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Príhovor Svätého Otca Františka na generálnej audiencii 22. apríla 2015:

„Povolanie chrániť zväzok muža a ženy“
Drahí bratia a sestry!

V minulej katechéze o rodine
som sa pristavil pri prvom
rozprávaní o stvorení ľudskej
bytosti v prvej kapitole knihy
Genezis, kde je napísané: „Boh
stvoril človeka na svoj obraz, na
Boží obraz ho stvoril, muža a
ženu ich stvoril“ (Gn 1,27).
Dnes by som chcel dokončiť
toto
zamyslenie
druhým
rozprávaním, ktoré nachádzame
v druhej kapitole. Tu čítame, že
Pán potom, ako stvoril nebo a
zem, «utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol
do jeho nozdier dych života. Tak sa stal
človek živou bytosťou» (Gn 2,7). Je to vrchol
stvorenia. No niečo chýba. Potom Boh
umiestni človeka do prekrásnej záhrady, aby
ju obrábal a strážil (porov. Gn 2,15).
Duch Svätý, ktorý inšpiroval Bibliu,
predkladá na chvíľu obraz muža, ktorý je
sám – niečo mu chýba –, je bez ženy. A
hovorí o Božej myšlienke, takmer o pocite
Boha, ktorý naň hľadí, pozoruje osamelého
Adama v záhrade: je slobodný, je pánom...,
no je sám. Boh vidí, že to «nie je dobré», je
to ako istý nedostatok spoločenstva, chýba

