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Nestrácajme čas a ponáhľajme sa ohlasovať evanjelium!
Drahí bratia a sestry!
V prvom rade sa chcem s vami
podeliť

o

radosť

zo

osobitnou

skupinou

príležitosti

Roku

stretnutia
pútnikov

viery.

Teda

s
pri
so

seminaristami, novicmi a novickami.
Prosím vás o modlitbu za nich, aby v
ich životoch čoraz viac dozrievala
láska ku Kristovi a aby sa stali
skutočnými

misionármi

Božieho

kráľovstva.
Úryvok z Lukášovho Evanjelia (Lk 10,1-12.17-20) hovorí práve o tom. Rozpráva o

skutočnosti, že Ježiš nie je osamoteným misionárom, svoje poslanie nechce uskutočniť
sám, ale zapája doňho svojich učeníkov. Dnes vidíme, že k dvanástim apoštolom povoláva
ďalších sedemdesiatich dvoch a posiela ich do dedín po dvoch, aby ohlasovali, že sa
priblížilo Božie kráľovstvo. Toto je nádherné! Ježiš nechce konať sám. Prišiel, aby svetu
priniesol Božiu lásku a chce ju rozšíriť spôsobom spoločenstva, štýlom bratstva. Preto
ihneď vytvára spoločenstvo apoštolov, ktoré je misionárskou komunitou. Okamžite ich
pripravuje na poslanie - ísť.
Ale pozor! Účelom nie je vytvoriť kolektív, tráviť čas spoločne, to nie. Cieľom je
ohlasovať Božie kráľovstvo a to je naliehavé! Aj dnes je to naliehavé! Nemôžeme strácať
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čas rečami, netreba čakať na súhlas od všetkých, je potrebné ísť a ohlasovať. Všetkým sa
prináša Kristov pokoj a keď ho neprijmú, ide sa ďalej tak či tak. Chorým sa prináša
uzdravenie, pretože Boh chce uzdraviť človeka z každého zla. Koľko misionárov to robí!
Zasievajú život, zdravie, útechu na perifériách sveta. Aké je to nádherné! Nežiť pre seba
samého, nežiť pre seba samú, ale žiť preto, aby sme išli a konali dobro. Tu na námestí je
toľko mladých. Myslite na toto, pýtajte sa: Volá ma Ježiš, aby som išiel, vyšiel zo seba a
konal dobro? Pýtam sa vás, mladí, chlapci a dievčatá: máte na to odvahu? Máte odvahu
počuť Ježišov hlas? Je krásne byť misionármi! Kto sú títo sedemdesiati dvaja učeníci,
ktorých Ježiš posiela pred sebou? Koho reprezentujú? Ak Dvanásti sú apoštoli, teda
reprezentujú aj biskupov, ich nástupcov, títo sedemdesiati dvaja môžu reprezentovať iných
vysvätených služobníkov, kňazov a diakonov. V širšom zmysle však môžeme vziať do
úvahy iné ministériá v Cirkvi: katechétov, veriacich laikov, ktorí sa angažujú vo farských
službách, tých, ktorí pracujú s chorými, s rôznymi formami núdze a vytlačenia na okraj
spoločnosti. Vždy však ako misionári evanjelia s naliehavosťou Božieho kráľovstva, ktoré je
blízko. Všetci musia byť misionármi, všetci môžu počuť toto Ježišovo volanie, aby
napredovali a ohlasovali Božie kráľovstvo.
Evanjelium ďalej hovorí, že títo sedemdesiati dvaja sa zo svojej misie vrátili plní
radosti, pretože zakúsili silu Kristovho mena proti zlu. Ježiš to potvrdzuje. Týmto učeníkom
dáva moc premáhať zlo. Dodáva však: „No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú
duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ (Lk 10,20). Nemôžeme sa
chváliť, akoby sme boli my protagonistami. Protagonista je jeden jediný, je to Pán a jeho
milosť. On je jediný protagonista! Naša radosť je iba v tomto: byť jeho učeníkmi, jeho
priateľmi. Nech nám pomáha Panna Mária, aby sme boli dobrými robotníkmi evanjelia.
Drahí priatelia, radosť. Nebojte sa byť radostnými. Neobávajte sa radosti. Tej
radosti, ktorú nám dáva Pán, keď mu dovolíme, aby vstúpil do nášho života a pozval nás
vyjsť von zo seba na periférie života ohlasovať evanjelium. Nebojte sa radosti! Radosť a
odvahu!
Svätý otec František
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:
5. turnus: 28.07. – 02.08. 2013 (9 – 11 r.)
7. turnus: 11.08. – 16.08. 2013 (15 – 17 r.)
8. turnus: 18.08. - 23.08. 2013 ( 18 a viac)
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.
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. 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

