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Svätý Otec František proti násiliu:  

„Je na čase prestať! Zastavte sa, prosím!“ 

 

„Drahí bratia a sestry, 

zajtra si pripomíname sté 

výročie vypuknutia Prvej 

svetovej vojny, ktorá 

spôsobila smrť miliónov ľudí 

a nesmierne škody. Tento 

konflikt, ktorý pápež 

Benedikt XV. nazval 

‚nezmyselným krvipre-

lievaním‘, vyústil po dlhých 

štyroch rokoch do veľmi 

krehkého mieru.  

Zajtrajší deň bude dňom smútku na pamiatku tejto tragédie. Pripomenutím tejto 

tragickej udalosti chcem vyjadriť túžbu, aby sa viac neopakovali chyby z minulosti, 

aby sme si v súčasnosti zobrali ponaučenie z histórie a aby vždy prevážili požiadavky 

pokoja prostredníctvom pokojného a odvážneho dialógu.  

Dnes moje myšlienky smerujú zvlášť do troch kritických oblastí, do oblasti Blízkeho 

východe, Iraku a Ukrajiny. Prosím vás, aby ste aj naďalej pokračovali spolu so mnou v 

modlitbe, aby Pán mohol darovať ľuďom a predstaviteľom v týchto oblastiach 

Ročník: 6.   Číslo:  14 
 



                 Sme tu pre vás  14/2014 

 

 

múdrosť a silu potrebné k presadzovaniu cesty mieru, cez riešenie každého sporu 

vytrvalým dialógom a vyjednávaním a prostredníctvom sily zmierenia. Aby sa do 

centra akéhokoľvek rozhodnutia nekládli osobné záujmy, ale spoločné dobro a 

rešpektovanie každého človeka. Pripomeňme si, že vojnou je všetko stratené a že 

pokojom sa nič nestráca. 

Bratia a sestry, nikdy viac vojna. Nikdy vojna. Myslím najmä na deti, ktorým 

berieme nádej na dôstojný život, na umierajúce deti, zranené deti, deti zmrzačené, 

osirelé, deti, ktoré majú ako hračky pozostatky vojny, deti, ktoré nepoznajú úsmev. 

Zastavte sa, prosím! Prosím vás z celého svojho srdca. Je na čase prestať! Zastavte sa, 

prosím!“ 

Na záver Svätý Otec pozdravil niektoré skupiny pútnikov z rôznych krajín a 

všetkým poprial požehnanú nedeľu." 

Prevzaté z internetu 
 

 
 

AKTIVITY CENTRA PRE RODINU NA SIGORDE 

Duchovné cvičenia pre manželské páry (11. – 13. septembra 2014) – Pozývame 

manželské páry z našich farností na duchovné cvičenia pre manželov. Exercitátorom bude otec 

ThLic. Peter Jakub. Príspevok na osobu je 36,- eur.  

Kurz Rút (19. – 21. septembra 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 90,- eur na manželský pár. 

Kňazské duchovné cvičenia (22. – 26. septembra 2014) – Pozývame kňazov našej 

archieparchie na duchovné cvičenia pre kňazov. Exercitátorom bude otec doc. ThDr. Štefan 

Paločko, PhD. Príspevok na osobu je 64,-eur. 

Kurz Samuel (10. – 12. októbra 2013) – Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a 

tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v 

zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. Ide o to ako neprekaziť Božie zámery s našimi 

ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na 

princípoch Božieho Slova. Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s 

deťmi. Príspevok je 90,- eur na manželský pár. 

Kurz prípravy na manželstvo (16. – 19. októbra 2014) – Viac sa o kurze prípravy na 

manželstvo môžete dozvedieť z predchádzajúceho obežníka a na www.domanzelstva.sk. Príspevok 

na kurz pre snúbenecký pár je 120,-eur. 
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Katechéza k Roku rodiny: 

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do 

Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť 

rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď 

sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, 

zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia 

nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň 

cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No 

nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho 

hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel 

medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 

Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a 

odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a matka 

mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, 

tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!” On im 

odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že 

mám byť tam, kde ide o môjho Otca?” Ale oni 

nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi 

vrátil do Nazareta a bol im poslušný.  