mu spoločenstvo, je to nedostatok plnosti.
«Nie je to dobré» - hovorí Boh – a dodáva:
«chcem mu urobiť pomoc, ktorá mu bude
podobná» (porov. Gn 2,18).
A tak Boh predstavuje človeku všetky
zvieratá; človek každé z nich pomenuje
vlastným menom – a toto je ďalší obraz
človekovho vládnutia nad stvorením – ale v
žiadnom živočíchovi nenachádza niekoho,
kto by mu bol podobný. Človek je naďalej
sám. Keď mu Boh napokon predstaví ženu,
muž s radosťou zistí, že toto stvorenie, a
jedine toto, je jeho súčasťou: «kosť z mojich
kostí, mäso z môjho mäsa» (Gn 2,23).
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Konečne je tu odzrkadlenie, je tu
vzájomnosť. A keď nejaká osoba – priblížim
to na príklade pre lepšie pochopenie – chce
podať ruku inej, musí ju mať pred sebou. Ak
niekto vystrie ruku a niet tam nikoho, komu
by ju podal, chýba mu vzájomnosť. Tak to
bolo aj s mužom, ktorému niečo chýbalo k
tomu, aby dosiahol svoje naplnenie, chýbala
mu vzájomnosť. Žena nie je «replikou»
muža; prichádza priamo z Božieho
stvoriteľského
gesta.
Obraz
«rebra»
vonkoncom nevyjadruje nižšie postavenie či
podriadenosť, ale naopak, že muž a žena sú
tej istej podstaty a sú komplementárni,
dopĺňajú sa, majú i túto reciprocitu. A tá
skutočnosť – stále sme pri tom istom
podobenstve, – že Boh tvorí ženu, kým muž
spí, podčiarkuje, že ona nie je akýmsi
spôsobom výtvorom človeka, ale je
stvorením Božím. A ozrejmuje aj ďalšiu vec:
aby muž našiel ženu – a môžeme povedať,
aby našiel lásku ženy –, teda aby našiel ženu,
musí si ju muž najprv vysnívať, a potom ju
nachádza.
Božia dôvera v muža a ženu, ktorým
zveruje zem, je veľkorysá, priama a úplná.
Spolieha sa na nich. No hľa, zlý duch vnáša
do ich mysle podozrenie, pochybovačnosť a
nedôveru. A napokon prichádza na rad
neposlušnosť voči prikázaniu, ktoré ich
chránilo. Upadnú do delíria všemohúcnosti,
ktoré všetko zamorí a zničí harmóniu. Aj my
ho veľakrát pociťujeme v našom vnútri, my
všetci.
Hriech plodí nedôverčivosť a rozdelenie
medzi mužom a ženou. Ich vzťah je úkladne
ohrozovaný tisícimi podobami zneužívania a
podrobovania si, ľstivých zvodov a
pokorujúcej panovačnosti, až po tie
najdramatickejšie a najnásilnejšie. Dejiny
nesú ich stopy. Pomyslime si, napríklad, na
negatívne excesy patriarchálnych kultúr.
Myslime na mnohoraké formy mužského
šovinizmu, kde bola žena považovaná za
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druhotriednu.
Myslime
na
účelové
využívanie a komercializáciu ženského tela v
dnešnej mediálnej kultúre. No myslime aj na
súčasnú epidémiu nedôvery, skepticizmu a
dokonca nevraživosti, ktorá sa šíri v našej
kultúre – zvlášť vychádzajúc z istej
pochopiteľnej nedôvery zo strany žien –
vzhľadom na taký zväzok spojenectva muža
a ženy, ktorý by bol schopný zároveň hlboko
skvalitniť intimitu spoločenstva a súčasne
chrániť dôstojnosť rozdielnosti.
Ak nenájdeme viac sympatie voči tomuto
zväzku,
schopnému
umožniť
novým
generáciám vymaniť sa z nedôvery a
ľahostajnosti, budú deti prichádzať na svet
čoraz viac z tohto zväzku vykorenené, a to už
od materského lona. Spoločenská devalvácia
tohto stabilného a životodarného zväzku
muža a ženy je istotne stratou pre všetkých.
Musíme opäť priznať česť manželstvu a
rodine! A Biblia vypovedá jednu krásnu
skutočnosť: muž nájde ženu, stretnú sa
navzájom, a muž musí čosi zanechať, aby ju
našiel naplno. A preto muž zanechá svojho
otca a svoju matku, aby šiel k nej. Je to
nádherné! Toto znamená vykročiť istou
cestou. Muž je celý pre ženu a žena je celá
pre muža.
Ochrana tohto zväzku muža a ženy, i keď
sú hriešni a zranení, zmätení a pokorení,
nedôverujúci a neistí, je teda pre nás
veriacich zaväzujúcim a oduševňujúcim
povolaním uprostred podmienok dneška. To
isté rozprávanie o stvorení a hriechu nám vo
svojom závere predkladá nádherný obraz:
«Pán, Boh, urobil mužovi a jeho žene kožený
odev a obliekol ich» (porov. Gn 3,21). Je to
obraz nežnosti voči tejto hriešnej dvojici,
ktorý nás privádza do nemého úžasu: Božia
nežnosť voči mužovi a žene. Je to obraz
otcovskej opatery voči ľudskej dvojici. Boh
sám sa stará a chráni svoje veľdielo.
Prevzaté z TK KBS
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Katechéza k Roku rodiny:
Kresťanské rodinné vzťahy
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v
mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým
v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo
muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on,
Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj
ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj
Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju
posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám
pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani
ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú
aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto
miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy
nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,
lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej
manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o
Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako
seba samého. A manželka nech si ctí muža. Deti, poslúchajte svojich
rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé
prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy,
otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a
napomínajte ich v Pánovi.
(Ef 5, 20-6,4)
Žijeme v dobe, v ktorej sa rozpadáva každé
druhé manželstvo. A môžeme vidieť, že i
mnohé manželstvá, ktoré nekončia rozpadom,
prežívajú
chladné
vzťahy,
napätie,
neporozumenie a rôzne nedostatky, ktoré
ničia rodinné vzťahy. Ako príčiny týchto
nedostatkov,
ktoré
ničia
rodiny,
sa
najčastejšie zvyknú uvádzať rozdielnosť
pováh, názorov a záujmov, nevera, nezáujem
o rodinu, či alkoholizmus a rôzne závislosti.
Taktiež ako častá príčina rozpadu rodiny býva
uvádzaná dlhodobá práca ďaleko od rodiny.
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Otec odchádza za prácou do zahraničia, aby
rodinu živil, a paradoxne táto skutočnosť, zdá
sa, napokon spôsobí, že sa rodina rozpadne.
Ak by takéto okolnosti boli skutočnými
príčinami rozpadu rodín, potom by si
ktorýkoľvek z manželov mohol povedať, že ak
by ten druhý mal podobnú povahu a podobné
záujmy ako ja, keby ten druhý sa viac staral
o rodinu, keby ten druhý netrpel nejakou
závislosťou, keby ten druhý nebol tak dlho
odo mňa odlúčený, skrátka, keby ten druhý
bol iný, lepší a viac mi vyhovoval, naša rodina
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by bola zdravšia, súdržnejšia a nemusela by sa
napokon rozpadnúť.
Základný problém, ktorý ničí naše životy
a preto aj naše rodiny, nie je manžel,
manželka, deti, ani nijaký iný človek.
Základnou príčinou všetkého zla je náš
osobný hriech, ktorým uprednostňujeme
svoju vôľu a svoje nároky pred životom pod
Božou vládou. Problémom nie je to, medzi
akými ľuďmi a v akých okolnostiach žijeme.
Problémom je to, že chceme dosiahnuť svoje
šťastie tak, že sa ľudia, s ktorými žijeme, budú
správať podľa našich nárokov a okolností,
v ktorých žijeme, a budú sa odohrávať podľa
našej vôle.
Úspešnosť rodiny by tak závisela na tom, či
sa žene podarí vybrať si toho pravého muža za
manžela, či sa deti budú správať podľa
nárokov svojich rodičov a či rodičia budú
spĺňať nároky svojich detí. Takýto stav však
nikdy dokonale nenastane, keďže každý muž
a každá žena, rovnako ako každé dieťa a každý
rodič je viac alebo menej nedokonalý
a hriešny. Možno povedať, že ak človek hľadá
niekoho, kto by vyhovoval jeho nárokom, tak
„ten pravý muž“, či „tá pravá žena“,
neexistuje.
Kresťanské manželstvo a kresťanská rodina
však nie je založená na hľadaní a napĺňaní
vlastných nárokov v manželstve a v rodine.
Kresťan je človek, ktorý sa vzdal svojho života
so všetkými svojimi nárokmi a teraz žije
Kristov život. Je pripravený slúžiť Bohu vďaka
Kristovej moci práve na takom mieste a práve
medzi takými ľuďmi, kde ho Kristus vedie.
Pre ženatého muža a pre vydatú ženu je to
predovšetkým ich manželstvo a ich rodina,
kde chce Kristus prostredníctvom nich
prejavovať svoje skutky lásky. A tak
kresťanský manžel nehľadá v manželstve
svoje uspokojenie. To v plnosti prežíva vo
svojom zdravom vzťahu s Bohom a vo vedomí
toho, že ho čaká večný život v raji. Preto ani
nepotrebuje očakávania, ktoré mu jeho
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manželstvo nenaplnilo, riešiť alkoholom,
rôznymi závislosťami, či mimomanželskými
vzťahmi.
Vo svojej rodine a v manželstve je plne
k dispozícii
Kristovi, aby sa
Kristus
prostredníctvom neho mohol v láske rozdávať
jeho manželke a jeho deťom, nech sú ich
povahové vlastnosti či nedostatky akékoľvek.
Podobne žena, ako ruka začlenená do
Kristovho tajomného tela a ako živá ratolesť
schopná prinášať ovocie viniča, je pripravená
nechať Krista, aby prostredníctvom nej žil
v rodine svoj život, a tak prejavoval lásku
mužovi
a deťom.
Rovnako
deti,
ak
porozumeli, aké bohatstvo Kristovho života
pre nich plynie z krstu, ku ktorému ich rodičia
priviedli, sa od mladosti v rodine učia
nehľadať svoju vôľu, ale byť Kristovými
rukami pripravenými posluhovať rodičom
i sebe navzájom a takto si preukazovať skutky
lásky bez ohľadu na to, či je ten druhý dobrý,
alebo zlý.
Ak sme pripravení žiť Kristov život, a nie
svoj, ak sme pripravení plniť jeho nároky,
a nie svoje, nedostatky manželského partnera,
či detí, alebo rodičov prestávajú byť
podstatným problémom, na ktorom stojí,
alebo padá súdržnosť rodiny. Už nie je
podstatné, či mi ten druhý v rodine vyhovuje,
alebo nie. Podstatné je to, že mu chce Kristus
prostredníctvom mňa prejaviť skutky lásky,
a to bez ohľadu na to, aký je. Kľúčovým
problémom kresťana tak nie je to, či člen jeho
rodiny spĺňa jeho nároky, ale to, či je
dostatočne k dispozícii Kristovi, aby mu
dokázal v láske poslúžiť, nech je člen jeho
rodiny akýkoľvek. Rovnako, ako v celom
praktickom živote kresťana, tak i v jeho
samotnej rodine, ba predovšetkým v nej, platí
pre skutočného kresťana tvrdenie apoštola
Pavla: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“
o. Štefan Paločko
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Liturgický program
na týždeň po Nedeli o porazenom
6:30
Pondelok
27.4.

