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Usmiaty a radostný Ježiš
Cirkev musí byť vždy radostná ako Ježiš – povedal
pápež František v homílii utorňajšej rannej svätej omše v
Dome sv. Marty. Zdôraznil, že sme povolaní odovzdávať
Pánovu radosť a pokoj. Na tieto dve slová upozornil
vychádzajúc z liturgických čítaní. Z úryvku prvého čítania
z Knihy proroka Izaiáša (Iz 11, 1-10) poukázal na túžbu po
pokoji, ktorú nosíme všetci. Ide o pokoj, ktorý – ako
hovorí Izaiáš – nám prinesie Mesiáš. Cez úryvok
Lukášovho evanjelia (Lk 10, 21-24) zas podľa slov pápeža
Františka „môžeme trochu nahliadnuť do Ježišovej duše,
do Ježišovho srdca, ktoré je srdcom radostným“:
„Stále uvažujeme o Ježišovi, ako kázal, uzdravoval, ako kráčal ulicami, alebo pri
poslednej večeri... Ale nie sme tak zvyknutí uvažovať o Ježišovi ako sa usmieva, raduje.
Ježiš bol plný radosti. Naplnený radosťou. V intimite so svojím Otcom ‚jasal radosťou v
Duchu Svätom a chválil Otca‘. Toto je skutočné vnútorné mystérium Ježiša, vzťah s Otcom
v Duchu Svätom. Toto je jeho vnútornou radosťou, ktorú On dáva nám.“
A táto radosť – poznamenal pápež František – je pravým pokojom. Nie je to pokoj
statický, pokoj ako kľud, ticho. Nie, „kresťanský pokoj je radostný pokoj, pretože náš Pán
je radostný“. Je radostný, „keď hovorí o Otcovi, veľmi Otca miluje, a tak nemôže hovoriť o
Otcovi bez radosti“. Náš Boh – zopakoval – je radostný. A Ježiš „chcel, aby aj jeho nevesta,
Cirkev, bola radostná“:
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„Nemožno si predstaviť Cirkev bez radosti a radosť Cirkvi je práve toto: Ohlasovať
meno Ježiš. Hovoriť: ‚On je Pán. Mojím ženíchom je Pán. On je Boh. On nás chráni, on s
nami kráča.‘ Toto je radosť Cirkvi, ktorá sa v tejto radosti nevesty stane matkou. Pavol VI.
hovorieval: Radosťou Cirkvi je práve evanjelizovať, ísť vpred a hovoriť o svojom
Ženíchovi. A tiež odovzdávať túto radosť deťom, ktoré zrodí, ktorým umožňuje rásť.“
A tak, ako dodal Svätý Otec, kontemplujme pokoj, o ktorom hovorí Izaiáš, je to pokoj,
ktorý je vo veľkom pohybe, je to pokoj radosti, pokoj chvály, pokoj – môžeme povedať –
hlučný, vo chvále, pokoj plodný v materstve pre zrod nových detí. Pokoj, ktorý „vychádza
práve z radosti z oslavy Najsvätejšej Trojice a z evanjelizácie, idúc k národom a hovoriac,
kto je Ježiš“. „Pokoj a radosť“, zopakoval Svätý Otec a položil dôraz na to, čo hovorí Ježiš,
na „dogmatické vyhlásenie,“ keď hovorí: ‚Tebe sa tak zapáčilo, zjaviť tieto veci nie
múdrym a rozumným, ale maličkým.‘
„Dokonca aj vo veciach tak vážnych, ako je táto, je Ježiš radostný, Cirkev je radostná.
Musí byť radostná. Aj vo svojom vdovstve – Cirkev totiž má niečo z vdovy, ktorá čaká na
svojho manžela, aby sa vrátil – aj vo svojom vdovstve je Cirkev radostná v nádeji. Pán
nech nám dá všetku túto radosť, túto radosť Ježiša, chváliac Otca v Duchu. Túto radosť
našej matky Cirkvi v evanjelizácii, pri ohlasovaní jej ženícha.“
Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Kurz prípravy na manželstvo
16. 1 – 19. 1. 2014 - Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete, ak
máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na
manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok na osobu je 60€.