A jeho matka zachovávala všetky slová vo 

svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku 

a v obľube u Boha i u ľudí. 

 

Mária povie Ježišovi, keď ho po troch 

dňoch hľadania nájdu v jeruzalemskom 

chráme – s bolesťou sme ťa hľadali. Koľko 

bolesti prežíva mama, otec, keď hľadajú dnes 

svoje zatúlané deti. Koľko bolesti prežívajú 

rodičia a celé rodiny, keď sa často deti ani 

nenechajú nájsť. Koľko rôznych 

nebezpečenstiev aj dnes ohrozuje človeka. 

Koľko rôznych nebezpečenstiev ohrozuje 

rodinu. Diabol sa neuspokojí s niečím 

druhoradým, on útočí na to, čo má veľkú 

hodnotu. To vzácne čo je tak ohrozené v 

dnešnej dobe je práve rodina. Aj dnes chce v 

rodine, medzi ľuďmi, vo vzťahoch vládnuť zlo, 

klamstvo, faloš, neúprimnosť. Tak ako v 

každej dobe aj dnes sa musíme postaviť na 

obranu. Nesmieme len tak ľahostajne vymeniť 

všetky „vzácnosti“ za to, čo je menej 

hodnotné. Iste v tejto dobe je ťažké žiť ako 

Svätá rodina, ale nie je to nemožné. Tento svet 

nepraje a ani zďaleka nepodporuje hodnoty a 

myšlienky kresťanstva. Náš každodenný život 

sa podstatne zrýchlil, vytvára veľké nároky na 

rodinu a je čím ďalej ťažšie a ťažšie žiť 

plnohodnotný kresťanský manželský život. 

Mnoho rodín musí denne prekonávať nemalé 

finančné problémy, aby vôbec prežili. 

Neprekvapuje, keď nás v takej chvíli prepadne 
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zúfalstvo a beznádej. Isté však je, že zúfalstvo 

nikdy nie je rozumná reakcia! Ježiš mohol 

prísť na tento svet akýmkoľvek spôsobom, ale 

on si vybral rodinu. Takýmto spôsobom 

zdôraznil úctu aj k našej rodine.  

V Ježišovi prichádza nádej aj do našej 

rodiny. Ak dnes naša rodina, alebo niekto z 

nás, prechádza akýmikoľvek problémami, ak 

sa trápime s rôznymi otázkami a bojujeme 

každý deň so svojimi slabosťami, nebojme sa. 

Boh o tom vie a stojí verne pri nás. Len mu 

plne dôverujme a uvidíme, že našu rodinu 

nikdy nesklame. Tak veľmi dnes rodičia – 

dnešní „Jozefovia a Márie“ potrebujeme 

odvahu nasledovať veľký príklad v plnení 

Božej vôle. Je ľahké povedať, že mali len jedno 

dieťa, a čo to je, keď ja mám dve, tri... doba 

bola vtedy iná… ale keby sme si tak predstavili 

seba v ich úlohe, čo od nich žiadal Boh, keby 

sa vám, matky zjavil anjel a oznámil Božie 

dieťa ako by ste sa zachovali? A vy otcovia, 

keby vás Boh postavil pred hotovú vec, že sa 

stanete otcom Božieho Syna, hneď by vám 

prebehlo mysľou, ja toho nemôžem byť 

hodný, jednoducho dnes sa to nedá, dnes to 

nie je v móde. Keď si tak predstavíme rodiny 

dneška, zdá sa nám to ako vymyslený príbeh. 

Rodiny potrebujú predovšetkým veľkú lásku, 

lásku Boha, ktorá sa postará o všetko. 

Dávajme teda dôraz na tieto hodnoty 

človeka, obohacujme nimi svoje deti, dávajme 

im skutočné príklady, nie príklady ľudí, 

ktorých hanobia peniaze, žijú nemravným 

životom a myslia si, že sú králi zeme. Vidíme 

ako sa v každej dobe démon snažil oklamať 

človeka, ako útočil na vzťah človeka k 

pravému Bohu, ako ponúkal všetko možné, 

len aby zničil, to čo je skutočne vzácne. 

