veľký záujem.
V Humennom, jún 2013

Mgr. Mária Maťašová
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SUDOKU

Vtipy:

Správa vo večerných televíznych novinách:
Dnes ráno sa v našom hlavnom meste stala vážna tragédia. Lietadlo s 80 cestujúcimi sa zrútilo na
miestnom cintoríne. Záchranári, ktorí doteraz odstraňujú následky tejto havárie s napätím všetkých
síl už vyprostili 2000 obetí tejto nešťastnej havárie.
V parku sedí babka. Okolo ide robotník:
- „Babi, tá lavička je čerstvo natretá!“
- „Ako prosím?“
- „Na zeleno!“
- „Oco, dnes ma učiteľ veľmi pochválil!“
- „A za čo?“
- „Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou praxou!“
V škole:
- „Jožko, videl si už ďatľa?“
- „Áno, v telke.“
- „A v lese ešte nie?“
- „Nie, prosím, my telku do lesa nenosíme.“
Príde starší pán do obchodu a pýta sa:
- „Máte dnešný chlieb?“
- „Nie, iba včerajší..“
- „A kedy bude dnešný?“
- „Zajtra.“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 7. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
1.7.

Utorok
2.7.

Streda
3.7.

Štvrtok
4.7.

Piatok
5.7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián

Uloženie rúcha Presvätej
Bohorodičky v Blachernách

17:30
18:00
6:30

Sv. liturgia staroslovienska
* Juraj, Anna, Martin, Lucia

18:00

Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Anna

6:30
Svätý mučeník Hyacint
Prepodobný otec Atanáz Atoský
Svätý Andrej Jeruzalemčan,
krétsky arcibiskup
Prepodobná Marta, matka
svätého Simeona
Svätí apoštolom rovní Cyril
a Metod, učitelia Slovanov
Prvý piatok, voľnica

18:00
6:30

18:00
10:00
18:00
6:30

Sobota
6.7.

Prepodobný otec Sisoés Veľký

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
7.7.

SIEDMA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Prepodobní otcovia Tomáš
z Maley a Akakios

Sv. liturgia staroslovienska
* Juraj, Anna, Martin, Lucia
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Anna, Ján, Jozef a ostatní
z rod. (panychída)

9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Helena, Jozef
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
Sv. liturgia na námestí
Sv. liturgia slovenská
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Mária, Ivan
Sv. liturgia slovenská
* Ľudmila, Martin, Oliver, Timotej
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bernard, Oľga (40 r. manželstva)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.
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Liturgický program na 8. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
8.7.

Svätý veľkomučeník Prokop

17:30
18:00

Utorok
9.7.

Svätý hieromučeník Pankrác,
tauromenský biskup

Streda
10.7.

Štyridsiati piati svätí mučeníci
z armenského Nikopola
Prepodobný otec Anton Pečersko
– Kyjevský
Svätí bratia a mučeníci
František, Mútus, Rafael a
spoločníci

Štvrtok
11.7.

Piatok
12.7.

Sobota
13.7.

Nedeľa
14.7.

Svätá mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej
Oľgy, kyjevskej kňažnej

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Ján (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Martin, Zuzana, Katarína
Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Gregor, Mária, Milan,
Dušan

6:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Andrej, Juraj

18:00

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna (panychída)

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Filoména (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Andrej, Anna, Vasiľ, Anna,
Anna, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal
Maleinský

6:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

Zhromaždenie k svätému
archanjelovi Gabrielovi
Prepodobný otec Štefan
Svätosávsky
Svätý Julián, kenomanijský
biskup

6:30

Sv. liturgia staroslovienska
* Radovan, Adriana s rodinami

17:00
18:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viktorka (2 r.)

ÔSMA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Pamiatka svätých otcov
prvých šiestich
ekumenických snemov

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Peter (45 r. manželstva)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* František, Lenka
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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
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