77. Čo znamená, že Ježiš Kristus je zároveň pravý Boh
a pravý človek? = V Ježišovi Kristovi sa Boh stal
skutočne jedným z nás a naším bratom; a predsa
nikdy neprestal byť Bohom, a tým aj naším Pánom.
Chalcedónsky koncil v roku 451 vyhlásil, že božská
a ľudská prirodzenosť sú v jedinej osobe Ježiša
Krista „Bez rozdelenia a bez pomiešania“ spojené.
- CIRKEV dlho zápasila s tým, ako by vyjadrila vzťah
božskej a ľudskej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi. Božská a ľudská prirodzenosť si
navzájom nekonkurujú v tom zmysle, že by Ježiš bol iba čiastočne Bohom a čiastočne
človekom. Nie je to ani tak, že by sa božská a ľudská prirodzenosť v Ježišovi navzájom
zmiešali. Boh si v Ježišovi Kristovi nevzal na seba ľudské telo iba zdanlivo (doketizmus),
ale stal sa skutočným človekom. Božská prirodzenosť a ľudská prirodzenosť rovnako
nepredstavujú dve rozličné osoby (nestorianizmus). Napokon to nie je ani tak, že by
v Ježišovi Kristovi ľudská prirodzenosť úplne splynula s božskou prirodzenosťou
(monofyzitizmus). Proti všetkým týmto mylným učeniam si Cirkev uchovala vieru, že Ježiš
Kristus je v jednej osobe zároveň pravý Boh a pravý človek. Známa formulácia „bez
rozdelenia a bez pomiešania“ (Chalcedónsky koncil) sa nepokúša vysvetliť to, čo ľudský
rozum nedokáže pochopiť, ale vytyčuje aspoň akési pevné línie viery. Vyznačuje „smer“,
ktorým treba postupovať v odhaľovaní tajomstva osoby Ježiša Krista.
„Ak poznávame Boha bez toho, aby sme poznali vlastnú biedu, svedčí to o našej
márnomyseľnosti. Ak poznávame svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha,
prepadáme zúfalstvu. Poznaním Ježiša Krista sa však dostávame na strednú cestu,
pretože tam poznávame Boha, aj svoju vlastnú biedu“ (Blaise Pascal).
78. Prečo sa môžeme snažiť pochopiť Ježiša len ako „tajomstvo“? = Pretože Ježiš
je zjavením Boha, nemôžeme ho pochopiť, pokiaľ odhliadneme od jeho
neviditeľného božstva.
- Viditeľná stránka v Ježišovi poukazuje na neviditeľnú. V Ježišovom živote vidíme
mnohé skutočnosti, ktoré sa mocne prejavujú, ktoré však môžeme pochopiť iba ako
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tajomstvo (>MYSTERIUM). Medzi takéto tajomstvá patrí napríklad Ježišovo Božie
synovstvo, vtelenie, utrpenie a zmŕtvychvstanie.
„Náboženstvo bez tajomstva je nevyhnutne náboženstvom bez Boha“ (Jeremy
Taylor, anglický autor duchovnej literatúry).
„MYSTÉRIUM (gréc. mystérion = tajomstvo): Tajomstvo je skutočnosť (alebo
určitý aspekt skutočnosti), ktorá sa v zásade vymyká rozumovému poznaniu.“
79. Mal Ježiš dušu, ducha a telo ako my? = Áno. Ježiš „pracoval ľudskými
rukami, premýšľal ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou, miloval ľudským
srdcom“.
- K Ježišovej plnej ľudskej prirodzenosti patrí aj to, že mal dušu a duševne sa
rozvíjal. V jeho duši prebývala jeho ľudská identita a jeho zvláštne sebauvedomenie. Ježiš
vedel o jednote so svojím nebeským Otcom v Duchu Svätom, ktorým sa nechával viesť vo
všetkých životných situáciách.
„V Ježišovi je všetko jasné “ (Hans Urs von Balthasar, švajčiarsky katolícky teológ).
„A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52).
80. Prečo je Mária Panna? = Boh chcel, aby Ježiš Kristus mal skutočnú ľudskú
matku. Jeho Otcom je však on sám, pretože chcel ustanoviť počiatok diela
vykúpenia, ktorý by nebolo možné pripísať žiadnym pozemským silám, jedine
jemu samému.
- Máriino panenstvo nie je nijakou prehnanou mytologickou predstavou, no pre
Ježišov život má podstatný význam. Narodil sa zo ženy, nemal však pozemského otca.
Ježiš Kristus je nový začiatok daný svetu zhora. V Evanjeliu podľa Lukáša sa Mária pýta
anjela: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (= nežijem s nijakým mužom intímnym
životom, Lk 1,34). Anjel jej na to povedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho
ťa zatieni!“ (Lk 1,35). Napriek tomu, že Cirkev od svojich začiatkov znášala výsmech pre
svoju vieru v Máriino panenstvo, vždy vyznávala skutočné, a nie iba symbolické Máriino
panenstvo.
„Lebo takého otca, aký by mal byť, nenájdeš nikde inde medzi otcami ľudskými“
(Wilhelm Willms, nemecký kňaz a spisovateľ).
„Čo Katolícka cirkev verí o Márii, zakladá sa na tom, čo verí o Kristovi“ (KKC 487).
„Ak niekto nevyznáva, že Emanuel je v skutočnosti Boh a svätá Panna je preto
Bohorodička... nech je vylúčený“ (Efezský koncil, 431).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Životopis svätých: Blahoslavený Pavol Peter Gojdič – 17. júl
"Žiale a zápasy tohto slzavého údolia
nás veriacich nezlomia, neodtrhnú od Jeho