Nebojme sa byť apoštolmi tejto doby, nech sa 

aj teraz nanovo dejú zázraky v našich 

rodinách, v našich vzťahoch. Nevzdajme sa 

odvahy hlásať vernosť Slovu, ktoré sa stalo 

Telom, vstúpilo do tohto sveta aby zmenilo 

jeho dejiny a aby zmenilo aj dejiny našej 

spásy.  

A môžme si byť istí, že naša doba viac 

nebude poznačená rozvodmi, potratmi a 

neúctou k životu človeka. 

 

Pokračovanie v budúcom čísle...

 

 

Ponuka AŠAD 

Archieparchiálna Škola Animátora – Dobrovoľníka (ďalej AŠAD), inovovaná 

Archieparchiálna Animátorská škola AepAŠ, je komplexný výchovný, vzdelávací a tréningový 

program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä mládežníckych – skupín a spoločenstiev 

špeciálne vyvinutý pre dielo služby – diakonie. Cieľom AŠAD je vychovať mladého človeka – 

animátora, dobrovoľníka s cieľom služby, diakonie v rôznych oblastiach podľa Božieho slova 

„podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej 

milosti“ (1Pt 4, 10). AŠAD sa realizuje počas školského roka, spravidla 1x mesačne počas víkendu 

v celkovej dĺžke dvoch rokov v GMC Bárka v Juskovej Voli. Predpokladaná cena jedného víkendu 

je 15,- eur. 
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 Sociálne centrum Humenné 

 
 

Poskytuje bezplatne poskytuje tieto služby: 

- špecializované sociálne poradenstvo (preventívne, pracovné, rodinné) 

- tréning pamäti 

- pracovná terapia 

- sociálna prevencia (besedy na školách) 

- pomoc pri hľadaní zamestnania 

- odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania a inej 

úradnej korešpondencie (formuláre, tlačivá) 

- kopírovanie a skenovanie 

- sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 

sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.) 

- sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci 

- prístup na internet 

- morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách 

 

                     Zbierka školských pomôcok 
 

Gréckokatolícka charita aj tento rok organizuje zbierku so 

školskými pomôckami pre sociálne slabšie a viacdetné rodiny. Za 

Vašu materiálnu či finančnú pomoc vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

Kontakt:   SC Humenné, Štefánikova 1525/29 Humenné 

066 01, (budova „starej detskej polikliniky“ na prízemí), 

057/7756993, email: sc.humenne@gkcharita-po.sk 

 

 

Pozvánka na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine 
 

Srdečne pozývame všetkých kňazov a veriacich na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v 

Ľutine v piatok 15.,sobotu 16. a v nedeľu 17. augusta 2014. Tohto roku začína odpustová 

slávnosť už v piatok 15. augusta na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kedy bude posvätená 

zrekonštruovaná Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky na ľutinskej hore.  

V nedeľu pri archijerejskej svätej liturgii bude hlavným celebrantom prešovský arcibiskup a 

metropolita Ján Babjak SJ a hlavným kazateľom przemyšliansko-varšavský arcibiskup 

a metropolita Ivan Martyniak. 

mailto:sc.humenne@gkcharita-po.sk
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SVÄTÉ PREMENENIE  

NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA 

 

Premenenie Pána patrí k 

najdôležitejším udalostiam v 

živote Ježiša. Evanjelista 

Matúš píše: O šesť dní (šesť 

dní po Petrovom vyznaní, že 

Ježiš je Mesiáš, a po prvej 

predpovedi utrpenia) vzal 

Ježiš so sebou Petra, Jakuba 

a jeho brata Jána a vyviedol 

ich na vysoký vrah do 

samoty. Tam sa pred nimi 

premenil: tvár mu zažiarila 

sťa slnko a odev mu zbelel 

ako svetlo. Vtom sa im zjavil 

Mojžiš a Eliáš a rozprávali 

sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, 

dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri 

stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden 

Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný 

oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj 

milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; 

počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na 

tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, 

dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte 

sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba 

Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im 

prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, 

kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 

1-8) 

