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Cirkev pre všetkých
Cirkev nie je len pre „dobrých ľudí“ – povedal pápež František v homílii svätej omše v
Dome sv. Marty v utorok 5. novembra.
Pozvanie byť jej súčasťou je pre každého. Dodal, že kresťania sa nemajú uspokojiť s
tým, že sú na zozname pozvaných, mohlo by to znamenať „zostať vonku“. Dnešné čítania
(Rim 12, 5-16a, Lk 14, 15-24) nám podľa slov Svätého Otca predstavujú „preukaz totožnosti
kresťana“. V prvom rade je podstatou
kresťanstva

pozvanie,

a

to

pozvanie

bezplatné. Za vstup na Pánovu hostinu sa
neplatí, nemôže sa platiť: alebo si pozvaný,
alebo nemôžeš vstúpiť. Ak nemáme istotu v
našom vedomí, že sme pozvaní, potom
nechápeme, čo znamená byť kresťanom:
„Kresťan je ten, kto je pozvaný. O aké
pozvanie ide? Do obchodu? Na vychádzku?
Pán nám chce povedať niečo viac. Si pozvaný na hostinu. Kresťan je ten, kto je pozvaný na
hostinu, oslavovať, radovať sa zo svojho spasenia, radovať sa, že je vykúpený, radovať sa
z toho, že má účasť na živote s Ježišom. Toto je radosť! Si pozvaný na hostinu!
Samozrejme, hostina je stretnutie ľudí, ktorí sa rozprávajú, smejú sa, oslavujú, sú šťastní.
Ale je to stretnutie ľudí. U normálnych ľudí, mentálne zdravých som nevidel, žeby niekto
oslavoval sám. Bolo by to trochu nudné. Otvorí si fľašu vína... To nie je oslava, skôr niečo
iné. Oslava sa robí spolu s ostatnými, oslavuje sa s rodinou, oslavuje sa s priateľmi,
oslavuje sa s ľuďmi, ktorí boli pozvaní, ako aj ja som bol pozvaný. Byť kresťanom, to
predpokladá príslušnosť k tomuto spoločenstvu, k týmto ľuďom, ktorí boli pozvaní na
hostinu. Toto je kresťanská príslušnosť.“
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Odvolajúc sa na List Rimanom potom Svätý Otec povedal, že táto hostina je sviatkom
jednoty a poznamenal, že pozvaní sú všetci, dobrí i zlí. A prví budú pozvaní tí, čo sú na
okraji spoločnosti: „Cirkev nie je Cirkvou len pre dobrých ľudí. Povedzme, kto patrí k
Cirkvi, na túto hostinu? Hriešnici, my všetci, hriešnici sme boli pozvaní. A čo tu robíme?
Vytvárame spoločenstvo, ktoré má rôzne dary: niekto má dar proroctva, iný služby,
dar učiť... Všetci máme nejakú schopnosť, vlastnosť. Na hostinu prinášam to, čo mám a
dám to do spoločného.

Na oslave sa zúčastňujeme, a to úplne. Nemôžeme pochopiť

kresťanský život bez tejto účasti. Je to účasť každého z nás. ‚Idem na hostinu, ale zastavím
sa iba v prvej miestnosti, pretože chcem byť len s tromi alebo štyrmi, ktorých poznám,
a tí ďalší...‘

Toto sa v Cirkvi nerobí! Alebo vstúpiš spolu so všetkými, alebo zostaneš

vonku! Nemôžeš robiť výber. Cirkev je pre všetkých, počnúc tými, ako som už povedal, čo
sú najviac na okraji spoločnosti. Je to Cirkev všetkých!“
Sme pozvaní, aby sme sa zapojili do spoločenstva so všetkými. Ale ako čítame v
podobenstve z evanjelia, hostia sa jeden po druhom začnú vyhovárať. Neprijímajú
pozvanie! Povedia ‚áno‘, ale urobia ‚nie‘. Podľa Svätého Otca sú to kresťania, ktorí sú
spokojní s tým, že sú na zozname pozvaných, matrikoví kresťania. Ale to nestačí, pretože ak
neprídeš na hostinu, nie si kresťan. Vstúpiť do Cirkvi je milosť, je to pozvanie. A toto právo
sa nedá kúpiť. Vstúpiť do Cirkvi znamená tvoriť komunitu, spoločenstvo Cirkvi, podieľať sa
na všetkom, čo máme: cnosti, vlastnosti, ktoré nám Pán dal, aby sme si navzájom slúžili.
Vstúpiť do Cirkvi znamená byť otvorení tomu, čo žiada od nás Pán. Vstúpiť do Cirkvi
znamená patriť k tomuto Božieho ľudu, ktorý kráča k večnosti. Nikto z nás nie je
protagonistom v Cirkvi, ale máme jedného, ktorý urobil všetko: Boh je protagonista! Každý
z nás je za ním a tí, ktorí nie sú za ním, sú tí, ktorí sa ospravedlňujú a nejdú na hostinu:
„Pán je veľmi štedrý. Pán otvára všetky dvere. Pán chápe aj toho, kto mu hovorí:
‚Nie, Pane, nechcem ísť k tebe!‘ Chápe a čaká na neho, pretože on je milosrdný. Ale Pánovi
sa nepáči človek,

