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Odpustenie hriechov a moc kľúčov
„Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: «Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.»“ (Jn 20,22-23) Z tohto evanjeliového citátu
vychádzal Svätý Otec František vo svojej katechéze 20.11.2013.
Svätý Otec dnes nadviazal na minulotýždňovú katechézu o odpustení hriechov s odkazom na krst,
keď sa zameral na tzv. moc kľúčov, ktoré sú biblickým obrazom poslania, ktoré Ježiš zveril apoštolom.
Pripomenul tiež, že hlavnú úlohu pri odpúšťaní hriechov zohráva Duch Svätý, ktorý prináša Božie
odpustenie skrze Ježišove rany. „Silou týchto rán sú nám naše hriechy odpustené,“ dodal pápež
František. Ako však povedal, Cirkev je „strážkyňou moci kľúčov“ a nie „ich vlastníčkou“, keďže je
služobníčkou milosrdenstva. V poslednom bode katechézy sa pápež František zameral na kňazov,
ktorých nazval nástrojom k odpusteniu hriechov.
Po pozdravoch pútnikov zazneli aj dva apely. Prvý z nich sa týkal zajtrajšieho sviatku Obetovania
Panny Márie, počas ktorého si Katolícka cirkev pripomenie deň pro Orantibus, venovaný rehoľníkom a
rehoľným sestrám na celom svete: „Je to vhodná príležitosť na vzdanie vďaky Pánovi za dar toľkých
ľudí, ktorí sa v kláštoroch a pustovniach zasväcujú Bohu v modlitbe a účinnom tichu. Vzdávajme vďaku
Pánovi za svedectvá klauzúrneho života a nedopusťme, aby týmto našim bratom a sestrám chýbala naša
duchovná a materiálna podpora, aby tak mohli vykonávať svoje dôležité poslanie.“
Ďalší apel sa týkal udalosti spojenej s nasledujúcim piatkom: „OSN zaháji 22. novembra
Medzinárodný rok vidieckej rodiny, ktorého zámerom je tiež zdôrazniť, že pre poľnohospodársku
ekonomiku a vidiecky rozvoj predstavuje rodina činiteľa rešpektujúceho stvorenie a pozorného ku
konkrétnym potrebám. Aj v oblasti práce je rodina vzorom bratstva prostredníctvom prežívania
skúsenosti jednoty a solidarity medzi všetkými jej členmi, s väčšou citlivosťou voči tým, ktorí najviac
potrebujú starostlivosť či pomoc, zamedzujúc vzniku prípadných sociálnych konfliktov. Z týchto dôvodov
vyjadrujem svoju spokojnosť s takouto iniciatívou, a zároveň dúfam, že prispeje k oceneniu nespočetných
výhod, ktoré rodina prináša pre ekonomický, sociálny, kultúrny a morálny rast jednoty kresťanov.“
V závere vyzval k modlitbám za obete cyklónu, ktorý v pondelok zasiahol Sardíniu: „Modlime sa za
nich a ich rodiny a buďme solidárnymi s tými, ktorí utrpeli škody. Pomodlime sa najprv v tichosti a
potom spoločne prosme Pannu Máriu, aby požehnala a pomohla všetkým bratom a sestrám na
Sardínii.“
Potom nasledovala spoločná modlitba pápeža Františka s pútnikmi.
prevzaté z internetu
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1. V ČO VERÍME

120. Ako pôsobí Duch Svätý v mojom živote? = Duch
Svätý ma otvára Bohu; učí ma modliť sa a pomáha mi
tu byť pre druhých.
- „Tichý hosť našej duše“ – tak nazýva Ducha Svätého sv.
Augustín. Kto ho chce vnímať, musí sa stíšiť. Často v nás
a s nami totiž hovorí veľmi tichým hlasom, napríklad hlasom
nášho

svedomia

alebo

inými

vnútornými

a vonkajšími

podnetmi. Byť „chrámom Ducha Svätého“ znamená byť telom
i dušou k dispozícii tomuto hosťovi, Bohu v nás. Naše telo je
teda do istej miery miestom Božieho prebývania. Čím viac sa otvoríme Duchu Svätému,
tým viac môže byť učiteľom nášho života a tým skôr nás zahrnie > CHARIZMAMI na
budovanie Cirkvi. A tak v nás bude rásť > OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO namiesto >
„SKUTKOV TELA“.
„Ovocie Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota,
vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22).
„Skutky tela: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá,
sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné“
(Gal 5, 19n).
121.