Cirkvi. Práve naopak! Ešte viac nás spoja s
Ním, Vzkrieseným , lebo vieme, a veríme a
sme presvedčení, že do nebeského kráľovstva
sa vchádza skrze mnohé utrpenia a že po
Veľkom piatku prichádza svetlé vzkriesenie!" tieto odvážne slová adresoval biskup Pavel
svojim veriacim na Veľkú noc 1949, len
niekoľko týždňov predtým, ako sa na neho a
jeho stádo surovo vrhli komunistickí tyrani.
Ponuka bola lákavá: "Keď sa oddelíte od pápeža a prestúpite k ortodoxnej-pravoslávnej
cirkvi, môžete sa so všetkými postami stať ihneď patriarchom..." , pochopiteľne kontrolovaným a
manipulovaným komunistami. "Na druhej strane Vám hrozí dlhoročné utrpenie a väzenia..." No
a tak ako mnoho ďalších i on sám si bez váhania zvolil cestu tŕnistú, naozajstnú krížovú cestu, ale
o to viac milšiu Bohu. 1O rokov väzenia a mučenia bolo vysokým výkupným, ktoré odvážny,
mierumilovný biskup Pavel zaplatil ako pravý mučeník jednoty. Blahoslavený Pavel Peter Gojdič,
bol šiestym prešovským biskupom.
Narodil sa na východnom Slovensku, južne od Prešova, v rusínskej dedinke uprostred
Karpát v Ruských Pekľanoch 17.júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Pri krste dostal
symbolické meno Peter, ktoré už tu bolo predpoveďou, že z tohto slabého chlapčeka bude raz
pevná skala gréckokatolíckej cirkvi, biskup a mučeník. Teologické štúdiá začal v Prešove a ukončil
v Budapešti. V roku 1911 prijal kňazské svätenie. Už ako bohoslovec v seminári v Budapešti sa
zasvätil Božskému Srdcu a neskôr každé ráno potvrdzoval slovami: "Všetky modlitby, obety a
kríže obetujem ako náhradu za hriechy celého sveta!" Pôsobil ako kaplán, prefekt eparchiálneho
internátu, katechéta, archivár a od roku 1919 bol riaditeľom biskupskej kancelárie. V roku 1922 na
Černečej hore pri Mukačeve vstupuje do rehole otcov Baziliánov, kde prijíma rehoľne meno
PAVEL. Za apoštolského administrátora prešovskej eparchie bol vymenovaný v roku 1926. Za
biskupa harpašského v roku 1927 a konsekrovaný bol 25.marca v chráme sv. Klementa v Ríme na
sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičky. Tu vladyka Gojdič navštívil Baziliku sv. Petra v Ríme,
kde sa pomodlil pri hrobe sv. apoštola a spolu s otcom biskupom Nyáradim bol prijatý na osobnej
audiencii Sv. Otcom Piom XI. Pápež daroval novému otcovi biskupovi Pavlovi zlatý kríž, ktorý mu
podával so slovami: "TENTO KRÍŽ JE IBA SLABÝM SYMBOLOM TÝCH VEĽKÝCH KRÍŽOV,
KTORÉ NA TEBA ZOŠLE PÁN BOH , MOJ SYNU, V TVOJEJ BISKUPSKEJ SLUŽBE!" Budúcnosť
dokázala, že už tieto slová boli prorocké. Pri svojej intronizácii za administrátora prešovskej
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eparchie, vo svojej kázni narysoval hlavné body svojho biskupského apoštolátu so slovami: "S
pomocou Božou chcem byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených!"
Vladyka Gojdič sa zaslúžil o povznesenie duchovného života kňazov a veriacich. Na prvom
mieste sa snažil o obnovu ducha. Kde bol, všade kázal, napomínal, prosil, aby ľudia mali medzi
sebou obetavú lásku, boli tesne spojení s Bohom a budovali svoje šťastie na Bohu a jeho 10
prikázaniach. Veľkú pozornosť venoval výchove mladých ľudí, v ktorej videl budúcnosť našej
prekrásnej kultúrnej a náboženskej tradície. Veľmi mu záležalo a kládol dôraz na správne slávenie
bohoslužieb v staroslovienskom jazyku a dodržiavaní cirkevných sviatkov. Staral sa o okrasu
chrámu, cirkevný spev, aby všetci veriaci mohli sa živo zúčastňovať na bohoslužbách a
mariánskych púťach. Bol veľkým ctiteľom Presvätej Bohorodičky (Presvjatoj Bohorodici) a ako
mariánsky ctiteľ mal vo svojej biskupskej kaplnke obraz Klokočovskej Bohorodičky, pred ktorým
sa dennodenné modlil a porúčal seba i celú eparchiu pod jej ochranu. Aj keď bol jemnej povahy a
všade rozširoval mier, pokoj a zhodu, no keď išlo o dobro cirkvi a krivdy menších národností v
štáte, vždy sa nebojácne postavil proti nespravodlivosti. Zaujímal sa o život biednych, kde jeho
láska dosiahla hrdinstvo v čase druhej sv. vojny. Z jeho aktivít spomenieme aspoň oblasť školstva,
založenie Gréckokatolíckeho gymnázia v Prešove. Podporoval učiteľskú akadémiu, seminár,
internáty, sirotinec. Staral sa o vydávanie duchovnej literatúry ako aj vychádzaním časopisu
Blahovistník, Da prijdet carstvije Tvoje a iných modlitebných a knižných titulov, ktoré vychádzali
vo vydavateľstve Petra. Pevnosť charakteru preukázal vladyka Pavel Peter Gojdič, aj tým, že
nepodľahol vplyvu väčšiny, ako to často býva u slabších, ale aj v cudzine zostal verným synom
svojho národa. To, čo mu už od detstva vštepoval otec a mamka, toho si on vážil a "nikdy sa