ktorý hovorí ‚ áno‘ a robí ‚nie‘,

predstiera,

že mu ďakuje za toľko

krásnych vecí, ale v skutočnosti ide svojou cestou, má dobré spôsoby, ale koná podľa
svojej

vlastnej

vôle,

nie

podľa

Pánovej

vôle.

To

sú

tí,

ktorí

sa vždy

ospravedlnia, ktorí nepoznajú radosť zo spolupatričnosti. Prosme si od Pána túto
milosť,

aby

sme

pochopili, aké

je

krásne byť

pozvaní

na

hostinu, aké je

pekné byť s ostatnými a zdieľať so všetkými ich vlastnosti, aké je dobré byť s ním a aké
zlé je byť medzi ‚áno‘ a ‚nie‘, hovoriť ‚áno‘, ale byť spokojní len s tým, že sme uvedení
v zozname kresťanov.“

prevzaté z internetu
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1. V ČO VERÍME

115. Pod akými menami a znameniami sa zjavuje Duch
Svätý? = Na Ježiša zostupuje Duch Svätý v podobe
holubice. Prví kresťania zakúsili Ducha Svätého ako
blahodarné pomazanie, ako živú vodu, ako víchricu
alebo ako blčiaci oheň. Sám Ježiš hovorí o Duchu
Svätom

ako

o Zástancovi,

Tešiteľovi,

Učiteľovi

a Duchu pravdy. Vo SVIATOSTIACH Cirkvi sa Duch
Svätý udeľuje vkladaním rúk a pomazaním olejom.
- Koniec potopy a začiatok nového života na zemi
ohlásila Noemovi holubica, keď v zobáku priniesla čerstvý olivový list. Aj pohanská antika
považovala holubicu za symbol lásky. Preto prví kresťania okamžite pochopili, prečo Duch
Svätý, zosobnená Božia láska, zostúpil na Ježiša v podobe holubice vo chvíli jeho krstu
v Jordáne. Dnes je holubica na celom svete známa ako znamenie mieru a je jedným
z najväčších symbolov uzmierenia ľudstva s Bohom.
„V Ježišovi Kristovi sa Boh stal človekom a dovolil nám nahliadnuť do Božieho
vnútra. A tam vidíme čosi nečakané: tajuplný Boh nie je akási nekonečná osamelosť; je
to udalosť lásky. Je tu Syn, ktorý hovorí s Otcom. A obaja sú jedno v Duchu, ktorý
takpovediac vytvára prostredie vzájomného sebadarovania a lásky, čo z troch osôb robí
jediného Boha“ (Benedikt XVI., vigília slávnosti Zoslania Svätého Ducha, 2006).
116.