Čo je to Cirkev? = Grécky výraz pre CIRKEV „ekklesia“ znamená

vyvolenie. Nás všetkých, čo sme boli pokrstení a veríme v Boha, si vyvolil Boh.
Spolu tvoríme Cirkev. Kristus je podľa slov sv. Pavla hlavou Cirkvi. My sme jej telo.
- Ak prijímame SVIATOSTI a počúvame Božie slovo, potom je Ježiš v nás a my
v ňom – a to je CIRKEV. Úzke živé spoločenstvo všetkých veriacich s Ježišom opisuje
Sväté písmo v nových a nových obrazoch: raz hovorí o Božom ľude, inokedy o Kristovej
neveste; raz nazýva Cirkev Matkou, inokedy Božou rodinou alebo ju prirovnáva
k svadobným hosťom. Cirkev však nikdy nie je iba inštitúciou, iba nejakým „cirkevným
úradom“, ktorý človek môže odsunúť bokom. Môžu nás rozčuľovať jej chyby a nedostatky,
ale nikdy sa od nej nemôžeme dištancovať, pretože Boh sa pre ňu rozhodol neodvolateľne
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a napriek všetkým jej hriechom sa od nej neodvrátil. Cirkev je Božia prítomnosť medzi
nami ľuďmi. Už preto by sme ju mali milovať.
„Naša chápavosť je obmedzená; preto poslaním Ducha je neustále znovu,
z generácie na generáciu, uvádzať Cirkev do nesmiernej hĺbky Kristovho tajomstva “
(Benedikt XVI., 7. mája 2005).
CIRKEV (z gréc. kyriaké = patriaci Pánovi) tvoria ľudia povolaní zo všetkých
národov, ktorí boli krstom pričlenení ku Kristovmu telu.
„On (Kristus) je hlavou tela, Cirkvi “ (Kol 1, 18).
„Cirkev je stará žena s mnohými vráskami. No je to moja matka. A na matku ruku
nevztiahneš “ (Karl Rahner SJ, nemecký teológ – keď si vypočul neprimeranú kritiku
Cirkvi).
122. Prečo chce Boh Cirkev? = Boh chce > CIRKEV, pretože nás nechce
zachrániť ako jednotlivcov, ale ako spoločenstvo. Praje si, aby sa celé ľudstvo
stalo jeho ľudom.
- Nikto sa nedostane do neba nejakou asociálnou cestou. Ten, kto myslí iba na seba
a na spásu vlastnej duše, žije asociálne. Niečo také nie je mysliteľné ani v nebi ani na zemi.
Boh predsa nie je asociálny; nie je to osamelá a do seba uzavretá bytosť. Boh v Trojici je
v sebe „sociálny“, je to spoločenstvo, večné delenie sa o lásku. Podľa Božieho modelu je aj
človek orientovaný na vzťahy, delenie sa, spoluúčasť a na lásku. Máme zodpovednosť jeden
za druhého.
„A Pán povedal Káinovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som
ja strážca svojho brata? “ (Gn 4, 9).
„Svätosť by sme mali dosahovať v spoločenstve. K Bohu by sme mali smerovať
spoločne a spoločne predstúpiť pred jeho tvár. S Bohom by sme sa nemali stretávať jeden
bez druhého. Čo by nám povedal, keby sme sa vrátili jeden bez druhého?“ (Charles
Péguy, francúzsky básnik).
123. Čo je úlohou Cirkvi? = Úlohou CIRKVI je dbať, aby Božie kráľovstvo, ktoré
sa už začalo v Ježišovi, vzklíčilo a rástlo vo všetkých národoch sveta.
- Kamkoľvek Ježiš prišiel, nebo sa dotýkalo zeme: začalo sa Božie kráľovstvo,
kráľovstvo pokoja a spravodlivosti. > CIRKEV slúži tomuto kráľovstvu. Nie je samoúčelná.
Pokračuje v diele, ktoré začal Ježiš. Naďalej vykonáva Ježišove posvätné znamenia
(> SVIATOSTI). Šíri Ježišove slová. A preto je Cirkev – napriek všetkým svojim slabostiam
– mocnou časťou neba na zemi.
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Životopis svätých: Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný –
30. november
Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) symbol:
kríž v tvare X, sieť s rybami.
Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v
mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko
Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho
mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní
spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“,
lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej
práci.
Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina.
Detstvo a mladosť prežil v Betsaide a potom, už s
manželkou a bratom Šimonom sa usadili v prístavnom
meste Kafarnaum. Aj tam sa venoval rybárstvu. Bolo to
remeslo namáhavé, ale výnosné. Toto remeslo vykonávali spolu so Zebedejovcami –
neskorším apoštolom Jánom a Jakubom a ich otcom. Ondreja veľmi oslovilo vystúpenie Jána
Krstiteľa. Spolu s Jánom, Zebedejovým synom, neskoršie Jánom apoštolom, patrili medzi
verných Krstiteľových učeníkov. Keď Ján Krstiteľ raz s nimi stál, videl Pána Ježiša ísť smerom
k nim, povedal im: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. (Jn 1, 29) Na druhý deň
im znova povedal: „Hľa, Boží Baránok!“ Oni sa pohli za Ježišom. Vtedy zostali s ním. Ondrej
potom vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.“ A priviedol ho k
nemu. Od toho času Ondrej a Šimon dochádzali k Ježišovi a boli aj svedkami prvého zázraku,
ktorý urobil na svadbe v Káne. Z loďky Šimona Petra potom Kristus učil zástupy. Cirkevní
otcovia, najmä sv. Béda Ctihodný, nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi“. Okrem toho,
že priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi
chlebmi a dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení chleba(Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov,
ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Chceli by sme vidieť Ježiša.“ (Jn 12, 13-25) Po zoslaní
Ducha Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel pravdepodobne
do Bitýnie (M. Ázia), južného Ruska (kmene Skýtov), odtiaľ do Trákie (dnešné Bulharsko a
Rumunsko) a nakoniec do Grécka, kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy. Pohanské
chrámy zostali prázdne, spustli, ľudia sa dávali krstiť. Podľa tradície ho v hlavnom meste
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Achájska (južné Grécko) v Patrase na podnet cisárskeho vladára Egea ukrižovali na kríži v
podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len ho priviazali. Na kríži umieral tri dni. Okolo
roku 356 dal cisár Konštanc preniesť jeho pozostatky do Konštantínopolu. Cisár chcel takto
konkurovať Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1206
pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu). V 15. storočí
preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde ju s veľkou úctou uložili v chráme sv. Petra. V roku
1964 však pápež Pavol VI. preniesol túto relikviu do Patrasu, kde je uložená v chráme sv.
Ondreja. Sv. Ondrej je dodnes na popredných miestach úcty k svätým, najmä vo východných
cirkvách.
Prevzaté z internetu
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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)
Naše pocity z duchovnej obnovy:
Peťa M.:
Mám z nej úžasné pocity. Bola jednoducho skvelá. Atmosféra bola príjemná.....super ľudia.
Skvelý program. Cítila som radosť, ale aj pokoru, vďačnosť, lásku a porozumie.
Eva T.:
Na začiatku som mala zmiešané pocity. Veľmi sa mi nechcelo byť tri dni bez signálu a mojej
rodiny. Neskôr sa mi zapáčil program, tak som si to užívala. Dostali sme sa bližšie k Bohu. A