Kde sa stala táto udalosť, nevieme. Tradícia 

hovorí, že to bolo na vrchu Tábor, ktorý sa týči 

priamo v srdci Galiley uprostred nížinatej 

krajiny. Stalo sa to zrejme v druhom roku 

Pánovho účinkovania medzi židovskými 

sviatkami Veľkej noci (alebo Turícami) a 

Sviatkami stánkov. Vrch Tábor bol zrejme 

veľmi vhodný na nerušenú meditáciu spojenie s 

Bohom. Učeníkov ohromil 

zjav Božej slávy. Peter 

vyjadril túžbu zostať v takejto 

sláve, keď nevedomky 

hovorí: „Postavme tu tri 

stánky“. Spolu s Ježišom sa 

pri jeho premenení zjavili aj 

dve najväčšie postavy 

Starého zákona – Mojžiš a 

Eliáš. Symbolizujú celé Božie 

zjavenie v Starom zákone, 

ktoré sa teraz napĺňa a 

vrcholí v samotnom Ježišovi. 

Sám Boh Otec potvrdzuje 

tieto veci hlasom z neba: 

„Toto je môj milovaný Syn…“ Vtedy traja 

apoštoli padajú na zem, plní strachu a bázne 

pred Bohom. No Ježiš hovorí: „Nebojte sa!“ 

Zakázal im hovoriť o tomto videní až do svojho 

zmŕtvychvstania. Traja apoštoli sa stali tak 

svedkami jeho slávy, ktorá ho čakala po diele 

vykúpenia. Nechcel však vopred pobúriť ešte 

viac svojich nepriateľov a takisto nechcel, aby 

sa traja apoštoli vyvyšovali nad iných. Až po 

vzkriesení mohli o týchto udalostiach 

porozprávať ostatným. 

Sviatok Premenenia Pána sa slávil v 

rôznych termínoch, pápež Kalixt III. v roku 

1456 nariadil sláviť ho 6. augusta. 

Mohamedánski Turci vtedy ničili kresťanské 

krajiny a pápež chcel aj touto slávnosťou 

pozdvihnúť srdcia ľudí k Bohu a vyprosovať 

pomoc. Pre všetkých je pripomienkou slávy 

Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú 

slávu, ktorú nám pripravil v nebi. 
 

            spracované podľa: http://www.zivotopisysvatych.sk/sviatok-premenenia-pana/
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Pozvánka na eparchiálnu odpustovú slávnosť v Klokočove 
 

V mene vladyku Milana, košického eparchu i veriacich farnosti Klokočov Vás všetkých 

srdečne pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 9 – 10. augusta 2014. 
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SUDOKU 

 

Vtipy:  
  Pán doktor, pán doktor podarila 

sa operácia?  

Nehovorte mi pán doktor, ja som 

svätý Peter! 

- Mamička pošle svojho syna na 

spoveď. Keď príde synček domov s 

plačom opýta sa ho:  

- Prečo plačeš?  

- Pán farár mi povedal, že keď prídem 

domov, mám sa pomodliť 5 krát 

Otčenáš, a ja viem iba jeden. 

 
 

 
Anjel leží na chodníku, oprašuje si dolámané krídla. Okoloidúci sa ho pýta:  
- Čo tu robíš?  
Anjel mu odpovedá: Len tak si vykračujem po nebi a zrazu HUPS cez ozónovú dieru. 

 

http://www.funny.sk/vtipy/k48-nabozensky-humor-p12/#ixzz38wdi3LS8 

 

 

http://www.funny.sk/vtipy/k48-nabozensky-humor-p12/#ixzz38wdi3LS8
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 Liturgický program  

na týždeň po Ôsmej nedeli po Päťdesiatnici 

Pondelok 
04.08. 

Siedmi svätí mladíci z Efezu 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Vasiľ, Anna, Vasiľ, Mária, Vasiľ, 
Michal, Anna 

Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Fedor, Ivan, Anna 

Utorok 
05.08. 