nehanbil prihlásiť k svojim, vtedy tak veľmi ponižovaným a vysmievaným, rusínom." Iba ľudia
veľkého ducha a silného charakteru vedia zostať sami sebou a odolávať náporu najzúrivejších
vetrov rôznych pokušení. Takým bol a takým aj ostal náš vladyka Gojdič, hoci za toto jeho
presvedčenie ho čakali veľké útrapy. Často hovorieval: "Náš národ je biedny a opustený, ale je
náš!"
Biskup Pavel Peter Gojdič, bol posledným eparchiálnym prešovským biskupom, ktorý
aktívne zastával národnostnú menšinu rusínov. Ako vysoký hierarcha verejne protestoval proti
deportáciám Židov počas II. svetovej vojny. Už 25.januára 1939 vypracoval, iba dva dni po vzniku
zvláštneho výboru pre vypracovanie Programu riešenia židovskej otázky, pastiersky list, v ktorom
upozorňoval na strašné dôsledky diskriminačnej politiky a pripomínal ľuďom základné princípy
viery, že všetci ľudia sú pred Bohom rovní. Varoval pred šírením nacistickej ideológie, šovinizmu
a rasizmu. Pokladal to za nebezpečné pre Slovensko, ak totiž "niekto krivdí druhému, škodí sám
sebe". Aj to svedčí o sile osobnosti biskupa Pavla a o jeho veľkom dare rozlišovania. Po začatí
transportov napísal v máji 1942 list adresovaný vyslancovi Svätej stolice na Slovensku, kde
opisuje hrôzy transportov a navrhuje odstúpenie prezidenta J. Tisa. Okrem iného píše:
"Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť". Ideológiu
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nacizmu nazval epidémiou. V liste hájil aj záujmy Katolíckej cirkvi, ktorej povesť bola značne
ohrozená. Neskôr sa potvrdila jeho obava vyjadrená v liste, že vina z uplatňovania tzv. židovského
kódexu môže padnúť na katolícky klérus a celú Katolícku cirkev.
Jednoznačná bola aj jeho osobná pomoc konkrétnym židovským spoluobčanom. Spočívala
v úschove cenností v rezidencii biskupa, aby tak zabránil ich zhabaniu. Kňazom vydal pokyn, aby
Židom pomáhali udeľovaním krstu alebo vystavovaním falošných krstných listov, ale aj
poskytovaním úkrytu na farách. Vybavoval prezidentské výnimky a ukrýval deti v inštitúciách
biskupstva, akou bol aj dievčenský internát v kláštore sestier sv. Bazila Veľkého. V múzeu
koncentračného tábora Osvienčim, je aj jeho fotografia s textom, že: blahoslavený biskup Gojdič
požadoval vydanie detí z transportov za účelom ich výchovy v katolíckych kláštoroch. Bola to
zámienka, aby ich mohol zachrániť pred istou smrťou. To všetko robil a bral na ťarchu svojich
pliec z čistej lásky k blížnym. Neostával iba pri verejných protestoch, ale aj osobne v rámci svojich
možností pomáhal a tým mnohých zachránil.
Rozvoj náboženského a duchovného života v eparchii biskupa Pavla, bol prerušený
vojnovými udalosťami a nástupom komunistov k moci v roku 1948. Ideológia nasmerovala svoj
boj zvlášť proti gréckokatolíckej cirkvi. Biskup Pavel odmietol komunistickou stranou a štátnou
mocou podporovanú snahu o prestup gréckokatolíkov na pravoslávie, aj keď vedel, že sa tým sám
vystaví prenasledovaniu a väzeniu. Postupne ho izolovali od duchovenstva, ale aj veriacich.
Napriek veľkému tlaku, aby sa zriekol katolíckej viery a pretrhol jednotu s Rímom, všetky lákavé
ponuky odmietol a vyhlásil: "Mám už 62 rokov a obetujem celý svoj majetok aj rezidenciu, no
svoju vieru za žiadnych okolností nezradím, lebo chcem, aby moja duša bola spasená".
Za jeho láskavý, pozorný a dobročinný prístup k ľuďom sa mu dostalo zaslúženého uznania. Ľud
ho nazýval : mužom zlatého srdca a otcom trpiacich.
V roku 1950, po tzv. Prešovskom sobore, bol uväznený a vo vykonštruovanom procese
odsúdený na doživotie, pokutu 200 tisíc korún a stratu občianskych práv. Po dlhej strastiplnej
krížovej ceste ako mučeník za vieru a vernosť Sv. Otcovi a Cirkvi zomiera v deň svojich narodením
17.júla 1960 v leopoldovskej väznici. Až v roku 1968 sa podarilo jeho telesne pozostatky previesť
do Prešova, vďaka o. Mariánovi Potášovi, a aj keď pod prísnym dozorom ŠTB, dôstojne pochovať.
No aj tu, museli rakvu biskupa Pavla na príkaz štátnych orgánov uložiť do krypty prešovskej
katedrály, opäť do podzemia, aby si ho ľudia nemohli uctievať a modliť sa pri ňom.
Dnes sú jeho pozostatky uložené v sarkofágu v Kaplnke sv. Kríža v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Opäť medzi svojim milujúcim národom vo veľkej úcte. Vladyka Pavel Gojdič,
bol až v roku 1990 súdne rehabilitovaný. Sv. Otec Ján Pavol II. ho v roku 2001 na námestí sv.
Petra v Ríme slávnostne blahorečil a povýšil na oltár blahoslavených.
Prevzaté z internetu
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SUDOKU