spoznali samých seba. Počas obnovy som zo začiatku zažívala pocity nervozity, pretože ma niečo
ťažilo, no neskôr som sa aj vyspovedala a bolo mi lepšie, cítila som sa pokojne. Obnova je každým
rokom lepšia a lepšia.
Veronika S.:
Moje pocity z duchovnej obnovy boli veľmi pozitívne. Počas týchto troch dní sme sa opäť
o malý kúsok priblížili k Bohu. Mali sme možnosť ísť sa vyspovedať a tým si vlastne upevniť náš
vzťah s Bohom. Naučili sme sa byť úprimnejší, odpúšťať si a viac milovať. Zistili sme, že Boh nás
miluje aj napriek všetkým našim chybám. Myslím si, že každý jeden z nás sa vrátil domov
šťastnejší, s dobrou náladou a s väčšou a silnejšou vierou.
Majka R.:
Bolo to niečo neobyčajné, nové a hlavne iné oproti tomu, čo sme zažívali po minulé roky.
Mňa, osobne, sa najviac dotkla adorácia. A hlavne tá dobrovoľná časť. Som vďačná za čas, ktorý
som mohla stráviť či už v prítomnosti priateľov alebo Boha. Ukázal mi cestu ako byť lepším
človekom, priateľom, dcérou a mnohým ďalším. Ďakujem za triedu akú máme, lebo bez nej by to
nebolo ono.
Tina B.:
Spoznala som tam Božiu prítomnosť, ktorá sa
skrýva v každom z nás. Či to bolo cez priateľov, učiteľov
alebo duchovného otca. Boli to super tri dni. Bola to
príjemná zmena. Cesta bola troška náročná, ale ani to mi
nepokazilo
náladu.
Odchádzala
som
príjemne
povzbudená slovami duchovného otca.
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Stanka V.:
Táto duchovná obnova stála za tie 3 dni bez signálu a najbližších. Niesla sa v Duchu Pravdy,
ale zároveň Lásky. Bol to nádherný pocit vedieť, že ste na mieste, kde vládne pokoj a láska.
Duchovný otec bol samé prekvapenie. Kázne, katechézy, aktivity a najmä adorácia. Bolo skvelé
pozorovať svojich rovesníkov ako si uvedomujú svoje slabosti a odovzdávajú ich Bohu. Rok čo rok
nám Pán mocnejšie požehnáva duchovné obnovy, za čo Mu patrí obrovské Halellujah!
Ďakujem za čas strávený v tvojej prítomnosti.
Boh, nazvime ho naším priateľom.
SI náš Otec, Brat, Kamarát a zato sme ti vďačné.
Tvoja bezhraničná a bezpodmienečná láska je dokonalá a aj my by sme tak chceli milovať ľudí
okolo nás.
Obetoval si SVOJ život za nás a my si to veľakrát nevážime.
Si ako slnko, aj keď ľudia zapierajú, že si ty budeš stále svietiť.
Časom mi dôjde, že bez teba zhorím.
Ďakujem ti, že si naše mená zapísal do Neba.
Aj keď nie všetci si Ťa vážia, chcem, aby som im pomohla nájsť cestu k TEBE.
Mám svoje chyby ale ty ma za ne neodsudzuješ.
Je ukrytý v každom z nás, hovoríme, pros za nás.
Vyslovíme vďaku, prosbu vrelú a s rukami nad hlavou vzdávame ti chválu.
Krásne piesne spievame a s radosťou sa ti odovzdávame.
Pokľaknutie na koleno neznamená pád, ale opäť veľká vďaka za stretnutie už po tretíkrát.
Slzy stekajú po lícach našich rýchlo, no práve v tichu zisťujeme, čo v našich srdciach stíchlo.
Bola to láska, sila a či česť? V modlitbách našich snažíme sa to vrátiť späť.
Smiech a smútok, city, ktoré tam neobišli ani jedného z nás, no vďaka Tebe Pane sme silnejší
o mnoho ráz.
Slová, ktoré sme tam počuli sa nám do našich sŕdc hlboko vryli.
Odchádzame plní lásky, sily a dobroty, ktorú Ty Pane prejavuješ stále a preto všetci hlasno
vzývame ĎAKUJEME TI PANE!
... o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
(Ž 91,11)
(Mária R. a Kristína B.)
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SUDOKU