Predsviatok Premenenia nášho Pána 
Ježiša Krista 

Svätý mučeník Eusignios 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Ján (60 rokov) 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján, Anna 

Streda 
06.08. 

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO 
PÁNA, BOHA A SPASITEĽA 

JEŽIŠA KRISTA 
myrovanie 

(odporúčaný sviatok) 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 

Utiereň starosl. 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Jaroslav a Adamko 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Alena a Jozef 

Štvrtok 
07.08. 

Svätý prepodobný mučeník 
Domécius 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Mária, Štefan (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Mikuláš, Rozália 

Piatok 
08.08. 

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický 
biskup 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Jaroslav (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

† Michal, Helena 

† Lumír, Viktória, Lumír  

Sobota 
09.08. 

Svätý apoštol Matej 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Adela, Ľubomír 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 

† Milan, Erik, Jozef, Ján, Marián 

Nedeľa 
10.08. 

DEVIATA NEDEĽA PO 
PÄŤDESIATNICI 

 
 

Svätý mučeník a archidiakon 
Vavrinec 

 
Zbierka  

Katechizácia a katolícke školy 
 

Klokočov - odpustová slávnosť 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marek s rod. 

Sv. liturgia starosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
*Jakub, Zuzana, Helena, Jana, 

Samuel, Matúš 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Marta s rod. 
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Liturgický program  

na týždeň po Deviatej nedeli po Päťdesiatnici  

Pondelok 
11.08. 

Svätý mučeník Euplos 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Mariana, Ladislav, Lenka 
Akatist za rodiny  
Sv. liturgia slovenská 

† Helena (ročná + panychída) 

Utorok 
12.08. 

Svätí mučeníci Fótios a Anikét 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Pavol, Zuzana  
Sv. liturgia slovenská 

* Mária (80 rokov) 

Streda 
13.08. 

 
Odovzdanie sviatku Premenenia 

nášho Pána Ježiša Krista 

6:30 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

* Ľubomír s rod. (50 rokov) 
Sv. liturgia slovenská 

* František, Lenka 

† Milan (ročná + panychída) 

Štvrtok 
14.08. 

Predsviatok Zosnutia presvätej 
Bohorodičky 

Prenesenie úctyhodných 

pozostatkov prepodobného 
otca Teodóza, pečerského 

igumena 

6:30 
 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 

† Anna, Demeter 
Veľká večiereň s lítiou 

Sv. liturgia slovenská 

† Viera, Štefan, Mária, Michal, 
Mária 

Piatok 
15.08. 

 ZOSNUTIE NAŠEJ 
PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, 
BOHORODIČKY MÁRIE, 

VŽDY PANNY 
(prikázaný sviatok) 

voľnica 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 

Utiereň starosl. 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Ján (80 rokov) 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 
* Miroslav (zdravie) 

Sobota 
16.08. 

Prenesenie Rukou 
neutvoreného obrazu nášho 

Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista, to jest svätého plátna, z 

Edessy do Konštantínopola 

6:30 
 

15:00 
17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Mária 

Sobáš a sv. liturgia 
Veľká večiereň  

Sv. liturgia slovenská 

† Marta, Ján, Anna, Janík 

Nedeľa 
17.08. 

DESIATA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI  
 

Svätý mučeník Myrón 
 

Ľutina - odpustová slávnosť 
 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mariena, Henrych 

Sv. liturgia starosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Ján, Anna 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Štefan, Matúš, Veronika 

 



                 Sme tu pre vás  14/2014 

 

 

 

                                   

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 

     farár: martinzlacky@gmail.com 
        kaplán: miro.sentik@gmail.com 

           kaplán: jancusmikulas@gmail.com 
 

Úradné hodiny od 01.07.do 31.08.2014 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 16:00 - 17:00 

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; 
3) ak bývate min. 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky) a dovolenie 
kňaza, kde bývate k sobášu u nás, príp. sobášnu zápisnicu. 
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. Miroslav Sentivan, o. Mikuláš Jančuš 

mailto:humenne@grkatpo.sk
mailto:miro.sentik@gmail.com