Vtipy:
Dvaja poľovníci prechádzajú lúkou. Na jej konci sa objaví zajac.
- „Pozri,“ - šeptá jeden druhému – „teraz vystrelím a zajko si môže písať testament.“
Zaznie výstrel. Zajac pokojne beží ďalej.
- „Ako vidím“, - hovorí druhý – „už sa ponáhľa k notárovi.“
- „V sobotu by som rád požiadal rodičov o tvoju ruku. Čo by som si mal obliecť?“
- „Ako poznám otca, tak nepriestrelnú vestu.“
Telefonuje angličan s obyvateľom Moskvy.
Angličan: - „Že vraj je u vás -60 stupňov.“
Rus: - „Ale kdeže, u nás je -30.“
Angličan: - „Ale na CNN hlásili -60!“
Rus: - „Ahaaa, tak to mysleli asi vonku.“
Pýta sa Dežo Joža:
- „Do koľko vieš počítať?“
- „Do F.“
- „Počuj, odkedy sa ti tak dobre darí?“
- „Odvtedy, ako som začal predávať poštové holuby. Super biznis...“
- „A to ich máš toľko?“
- „Čoby... Mám ich len desať. Cez deň ich predám a oni sa v noci vždy vrátia späť.“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 9. týždeň
po Päťdesiatnici
Pondelok
15.7.