Vtipy:

„Hej Fero, pýtam sa ťa naposledy, kedy mi už vrátiš tú tisícku?“
- „No to som rád, že sa pýtaš naposledy.“
Stretne Jano kamaráta.
- „Juro, počul som, že rozprávaš dobre po anglicky.“
- „Áno.“
- „Tak čo potom znamená Why?“
- „Prečo.“
- „Iba tak sa pýtam.“
Pán v obchode si skúša nohavice.
Predavačka: - „Tie nohavice vám sedia ako uliate.“
Zákazník: - „Čo ja viem... Trochu ma tlačia pod pazuchami.“
- „Jožko, kde si si tak zašpinil ruky?“
- „Hral som sa na pieskovisku.“
- „A prečo máš dva prsty čisté?“
- „Lebo som potom pískal na psa.“
„Vážení cestujúci, hovorí k vám kapitán lietadla. Keď sa pozriete na ľavé krídlo, zistíte, že horí.
Pohľadom na pravé krídlo zistíte to isté. Keď sa pozriete dole, uvidíte široký modrý oceán. Kto z vás
vidí lepšie, zbadá malú žltú bodku. Tá bodka, to je nafukovací záchranný čln. A v ňom práve teraz
sedím.“

Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 28. týždeň
po Päťdesiatnici
Pondelok
25.11.

Utorok
26.11.

Zakončenie sviatku Vstupu
Presvätej Bohorodičky do chrámu
Svätý Kliment, rímsky pápež
a svätý Peter, alexandrijský biskup

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého
veľkomučeníka Juraja, ktorý je
v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

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

Streda
27.11.

Svätý mučeník Jakub Perzský
Prepodobný otec Palladios

Štvrtok
28.11.

Svätý prepodobný mučeník Štefan
Nový
Svätý mučeník Irenarch

Piatok
29.11.

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

Svätý mučeník Paramon
Svätý mučeník Filumen
Prepodobný Akakios

17:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Sobota
30.11.

Nedeľa
1.12.

Svätý apoštol Andrej
Prvopovolaný

DVADSIATA ÔSMA
NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
Svätý prorok Nahum
Zbierka: Charita II.

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Pavel
(panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Martina s rod.
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Anna, Alžbeta, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Milan
+ Mária, Michal
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Gizela, Igor (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
* Alena
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ bohuznáme dieťa
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Eduard
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona
* Tatiana
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* páter Andrej
Sv. liturgia slovenská
* Janka (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (30 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
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Liturgický program na 29. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

17:30
18:00

Utorok
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

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

Streda
4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Prepodobný otec Ján Damaský

18:00
19:00
6:30

Štvrtok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľný
otec Sáva Posvätený

17:00
18:00

Piatok
6.12.

SVÄTÝ MIKULÁŠ
DIVOTVORCA,
ARCIBISKUP LYKIJSKEJ
MYRY
ODPORÚČANÝ SVIATOK
Voľnica
Prvý piatok

Svätý Ambróz, milánsky biskup

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír (50 r.)

16:30

Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Veronika

18:00

17:00
18:00

Nedeľa
8.12.

DVADSIATA DEVIATA
NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI
POČATIE PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU

7:30
9:00
11:00

Prikázaný sviatok 17:15
Myrovanie

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

6:30
7:30

6:30
Sobota
7.12.

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Anna
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Anna, Ján, Fedor
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Anna (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Terézia, Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej
Moleben pred Narodením

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Bartolomej, Zuzana, Michal,
Štefan, Štefan, Anna
+ Irena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav, Marianna s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lucia s rod.

Sme tu pre vás

22/2013

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 - 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte pred pôrodom;
- 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