Kurz Rút
31.1. – 2. 2. 2014 - Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť,
oživiť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre
kresťanské manželstvo. Príspevok je 80€ na manželský pár.
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Nebezpečenstvo „gender ideológie“
Každá európska legislatíva už vyše desaťročie musí zohľadňovať tzv. gender
mainstreaming, čo v podstate znamená rodovú rovnosť. Na Slovensku sa tiež už
nejaký čas táto ideológia presadzuje cez vládne dokumenty, výbory i granty, vďaka ktorým
viac a viac ovplyvňujú verejnú mienku i legislatívu feministky i tzv. LGBTI loby.
Rodová rovnosť je ideológia, ktorá zneje veľmi pekne a prijateľne, preto má zatiaľ u
nás aj málo odporcov. Prečo by jej odporcami mali byť nielen kresťania, sa pokúsi vysvetliť
tento článok.
Rodová rovnosť nie je len pojem, je to séria politík, ktoré sa majú implementovať do
zákonov a vládnych programov, ale i do spoločnosti na každej úrovni –vzdelávania,
zdravotníctva, podnikania, dokonca náboženstva, ale i súkromnej sféry. V tom spočíva
totalitarizmus tejto ideológie, ktorá je už zakorenená aj v niektorých slovenských
zákonoch.
Prvým krokom slovenskej vlády, ktorá čelila tlaku feministických a prohomosexuálnych organizácií, bolo postaviť tento pojem na úroveň ľudských práv, čo je
základný cieľ ideológov rodovej rovnosti. Podarilo sa im to, keďže pojem rodovej rovnosti
doplnili do názvu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť.
Následne ju presadili do dotačných schém vládnych orgánov. Nielenže nikto z
poslancov, a teda ani tých, ktorí sa považujú za pravicových, nenamietal voči
prerozdeľovacím programom vládnucej ľavicovej strany, ale ani žiadny kresťanský politik
nehlasoval proti podpore rodovej rovnosti a programom zameraným proti homofóbii (čo
spolu súvisí). Celá opozícia hlasovala za vládny návrh! Dokonca dve organizácie, ktoré
majú v názve ,,katolícka“, podporili hromadnú pripomienku feministických združení, aby
dotácie išli aj na rodovú rovnosť. Je čas odmaskovať túto ideológiu. Len v minulom roku sa
na tieto programy vláda prerozdelila 1,1 mil. eur, ktoré dostali organizácie presadzujúce
jedinú rodovú LGBTI ideológiu. A to napriek tomu, že naša Ústava v čl. 1 jasne prehlasuje,
že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu.
Mnohí si predstavujú pod rodovou rovnosťou rovnosť príležitostí pre mužov a ženy. A
na týchto dojmoch rodoví ideológovia stavajú. V prvom rade hovoria o tom, že ženy a muži
sú si rovní, čo nikto nespochybňuje. Túto rovnosť chcú však vidieť v štatistikách, lebo len
vtedy budú spokojní, keď žena bude ako muž. A toto je neprijateľné pre kresťanstvo, ktoré
verí v rovnosť v dôstojnosti, ale v rozdielnosť poslaní muža a ženy. Táto rozdielnosť je
vpísaná do dizajnu mužskej a ženskej sexuality, čo potvrdzujú dnes aj štúdie mozgu, ktoré
vysvetľujú, že muži a ženy ináč myslia, inač cítia a ináč prežívajú svoju sexualitu. Napriek
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tomu sú schopní vytvoriť trvalé manželstvo, ktoré sa zakladá na komplementarite,
vzájomnom dopĺňaní sa v každodennom živote a pri výchove detí.
Pomýlený koncept rovnosti muža a ženy vychádza z marxizmu, ktorý vníma ženu ako
utláčanú manželstvom, z ktorého sa má oslobodiť vzburou proti utláčateľovi – mužovi.
Oslobodenie má formy antikoncepcie, potratu, rozvodu a tak ďalej.
Žena má byť rovnaká ako muž. Má mať možnosť viesť voľný sexuálny život bez
dôsledkov a ako muž, čo jej umožňuje antikoncepcia a potrat. Má mať kariéru ako muž, v
čom jej nemajú byť prekážkou ani deti, ani rodina. Ak predsa len zatúži po rodine a
deťoch, má využiť jasle, škôlku a školu, kam deti odloží, aby mohla zarábať, byť finančne
nezávislá od muža, respektíve rovnako prispievať do rozpočtu, aby si rodina mohla užiť
vyššiu životnú úroveň, hoci sa zotročí hypotékou, úvermi, pôžičkami a podobne. Potreby
dieťaťa táto ideológia odkladá bokom, uznáva len jeho materialistické
potreby,