Čo znamená, že Duch Svätý „hovoril ústami prorokov“? = Už v Starom

zákone Boh napĺňal svojím Duchom mužov a ženy, takže pozdvihli hlas, aby
ohlasovali jeho vôľu, hovorili v jeho mene a pripravovali národ na príchod
Mesiáša.
- V Starom zákone si Boh vyhľadával mužov a ženy, ktorí boli ochotní dať sa ním
povolať k poslaniu tešiteľov, vodcov a tých, čo budú napomínať jeho ľud. Bol to Boží Duch,
kto hovoril ústami Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a ďalších prorokov. Ján Krstiteľ, posledný
z týchto prorokov, príchod Mesiáša nielen predpovedal, ale ešte za svojho života sa s ním
osobne stretol a predstavil ho vyvolenému národu ako osloboditeľa z moci hriechu.
„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi “ (Heb 1, 1).
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117. Ako mohol Duch Svätý pôsobiť v Márii, s ňou a cez ňu? = Mária bola úplne
otvorená pre Boha (porov. Lk 1, 38). Preto sa mohla stať pôsobením Ducha
Svätého „Božou Matkou“ – a ako Ježišova matka sa stala matkou všetkých
kresťanov a dokonca matkou všetkých ľudí.
- Mária umožnila Duchu Svätému zázrak všetkých zázrakov: Božie vtelenie.
Odpovedala Bohu svojím ÁNO: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ (Lk 1, 38). Posilňovaná Duchom Svätým kráčala za Ježišom v jeho úspechoch
i prehrách, až pod kríž. Odtiaľ ju Ježiš daroval nám všetkým za matku (porov. Jn 19, 25 –
27).
118. Čo sa stalo na Turíce? = Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní zoslal Pán
z neba na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tým sa začalo obdobie > CIRKVI.
- Duch Svätý v deň Turíc premenil ustráchaných apoštolov na odvážnych
Kristových svedkov. Zakrátko nato prichádzali za učeníkmi tisíce ľudí, aby sa dali pokrstiť.
To bola hodina zrodu Cirkvi. Zázrak jazykov na > TURÍCE ukazuje, že Cirkev je tu od
začiatku pre všetkých: je univerzálna (lat. pojem pre grécky výraz katolícka)
a misionárska.