Svätý apoštolom rovný
a veľký knieža Vladimír,
pri svätom krste nazvaný
Bazil

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

Utorok
16.7.

Svätý hieromučeník Aténogenés
a jeho desiati učeníci

18:00
Streda
17.7.

Štvrtok
18.7.

Piatok
19.7.

Sobota
20.7.

Blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič,
prešovský biskup
Svätá veľkomučenica Makrína
Svätý mučeník Emilián
Svätý mučeník Hyacint
z Amastridy
Naši prepodobní otcovia Andrej
– Svorad a Beňadik
Naša prepodobná matka
Makrína, sestra Bazila Veľkého
Náš prepodobný otec Dios

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

18:00
6:30
17:00

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

Svätý a slávny prorok Eliáš

7:30
9:00

Myrovanie

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
21.7.

DEVIATA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Naši prepodobní otcovia
Simeon, blázon pre Krista a Ján,
jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Helena
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Iveta, Martina, Nikoleta
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Štefan, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
* Olina (60 r.)
Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Anna, Michal, Zuzana
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Helena
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Júlia, Michal, Mária
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna
Sv. liturgia slovenská
* Žaneta, Martin
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martina s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Novomanželia Juraj a Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Viktor (25 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Veronika, Lenka
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Liturgický program na 10. týždeň
po Päťdesiatnici
Pondelok
22.7.

Svätá myronosička a apoštolom
rovná Mária Magdaléna
Návrat pozostatkov svätého
hieromučeníka Fóka

Utorok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a
spoločníci

Streda
24.7.

Svätí mučeníci Boris a Gleb,
pri svätom krste nazvaní
Roman a Dávid
Svätá veľkomučenica Kristína

Štvrtok
25.7.

Piatok
26.7.

Sobota
27.7.

Zosnutie svätej Anny, matky
Presvätej Bohorodičky
Pamiatka svätých žien
Olympiády a Eupraxie
Svätý hieromučeník Hermolaos
a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica
Paraskeva
Zdržanlivosť od mäsa
Svätý veľkomučeník
a uzdravovateľ Panteleimón
Náš otec svätý Kliment
Divotvorca, ochridský arcibiskup
Naši prepodobní otcovia
sedmopočetníci Cyril, Metod,
Gorazd, Kliment, Naum Sáva a
Angelár

6:30

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Štefan s rod., Jozef s rod.

17:30

Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Magdaléna, Matúš
Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Jaroslav, Mária, Ján
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Andrej, Mária

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Olexa, Anna, Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Juraj, Štefan (panychída)

6:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Helena

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
28.7.

Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Alojz
Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Anna

DESIATA NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI

9:00

Svätí apoštoli a diakoni Prochor,
Nikanor, Timón a Parmenas

11:00
17:15
18:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František,
Pavol, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Edita
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristína, Jozef, Marta, Jakub,
Timotej
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna 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