17:30
18:00

Hieromučeník Simeon, Pánov
príbuzný

6:30
Utorok
28.4.

Apoštoli Jasón a Sósipatros

17:00
18:00

Streda
29.4.

POLOVICA
PÄŤDESIATNICE
Deviati svätí mučeníci z Kyzika

6:30
18:00
6:30

Štvrtok
30.4.

Piatok
1.5.

Apoštol Jakub, brat svätého Jána
Teológa

18:00
19:00

Prorok Jeremiáš

6:30

prvý piatok mesiaca
voľnica, štátny sviatok

18:00
6:30

Sobota
2.5.

8:30

Atanáz Veľký

15:00
16:00
17:00

18:00

Nedeľa
3.5.

7:30

NEDEĽA
O SAMARITÁNKE

9:15

Odchod do večnosti
prepodobného otca Teodóza

17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Ján, Vasiľ, Milan
(panychída)
† Anna, Anna, Mária, Michal
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj a Martin s rod.
Príprava prvoprijímajúcich detí
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš a Anna (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Jozef, Alžbeta, Ján
(panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Alžbeta, Michal
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Michal, Michal, Helena,
Milan, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Viera, Mária, Michal, Mária, Štefan
Biblická škola
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia a členky SR a NSJ
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Stanislava, Michal, Terézia,
Margita, Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Stanislav, Lýdia, Irena, Ivan,
Viktória, Michal
Sv. spoveď detí a rodičov
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Rozália
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj
Sv. liturgia slovenská
za prvoprijímajúcich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Miloš, Evka, Tomáš
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Liturgický program
na týždeň po Nedeli o Samaritánke
6:30
Pondelok
4.5.

Mučenica Pelágia

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

Utorok
5.5.

Mučenica Irena

Streda
6.4.

ZAKONČENIE POLOVICE
PÄŤDESIATNICE
Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

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

Štvrtok
7.5.

Piatok
8.5.

Sobota
9.5.

17:30
18:00

Spomienka na znamenie
úctyhodného kríža
Slávny, všechválny apoštol a
evanjelista Ján Teológ,
milovaný učeník
voľnica
štátny sviatok
Prenesenie pozostatkov
Mikuláša Divotvorcu z Myry
do mesta Bari

6:00
6:30
17:30
18:00
6:30
16:00
17:00
18:00
7:30

Nedeľa
10.5.