Oslovuje

všetkých

ľudí,

prekonáva

etnické

a jazykové

bariéry

a predovšetkým môže byť všetkým zrozumiteľná. Duch Svätý je až dodnes elixírom života
Cirkvi.
TURÍCE (z gréc. pentékosté = päťdesiaty (deň) po Veľkej noci): Pôvodne sviatok,
ktorým Izrael oslavoval uzavretie zmluvy s Pánom na Sinaji. Vďaka jeruzalemskej
turíčnej udalosti sa tento sviatok stal pre kresťanov oslavou Ducha Svätého.
„Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával
hovoriť... každý ich počul hovoriť svojím jazykom “ (Sk 2, 4.6).
119. Čo koná Duch Svätý v Cirkvi? = Duch Svätý buduje a vedie > CIRKEV.
Pripomína jej, aké má > POSLANIE. Povoláva ľudí do služby Cirkvi
a obdarováva ich potrebnými darmi. Uvádza nás stále hlbšie do spoločenstva
s trojjediným Bohom.
- I keď sa zdalo, že Cirkev počas jej dlhej histórie občas „opúšťali všetci dobrí
duchovia“, Duch Svätý v nej neustále pôsobí – napriek všetkým ľudským chybám
a nedostatkom. Jasným dôkazom Božej prítomnosti v Cirkvi je jej dvetisícročná existencia
a zástup svätých všetkých epoch a kultúr. Duch Svätý udržiava Cirkev ako celok v pravde
a vedie ju čoraz k hlbšiemu poznaniu boha. Duch Svätý pôsobí vo SVIATOSTIACH
a oživuje nám Sväté písmo. Ľudí, ktorí sa mu celkom otvoria, aj dnes zahŕňa darmi svojej
milosti (> CHARIZMAMI).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Životopis svätých: Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup –
13. november
Sv. Ján Zlatoústy sa narodil v Antiochii medzi r.
340-350. Jeho rodičia boli pravdepodobne kresťania.
Otec bol zrejme rímskeho pôvodu a bol vyšším
vojenským dôstojníkom. Zomrel však krátko po
narodení Jána. Ján mal jednu staršiu sestru, zdá sa
však, že aj tá zomrela ešte v detskom veku. Matka
Antusa bola gréckeho pôvodu. Keď ovdovela, mala asi
dvadsať rokov, no viac sa nevydala, všetky sily chcela
venovať výchove syna. Chlapec bol veľmi bystrý,
vynikal rozhodnosťou a jasnosťou úsudkov. Získal
veľmi dobré vzdelanie v literatúre a rečníctve. Potom
chcel pokračovať v právnických štúdiách. No pohľad
na úskoky v súdnictve ho znechutil. Na radu svojho
priateľa Bazila sa radšej zahĺbil do čítania Sv. Písma. V
roku 368 bol pokrstený, keďže v tých časoch bolo celkom bežné, že sa nechávali ľudia krstiť až
ako dospelí. V roku 372 sa Ján odobral do hôr, aby tam v spoločnosti mníchov a pustovníkov
mohol žiť jedine pre Boha. Takto žil šesť rokov. Veľa čítal Sv. Písmo a písal. Po šiestich rokoch
sa vrátil do Antiochie, aby mohol byť apoštolsky činný. V roku 386 bol vysvätený za kňaza.
Ako miesto kazateľa mu určili Antiochiu. Tam pôsobil dvanásť rokov. Bolo to veľké mesto,
malo asi stopäťdesiattisíc obyvateľov, z toho dve tretiny kresťanov. Bol veľmi horlivý. Nazvali
ho Zlatoústym (grécky Chrysostomos), keďže veľmi brilantne a zapálene hovorieval o Božích
pravdách. Dňa 28. februára bol vysvätený za biskupa a ustanovený za carihradského
patriarchu, aj napriek svojmu nesúhlasu.
Ján aj ako patriarcha Carihradu žil veľmi prísnym životom. Drahý nábytok po svojom
predchodcovi predal, peniaze rozdal chudobným, vyhýbal sa spoločnosti a zábavám, nikdy
neusporadúval hostiny. Usiloval sa pozdvihnúť úroveň kňazov – tak duchovnú, ako aj
vzdelanostnú. Bol veľmi horlivý aj voči veľmožom a ostatným. Napomínal aj cisárovnú
Eudoxiu, ktorá bola pyšná, lakomá a utláčala ľud. Biskupi, poplatní cisárovnej, sa zhromaždil,
zosadili Jána z hodnosti carihradského patriarchu a požiadali cisára, aby Jána vypovedal do
vyhnanstva. Ľud sa proti tomu búril, avšak slabý cisár sa nevedel postaviť proti cisárovnej a jej
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spoločnosti. Ján sa radšej sám vydal do rúk cisárovi, aby zabránil krviprelievaniu. Ľudia sa
však zhromaždili a tiahli k cisárskemu palácu. Vtedy sa zľakla aj Eudoxia a Jána prepustili. V
roku 403 ho však znovu dala uväzniť a roku 404 ho odvliekli – už ako starca – do vyhnanstva
do mesta Kukusus (dnes Göksum) v Arménsku. Bol to pustý kraj. Zovšadiaľ však k Jánovi
prichádzali ľudia, aby mu prejavili svoju úctu a aby z jeho úst počuli výklad Božieho slova.
Zvesti chodili stále o ňom aj do Carihradu. Zastal sa ho aj pápež Inocent I. V roku 407 teda
Jána vypovedali ešte ďalej, až k úpätí Kaukazu do Potiontu. Počas cesty mu nedopriali ani
oddych, za každého počasia musel pochodovať. 13. septembra prišli do malej osady. Tam si
chcel Ján aspoň na chvíľu odpočinúť. Cítil, že sa blíži koniec. Odložil svoje šaty, obliekol sa iba
do bieleho ako na svadbu. a rozdal všetko, čo ešte mal. Noc strávil pri hrobe mučeníka sv.
Baziliska, ktorý tam bol pochovaný. Ten sa mu zjavil a povedal mu, že na druhý deň budú už
spolu v nebeskej sláve. Skutočne, 14. septembra, sotva nastúpil na pochod, spadol na zem.
Odniesli ho do svätyne sv. Baziliska, kde svoj život aj dokončil, opakujúc svoj obľúbený
vzdych: „Buď chvála Pánovi za všetko. Amen.“
Pochovali ho vedľa sv. Baziliska, no roku 438 jeho pozostatky preniesli do Carihradu. V
13. storočí jeho telo previezli do starej vatikánskej baziliky sv. Petra v Ríme. Ján zanechal po
sebe najobsiahlejšie dielo zo všetkých východných gréckych otcov. Sú tam výklady Svätého
Písma, homílie a listy. Roku 1568 dostal titul doktor Eucharistie. Je patrónom kazateľov.
Prevzaté z internetu