ktoré

majú

rodičia

zabezpečiť

a

ostatné

zabezpečí

štát

indoktrináciou. A partnerstvo degraduje na boj o moc, o rovnakosť a nezávislosť, lebo
pochopiteľne neverí na manželskú lásku na celý život.
Súhrná správa o stave rodovej
rovnosti obsahovala
perličku: “V

aj

dôsledku

takúto

“prirodzeného”

rodového askribovania mužov sagresiou
hegemonickej

maskulinity…” Iný

aktuálny vládny dokument zas takto
nalieha, aby štát oslobodil matky, ktoré
chcú napĺňať potreby svojich detí, od
tohto jarma. Miera zamestnanosti žien s
deťmi je dlhodobo nízka (od roku 2009 sa
pohybuje okolo 55%) aj preto, že na
Slovensku chýbajú služby starostlivosti o
deti, a to najmä do 3 rokov. Z toho dôvodu zostávajú často práve ženy (aj vzhľadom
na pretrvávajúce rodové stereotypy) v domácnosti. V trhovej ekonomike je zaužívané, že
trh napĺňa potreby. Ak by boli také rukolapné, tak by podnikatelia zriaďovali súkromné
škôlky a jasle. Lenže táto ideológia predpokladá, že každá žena chce pracovať, nechce si
užiť svoje malé dieťa, ale chce ho nechať cudzím ľuďom, aby ho vychovávali za ňu. Len jej
v tom bráni štát, ktorý sa nechce o jej dieťa v útlom veku postarať a preto by sa to malo stať
vládnou prioritou.
Prevzaté z internetu
Pokračovanie v budúcom čísle
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1. V ČO VERÍME