9:00

NEDEĽA O SLEPOM

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Juraj (panychída)
† Anton, Tekla, Anton (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Štefan, Juraj, Helena a ostat.
(panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jaroslav 65r. s rod.
Akatist k P.B. 1.časť
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František
Akatist k P.B. 2.časť
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal,
reh. Sestra Jozafáta (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Irena s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Silvia
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin
s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ružena s rod.
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S V Ä T Ý, S P R A V O D L I VÝ,

VEĽMI TRPEZLIVÝ
JJeho
meno
má
hebrejský
pôvod
„osočovateľ“. Jób je hlavnou postavou
rovnomennej knihy Starého zákona. Aj napriek
poeticko-vzdelávaciemu charakteru knihy, ktorý
je podobný s Ježišovými podobenstvami, je
historicita Jóba pravdepodobná. Jóba, bez
zreteľa na rovnomennú knihu, chváli Ezechiel
ako muža spravodlivého a ako vzor trpezlivosti.
Jób nebol Izraelitom. Žil okolo roku 2000 až
1500 pred Kristom. Krajina pôvodu Us,
zaradenie medzi synov Východu a vykreslené
sociologické pomery, ukazujú na priestor
juhovýchodne od Mŕtveho mora v čase
patriarchov.
Jóbova bezúhonnosť a to, že sa osvedčil pri
pohromách boli v Izraeli zrejme známe a aj
oceňované. Jeho tradícia sa musela v Izraeli
zakoreniť už veľmi skoro, pretože v neskorších
dobách bolo ťažko mysliteľné, aby Židia uznali
vzorné správanie nejakého pohana.
Kniha Jób sa usiluje riešiť záhadnú otázku,
prečo trpí spravodlivý človek a ako sa má voči
dobrému a svätému Bohu správať človek
postihnutý telesným alebo duševným utrpením,
chorobou, nešťastím a pod. Táto téma sa v knihe
rozoberá umeleckým spôsobom vo forme
dialógov trpiaceho Jóba s jeho tromi priateľmi
Elífazom, Bildadom a Sófarom o záhade
utrpenia a o príčinách všetkého zla, ktoré Jóba
stihlo. Podľa názoru starého semitského sveta,