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených
15.11. – 17.11.2013 – Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu
starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú
bolesť odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie. Sú medzi nimi veľké rozdiely, ako je veľký
rozdiel medi tým, kto opantaný hriechom sa dokonale odvrátil od Boha i svojho partnera, zanechal
vernosť a neplní si ani základnú povinnosť voči svojim deťom a tým, kto opustený a ponížený našiel po
čase blízku osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku.
Ježiš Kristus neprichádza volať spravodlivých, ale hriešnikov. Všetci sme chorí na
duchu s potrebou Božej pomoci. Hriech rozvedených je však zrejmý a viditeľný, čo ich viac bolestne
poznačuje. O to viac prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich, ktorí neprestávajú túžiť po Bohu,
veď Jeho láska uzdravuje (pozri Jn. 4). My Vám chceme tento milosrdný Boží pohľad sprostredkovať.
Príspevok je 40€ na osobu.
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Gymnazisti na Lesnej v Humennom opäť zažívali živého Boha...
Boli sme pozvaní, aby sme sa obliekli do JEHO šiat. Aby sme
naďalej kráčali po Jeho ceste (pokračovanie z minulého čísla).
Ježiš opäť víťazil v srdciach tých, ktorí prežívali Živú vieru a Jeho lásku s vrúcne
prekypujúcim citom, prekypujúcou nehou a radosťou. Tri dni pobytu v Juskovej Voli nás
presvedčili, že každý človek je naozaj obrazom Božím. V našich zmysloch rezonovala Pravda,
že všetko je len o Bohu, o Ježišovi, len o ňom. Daroval nám veľké nádielky – NAŠE ŽIVOTY,
nie pre honos a lesk, ale preto, aby sme vystierali ruky k tým druhým, k tým, ktorí nás
potrebujú, aby sme si ich viac všímali a pomáhali si navzájom.
„Človek je predsa povolaný chrániť človeka.“ povedal pápež František.
Čo povedať k tomu na záver? Pridala by som výzvu pápeža Františka: „Rešpektujme
STVORENIE, POKOJ A HARMÓNIU, nebuďme nástrojmi ničenia.“
--Z myšlienok účastníčky:
Musím sa ti priznať Pane,
že včera zranení a zlomení sme prichádzali k Tebe,
že dlane, ktoré sme s nádejou vystierali smerom k Tebe boli skrehnuté a stvrdnuté,
ale aj riadne unavené.
Dnes si však prišiel Ty za nami.
Dnes sme už nemuseli chodiť za Tebou.
Zaodel si sa do svojej prirodzenej krásy a prišiel si.
Prišiel si sám.
Prišiel si medzi nás.
Svietil si...
priťahoval si k sebe všetkých, ktorí ti venovali pozornosť,
priťahoval si tých, čo po Tebe tak veľmi, veľmi túžili.
A nielen to, na dôvažok si ich obdaroval svojimi darmi, darmi Ducha Svätého.
Darmi nad všetky dary sveta.
Pozval si nás do svojho CHRÁMU.
Pozval si nás do svojej Svätyne.
Tvoj chrám bol čistý, plný pokoja a Tvojej Lásky.
Tvoj chrám bol plný Neba, Tvojho Neba, Pane.
Tvoj chrám bol plný N Á S.
Mali sme ISTOTU.
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Len s Tebou, Pane.
Odchádzali sme ..., ale nie od Teba, lež s TEBOU,
náš Pane.
Odchádzali sme ruka v ruke s Tebou i so svojimi priateľmi...
Zrazu sme neboli takí ako doposiaľ:
Neboli sme zranení,
Neboli sme zlomení a skrehnutí,
Neboli sme plní pýchy a nelásky,
Neboli sme závistliví
Neboli sme bez lásky
Neboli sme utrápení ani unavení
Naopak, úsmev nám krášlil naše
vyžehlené tváre,
tváre bez starostí, bez vrások...
Boli sme očistení od všedných
nánosov života.
Odchádzali
sme
premenení,
povzbudení,
VZNEŠENÝ náš Pane.
Poznali sme, že jedine s LÁSKOU sa topí všetka zloba, každá závisť a neprajnosť, pyšná a
nepoddajná pýcha.
Naučil si nás smiať sa,
Naučil si nás objímať,
Naučil si nás tešiť sa,
A to všetko, bez pretvárky!
Odchádzali sme odtiaľ s nastaveným svetlom v srdci, že ho budeme posúvať tam, kde nesvieti,
do sŕdc, kde nestačilo za tak krátku dobu preniknúť.
Odchádzali sme odtiaľ s odvahou nebáť sa zažmúriť svoje oči a vyznávať svojmu Bohu lásku,
zavrieť svoje oči velebiť ..., velebiť svojho Pána.
Vystierať svoje ruky, mávať nimi na chválu i slávu mena Pánovho.
Dal si nám novú nádej,
Zažili sme tichú modlitbu.
Zažili sme živú modlitbu.
Za čo Ti Pane zo srdca ďakujeme.
Mgr. Dana Weisová, GJZ v Humennom
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SUDOKU