124. Prečo je Cirkev viac ako inštitúcia? = CIRKEV je
viac

ako

inštitúcia,

pretože

je

tajomstvom

(MYSTERIUM), ktoré je ľudské a zároveň božské.
- Skutočná láska nezaslepuje, naopak, otvára človeku oči.
Podobne je to s pohľadom na > CIRKEV: z vonkajšieho pohľadu
vnímame Cirkev iba ako duchovnú inštitúciu (= zariadenie),
s jej historickými udalosťami, ale aj omylmi a dokonca zločinmi
– je to Cirkev hriešnikov. Tento pohľad však nejde dostatočne
do hĺbky. Ježiš totiž vyšiel nám hriešnikom natoľko v ústrety, že
svoju Cirkev nikdy neopustí, aj keby sme ho deň čo deň zrádzali. Toto nerozlučné spojenie
ľudského a božského, hriechu a milosti, tvorí tajomstvo Cirkvi. Z pohľadu viery je preto
Cirkev nezrušiteľne svätá.
„Ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20, 21).
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta“ (Mt 28, 19 - 20).
125. Čo je na Božom ľude jedinečné? = Zakladateľom tohto ľudu je Boh Otec.
Jeho vodcom je Ježiš Kristus. Zdrojom jeho sily je Duch Svätý. Vstupnou
bránou k Božiemu ľudu je krst. Jeho dôstojnosť spočíva v slobode Božích
detí. Jeho zákonom je láska. Pokiaľ tento ľud zachováva vernosť Bohu
a hľadá najprv Božie kráľovstvo, dokáže meniť svet.
- Boží ľud sa nepodobá nijakému ľudskému spoločenstvu. Nepodriaďuje sa
nikomu, iba samému Bohu. Má byť ako soľ, ktorá dáva pokrmom chuť; ako kvas, ktorý
všetko prekvasí; ako svetlo, ktoré zaháňa temnotu. Kto patrí k Božiemu ľudu, musí počítať
s tým, že sa dostane do otvoreného konfliktu s ľuďmi, ktorí popierajú existenciu Boha
a nedbajú na Božie prikázania. V slobode Božích detí sa však človek nemusí báť ničoho,
dokonca ani smrti.
„Cirkev sa nemôže správať ako obchodníčka, ktorá zmení svoju ponuku hneď, ako
poľaví dopyt“ (kardinál Karl Lehmann, mohučský biskup).
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„Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní,
Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako
svetlá na svete“ (Flp 2, 14 - 15).
126. Čo znamená, že „Cirkev je Kristovo telo“? = Predovšetkým vďaka >
SVIATOSTI KRSTU a > EUCHARISTIE vzniká nerozlučiteľné spojenie medzi
Ježišom Kristom a kresťanom. Toto puto je natoľko pevné, že ho s nami
ľuďmi spája ako hlavu s údmi ľudského tela, a vytvára tak úplnú jednotu.
„Nemôžu mi spraviť nič horšie, ako ma pripraviť o život. Ale i keby ma zabili,
zďaleka ma to nezabije“ (princ Robert von Arenberg, účastník atentátu na Hitlera 20.
Júla 1944).
127. Čo znamená, že „Cirkev je Kristova nevesta“? = Ježiš Kristus miluje >
CIRKEV, ako ženích miluje nevestu. Naveky sa s ňou spája a dáva za ňu svoj
život.
- Kto bol už niekedy zamilovaný, tuší, čo je láska. Ježiš to vie a seba samého nazýva
ženíchom, ktorý sa s vášnivou láskou uchádza o svoju nevestu a túži s ňou sláviť sviatok
lásky. Jeho nevesta – to sme my, jeho > CIRKEV. Už v > STAROM ZÁKONE sa Božia
láska k vyvolenému národu prirovnáva k láske medzi mužom a ženou. Ježiš sa uchádza
o každého z nás. Ako často však býva takpovediac nešťastne zamilovaný do všetkých tých,
ktorí o jeho láske nechcú nič vedieť a ktorí ju neopätujú.
„Milovať Krista a milovať Cirkev je to isté“ (brat Roger Schutz).
„Myslíš si, že slabosti Cirkvi by mohli podnietiť Krista, aby ju opustil? Opustiť
Cirkev by bolo to isté ako opustiť vlastné telo“ (Dom Helder Camara, brazílsky biskup
chudobných).
128. Čo znamená, že Cirkev je „Chrámom Ducha Svätého“? = > CIRKEV je
priestorom vo svete, v ktorom je dokonale prítomný Duch Svätý.
- Izrael uctieval Boha v jeruzalemskom chráme. Tento chrám už dnes neexistuje.
Jeho úlohu prevzala CIRKEV, ktorá nie je viazaná len na jediné určené miesto. „Lebo kde
sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).
Cirkev oživuje Ježišov Duch: prebýva v slovách Svätého písma a v posvätných znameniach
> SVIATOSTIACH. Žije v srdciach veriacich a hovorí v ich modlitbách. Vedie ich
a obdarováva ich svojimi darmi (CHARIZMAMI) – jednoduchými i mimoriadnymi. Kto sa
spolieha na Ducha Svätého, môže aj dnes zažiť skutočné zázraky.
„Ľudia väčšinou ani netušia, čo by z nich Boh urobil, keby sa mu len dali k
dispozícii“ (sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej - jezuitov).
Pokračovanie v budúcom čísle...
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Študenti GJZ na EKOTOPFILME v Košiciach
Už po štvrtýkrát sa 20. novembra 2013, 46 študentov Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom zúčastnilo na 40. ročníku filmového festivalu Ekotopfilm
2013 v Košiciach. Na tomto filmovom festivale sa premietali filmy zamerané na biológiu,
ekológiu, ochranu životného prostredia a globálne problémy ľudstva.
Zaujali a oslovili nás filmy:
Dechtové
Muž,

piesky:

který

Na

sází

koniec

Zeme

stromy

–

–

o ťažbe

o snahe

ropných
zachrániť

pieskov

v Kanade,

lesy

v trópoch,

Terra X : Búrky – o hurikánoch, tajfúnoch, tornádach a iných klimatických extrémoch,
Záchranári

potravín

–

o tom,

že

množstvo

potravín

končí

ako

odpad.