JÓB

ktorého predstaviteľmi sú Jóbovi priatelia,
utrpenie a nešťastie sú vždy trestom za hriechy.
Proti tomuto vtedy všeobecnému presvedčeniu
sa Jób vzpiera a vyhlasuje, že nie je hriešny,
takže jeho nešťastie nemožno vysvetliť na
základe tézy, že utrpenie je trestom za hriechy.
Vo svojej sebaobrane sa Jób búri a stavia sa
dokonca aj proti samému Bohu. Do
dramatického priebehu diskusie zasahuje Elíhu
a pripomína, že utrpenie má za cieľ nielen
potrestať, ale aj vnútorne očistiť človeka, pričom
skúša jeho čnosť a zdokonaľuje ho. Na druhej
strane však Elíhu upozorňuje Jóba, že pri svojej
sebaobrane prekročil správnu mieru svojou
prílišnou
sebadôverou.
Zdôrazňuje
tiež
dôležitosť Božej bázne, ako aj to, že Božia
prozreteľnosť riadi všetko dobre, i keď sú jej
plány nevyspytateľné. Spor ukončuje sám Boh,
ktorý vo svojej reči poukazuje na divy svojej
všemohúcnosti, ako sa javia v prírode, a zároveň
pripomína, že človek má byť skromný vo svojich
úsudkoch, aj keď mu treba zdanlivo nezaslúžene
trpieť. O odmene v budúcom svete niet v Knihe
nijakej zmienky.
Pre svoju jedinečnú literárnu formu, ako aj
pre vždy aktuálnu tému o mučivom probléme
ľudského života a utrpenia, patrí Kniha Jób k
nájvýznamnejším dielam nielen starozákonného
sapienciálneho písomníctva, ale svetovej
literatúry vôbec.
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Záujemcovia deti, mládež
i dospelí sa môžete zapísať
na objednaný autobus
v sakristii chrámu
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Záujemcovia sa môžu zapisovať na objednaný autobus.
Prosíme pri zápise vyplatiť aj zálohu vo výške 10€.
Predpokladaná cena púte cca. 17,€;
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LÁSKA, ZDRAVIE A ÚSPECH
Žena vyšla z domu a uvidela troch starých mužov s dlhými bielymi fúzmi, ktorí sedeli
vpredu na dvore. Povedala: „Nemyslím si, že vás poznám, ale musíte byť hladní. Prosím
poďte ďalej a zoberte si niečo k jedlu.“
„Je tu pán domu?“ spýtali sa.
„Nie,“ odpovedala.
„Potom nemôžeme vstúpiť,“ odpovedali oni.
Večer, keď sa manžel vrátil domov, žena mu povedala, čo sa stalo.
„Bež a povedz im, že som doma a pozvi ich.“ Žena vyšla von a pozvala mužov dovnútra.
„My nemôžeme spoločne vstúpiť do domu,“ odpovedali.
„Prečo nie?“ spýtala sa žena.
Jeden zo starých mužov začal vysvetľovať. Ukázal na jedného z nich a hovorí: „Jeho meno
je Zdravie.“ Ukázal na druhého: „Tento sa menuje Úspech a moje meno je Láska.“ Potom
dodal: „Teraz bež a prediskutuj so svojim manželom, ktorého z nás chcete doma.“
Žena sa vrátil a povedala manželovi, čo počula. Jej manžel mal veľkú radosť. „Aké milé,“
povedal. „Vzhľadom na túto situáciu pozveme ďalej Zdravie. Nech naplní náš dom zdravím.“
Jeho žena nesúhlasila. „Drahý, prečo nepozveme Úspech?“
Celý rozhovor počula ich svokra, vbehla do izby so svojím návrhom: „Nebolo by lepšie
pozvať Lásku? Náš dom by bol naplnený láskou.“
„Dáme na radu svokry,“ povedal manžel svojej žene. „Choď von a pozvi Lásku, bude to
náš najlepší hosť.“
Žena vyšla von a spýtala sa troch mužov: „Ktorý z vás je Láska? Poďte prosím a buďte
našim hosťom.“
Muž menom Láska vstal a išiel k domu. Ostatná dvaja vstali taktiež a nasledovali ho.
Prekvapená žena sa spýtala Zdravia a Úspechu: „Pozvala som len Lásku, prečo idete
taktiež?“
Starí muži odpovedali spoločne: „Keby ste pozvali Zdravie alebo Úspech, ostatní dvaja by
zostali vonku, ale vy ste pozvali Lásku a kamkoľvek ide on, tam ideme aj my s ním.“
Kdekoľvek je Láska, tam je aj Zdravie a Úspech!
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DOKRESLI

Vtipy:
Fero vidí Miša a už z diaľky kričí:
”Vieš, čo je nové? Zrušili daňový úrad!”
”Neblázni!”
”Naozaj! Dostal som od nich list a v ňom
stálo: Posledná upomienka!”

Na svadobnom obrade sa pýta ženích
farára: “Koľko to bude stáť?”
“Podľa toho, ako si nevestu ceníte.”
odpovie farár:
Ženích mu podá päť korún.
Farár pozrie na nevestu… a tri koruny
mu vráti späť.

Pýta sa východniar svojho malého syna:
- Čím chceš byť, keď vyrastieš ?
- Ta ako šicke - Blavákom!

Dochtor po prehľadke hvari Mikimu:
- Paňe, uzdravice še ľen ftedi, ked prestaňece
pic...
- To... akože mi chcece naznačic, že som
neviľiečiťeľňe chori?
11
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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
farár: martinzlacky@gmail.com
kaplán: miro.sentik@gmail.com
kaplán: jancusmikulas@gmail.com
Úradné hodiny
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, 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.
Texty článkov neprešli gramatickou úpravou.
Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Miroslav Sentivan, o. Mikuláš Jančuš
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