Vtipy:
Tatrovkár zdedil klavír. Chvíľu si ho obzerá a hovorí:
- „No, dva pedále. Plyn a brzda. Spojka bude asi automatická.“
Mladomanželia po sobáši prišli do drahej reštaurácie. Pri hlavnom chode mladá pani hovorí:
- „Peter, toto mäso sa nedá požuť!“
- „Ale dá, drahá, dá... Iba si si zabudla zdvihnúť závoj.“
Čašník ponúka hosťovi:
- „Mám teľacie srdce, bravčovú pečeň, hovädzí jazyk, údené kolená, rybie
prsty a volské oká...“
Hosť ho preruší:
- „Vaše problémy ma nezaujímajú. Dal by som si guláš a pivo.“
Babka vraví vnukovi:
- „Sníval sa mi sen, že som lietala nad mestom sem a tam, všetko malo nádherne farby...“
Vtom jej vnúčik hovorí:
- „Babka, koľkokrát som ti vravel, že tvoje tabletky sú v tej krabičke vedľa.“
V Rusku v taxíku:
- „Pán taxikár veď poďme, nestojte, máme zelenú!“
- „Nemogu, idut geroji!“
A naozaj, z vedľajšej ulice preletia na červenú autá v plnej rýchlosti.
- „Pán taxikár, stojte, veď nám naskočila červená!“
- „Ja tože geroj!“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 26. týždeň
po Päťdesiatnici
Pondelok
11.11.

Utorok
12.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor
a Vincent
Svätá mučenica Štefánia
Prepodobný otec a vyznávač
Teodor Studitský
Svätý otec Ján Milosrdný,
alexandrijský patriarcha
Prepodobný otec Níl
Svätý hieromučeník Jozafát,
polocký arcibiskup

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

Streda
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy,
konštantínopolský arcibiskup

18:00
Štvrtok
14.11.

Piatok
15.11.

6:30
Svätý apoštol Filip

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vladimír, Ján, Helena, Andrej,
Mária, Michal, Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Helena (50 r.) s rod
Sv. liturgia staroslovienska
* Dušan, Marcela, Saška, Ninka
Sv. liturgia slovenská
+ Ján (panychída)

6:00
6:30

Moleben pred Narodením IC XC

Začiatok Filipovky

17:30

Moleben pred Narodením IC XC

18:00
6:30

Nedeľa
17.11.

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mikuláš
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias,
Samónas a Habib

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
16.11.

Sv. liturgia staroslovienska
* Dana s rod.
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Dušan, Marienka
+ Michal

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

17:00
18:00
7:30

DVADSIATA ŠIESTA
NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI

9:00

Svätý Gregor Divotvorca,
neocézarejský biskup

17:15

11:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavol, Andrej, Štefan,
František
+ Ján, Mária, Vojtech (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Július, Helena (45 r. manž.)
Sv. liturgia slovenská
* Milan s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Diana (11 r.)
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Liturgický program na 27. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
18.11.

Utorok
19.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

Štvrtok
21.11.

Piatok
22.11.

Sobota
23.11.

6:00
6:30
18:00

Predprazdenstvo Vstupu Presvätej
Bohorodičky do chrámu

Streda
20.11.

17:30
18:00
19:30

BLAŽENÁ JOZAFÁTA
HORDAŠEVSKÁ,
spoluzakladateľka sestier
služobníc

VSTUP PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY DO
CHRÁMU

6:30
17:00
18:00
19:00
6:30
7:30

16:30
Odporúčaný sviatok
Myrovanie 18:00

Svätý apoštol Filemon a
spoločníci
Zdržanlivosť od mäsa
Svätí otcovia Amfilochios,
ikonijský biskup a Gregor,
akragantský biskup

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

Nedeľa
24.11.

NEDEĽA KRISTA
KRÁĽA

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavol, Demeter
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František, Pavol,
Mária (panychída)
Prosby k bl. Jozafáte
utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* o. Slavomír (40 r.)
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adriana
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
* Viera
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Rudolf, Mária, Mikuláš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Róbert, Mária
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Mária (50 r. manž.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Matúš, Stanislav, Tobiáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Jana, Anna, Radovan
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:

kancelária: 057/ 775 3628

WEB:

www.grkathe.sk

e-mail:

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 3 mesiace vopred;
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred;
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom a vyzdvihnúť si ho
na ďalší deň, príp. zašleme poštou, mailom.
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