Filmy boli uvedené v pôvodnom znení, s titulkami alebo s dabingom.
Ekotopfilm 2013 priniesol opäť kvalitné a podnetné informácie, ako aj dôvod na
zamyslenie sa nad budúcnosťou ľudstva a Zeme.
Mgr. Peter Kovaľ a Mgr. Ľudmila Chovanová
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SUDOKU

Vtipy:
Z letného tábora príde list:
- „Ahoj rodičia! Učili sme sa boxovať. Posielam vám zubnú kefku, pastu, strojček a iné zbytočnosti.“
V škole sa učiteľka pýta žiakov, kde pracujú ich otcovia.
- „Jožko, kde pracuje tvoj otec?“
- „Môj otec je stomatológom v agrárnej spoločnosti.“
- „Hovor zrozumiteľnejšie.“
- „Opravuje zuby na hrabliach.“
Fanúšik na koncerte kričí na svoj idol.
- „Za prameň tvojich vlasov dám dve tisícky!“
Superhviezda na to:
- „Daj štyri a celá parochňa je tvoja!“
Riaditeľ hovorí námestníkovi:
- „Pozri sa, ten mladý je pracovitý, má vysokú školu a je schopný ma okamžite nahradiť. Čo povieš,
nedáme mu výpoveď?“
Dvaja indiáni zablúdia v púšti.
- „Vystreľ, povie jeden, možno nás niekto bude počuť.“
Vystrelí a nič. O chvíľu mu priateľ zasa povie:
- „Nože, vystreľ ešte raz.“
- „Už nemôžem, minuli sa mi šípy.“
- „Ocko, čo je toto za ovocie?“
- „To sú čierne ríbezle.“
- „A prečo sú červené?“
- „No, lebo sú ešte zelené.“
Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 30. týždeň
po Päťdesiatnici
6:30
Pondelok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

17:30
18:00

Utorok
10.12.

Svätí mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

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

Streda
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

17:30
18:00
6:30

Štvrtok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon
Divotvorca, trimituntský biskup

Piatok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios,
Auxencius, Eugen, Mardarios
a Orest
Svätá mučenica Lucia Panna

17:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

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

6:30
Sobota
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios,
Filemon, Apollónios a Kallinik

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
15.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH
PRAOTCOV

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

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ladislav (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia, Juraj, Anna, Štefan
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal (panychída)
* Viktória s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna, Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Michal, Anna, Mária
* Milada (50 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Júlia, Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Peter, Helena, Mária
Sv. liturgia slovenská
* Melánia
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ján, Lenka, Janko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Michal (81 r.) s rod.
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Liturgický program na týždeň
po Nedeli svätých praotcov
6:30
Pondelok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

17:30
18:00

Utorok
17.12.
Streda
18.12.

Štvrtok
19.12.

Piatok
20.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí
mládenci Ananiáš, Azariáš a
Mízael
Svätý mučeník Sebastián a jeho
spoločníci

6:30
18:00

18:00
6:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal

Svätý mučeník Bonifác

18:00
Predprazdenstvo Narodenia
Ježiša Krista
Svätý hieromučeník Ignác
Bohonositeľ

6:30

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

Sobota pred Kristovým
narodením
Svätá mučenica Juliána

11:00
15:00

Predvianočná sv. spoveď

18:00

Sv. liturgia slovenská
* rodina Horváthová

17:00

7:30

NEDEĽA SVÄTÝCH
OTCOV

Sv. liturgia slovenská
+ Ján
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária – ročná (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Zuzana, František, Juraj,
František
Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Viera, Štefan, Mária, Michal,
Mária
Sv. liturgia slovenská
* Lukáš
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolínka, Terézia, Marko, Daniel

18:00

Nedeľa
22.12.

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Andrej, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
+ Anton - ročná (panychída)
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Marián

6:30

6:30
Sobota
21.12.

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Ján
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Andrejka, Michal (panychída)

9:00

V tomto týždni spovedáme od pondelka do piatka ráno od 6:00 a večer od 16:30 do 18:00!!
Vo štvrtok spovedáme na filiálkach, v piatok v Porúbke a v sobotu na HN sídliskách.

Sme tu pre vás

23/2013

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
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