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Katechéza pápeža Františka:

„Cirkev je otcovský dom aj pre zranené rodiny“

Svätý

Pozdrave
«Pokoj
vám» sa priestorom
vo viacerých rečiach
ozýval
evanjeliový
úryvok o Dobrom
pastierovi z Jánovho
evanjelia (10,11-14):

Otec
na

nadviazal
poslednú
predchádzajúcu
katechézu z 24. júna
pokračujúc v téme
„zranených rodín“.
Zdôraznil,
že
«Ja
som
dobrý
„Cirkev
je
pastier.
Dobrý
otcovským domom,
pastier položí svoj
v ktorom je miesto
život
za
ovce.
pre každého aj s
Nájomník a ten, čo
jeho
životnými
nie je pastierom a
ťažkosťami“
a
ovce nie sú jeho,
„každý môže mať
opúšťa ovce a uteká,
nejakým spôsobom
keď vidí prichádzať
účasť
na
živote
vlka, a vlk ich trhá a
Cirkvi“. Ako príklad
rozháňa. Veď je
pápež
František
nádenník a nezáleží
uviedol účasť na
mu na ovciach. Ja
liturgii, kresťanskú
som dobrý pastier.
výchovu
detí,
Poznám svoje a moje
charitu a službu chudobným, či angažovanie
poznajú mňa.»
sa za spravodlivosť a pokoj.
Stretnutie
s
veriacimi,
ktorí
do
Svätý Otec vzápätí prešiel ku svojej
posledného miesta zaplnili Aulu Pavla VI. i s
katechéze.
priľahlými priestormi, začal Svätý Otec
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
František prechádzaním pomedzi nich, aby Touto katechézou sa vrátime k našej úvahe o
ich osobne pozdravil a požehnal, zvlášť deti i rodine. Po tom, ako sme naposledy hovorili o
chorých. Po prežehnaní a liturgickom
rodinách zranených v dôsledku nezhôd
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manželov, dnes by som chcel upriamiť našu nový
vzťah
po
zlyhaní
sviatostného
pozornosť na inú skutočnosť: ako sa postarať manželstva; v skutočnosti, títo ľudia nie sú
o tých, ktorí si v nadväznosti na exkomunikovaní: nie sú exkomunikovaní, a v
nenapraviteľné rozvrátenie ich manželského žiadnom prípade s nimi nemožno tak
zväzku vytvorili nový zväzok.
zachádzať. Sú vždy súčasťou Cirkvi.
Cirkev dobre vie, že takáto situácia je v
Pápež Benedikt XVI. hovoril o tejto
rozpore s kresťanskou sviatosťou. Avšak jej
otázke a vyzval k starostlivému rozlišovaniu
učiteľský pohľad vždy čerpá z materinského
a múdremu pastoračnému sprevádzaniu, s
srdca, srdca oživovaného Duchom Svätým,
vedomím, že neexistujú nijaké «jednoduché
ktoré vždy hľadá dobro a spásu ľudí. Preto cíti
recepty» (Príhovor na 7. svetovom stretnutí
povinnosť «z lásky k pravde dobre rozlišovať
rodín v Miláne 2. júna 2012, odpoveď č. 5.)
situácie». Tak sa vyjadril svätý Ján Pavol II. v
Z tohto vychádza opakované pozvanie
apoštolskej exhortácii Familiaris consortio (č.
pastierov otvorene a dôsledne dávať najavo
84), uvádzajúc ako príklad rozdiel medzi
ochotu
spoločenstva
prijať
ich
a
tými, ktorí utrpeli separáciu v porovnaní s
povzbudzovať ich, aby žili a stále viac
tými, ktorí ju spôsobili. Musíme robiť toto
rozvíjali svoju príslušnosť ku Kristovi a
rozlišovanie.
Cirkvi modlitbou, počúvaním Božieho slova,
Ak sa potom pozrieme aj na tieto nové
účasťou na liturgii, kresťanskou výchovou
vzťahy očami malých detí – deti sledujú,
detí, charitou a službou chudobným,
však? –, očami detí vidíme ešte naliehavejšiu
angažovaním sa za spravodlivosť a pokoj.
potrebu rozvíjať v našich komunitách
Biblický obraz Dobrého pastiera
skutočné prijatie voči ľuďom žijúcim v týchto
(Jn 10,11-18) zhŕňa poslanie, ktoré Ježiš
situáciách.
dostal od Otca: to, aby dal svoj život za
Preto je dôležité, aby štýl komunity, jej
ovce. Tento postoj je vzorom aj pre Cirkev,
jazyk, jej postoje, boli vždy pozorné voči
ktorá prijíma svoje deti ako matka, ktorá
týmto osobám, počnúc deťmi. Ony trpia
dáva svoj život za ne. «Cirkev je povolaná
najviac v týchto situáciách. Okrem toho, ako
byť vždy otvoreným domom Otca.» Žiadne
môžeme odporúčať týmto rodičom, aby
zatvorené dvere! «Všetci sa nejakým
urobili všetko pre výchovu svojich detí v
spôsobom môžu zúčastňovať na cirkevnom
kresťanskom živote, dávajúc im príklad
živote,
všetci
môžu
byť
súčasťou
presvedčivej a praktizovanej viery, keď ich
spoločenstva. Cirkev ... je otcovský dom, v
držíme v odstupe od života komunity, akoby
ktorom je miesto pre každého aj s jeho
boli exkomunikovaní? Musí sa to robiť tak,
životnými ťažkosťami» (Evangelii gaudium,
aby sme nepridávali ďalšie bremená, okrem
č. 47).
tých, ktoré deti v týchto situáciách už musia
Podobne sú všetci kresťania povolaní
znášať!
Žiaľ,
počet
týchto
detí
a
napodobňovať Dobrého pastiera. Najmä
dospievajúcich je naozaj veľký, je tak? Je
kresťanské rodiny môžu spolupracovať s
dôležité, aby vnímali Cirkev ako matku
ním ujímajúc sa starostlivosti o zranené
pozornú voči každému, vždy ochotnú počúvať
rodiny, sprevádzajúc ich v živote viery
a stretnúť sa.
spoločenstva. Každý nech sa zo svojej strany
V týchto desaťročiach Cirkev naozaj nebola vynasnaží osvojiť si postoj Dobrého pastiera,
ani necitlivá, ani lenivá. Vďaka dôkladnému ktorý pozná každú zo svojich oviec a žiadnu
štúdiu uskutočnenému zo strany pastierov, nevylučuje zo svojej nekonečnej lásky!
riadenému
a
potvrdenému
mojimi Vďaka.“
predchodcami, veľmi vzrástlo povedomie, že je
nevyhnutné bratské a srdečné prijatie, v láske
Sv. Otec František
a pravde, voči pokrsteným, ktorí si založili
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Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je
pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – čiže stretkách. Program
eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo
zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.
Cieľ eRka
Pomáhať pri výchove a neformálnom
vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé
kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji
spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa
uskutočňuje cez osobný príklad mladých
dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi
život
v
spoločenstve.
Východiskovými
hodnotami sú: živá viera, radostná služba,
otvorené spoločenstvo, úcta k životu,
zodpovednosť a dôvera.
Základom
činnosti
eRka
sú
pravidelné stretká. Deti sa so svojimi
vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných
alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre
deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých
eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a
metodické materiály.

Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom
aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier
prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné
spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi
niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci
stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní
do praktického života. Cez osobný príklad vedúceho
tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia
sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty,
vedomosti a zručnosti. Činnosť eRka na stretkách
vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva viery
kráčame spolu malí i veľkí.“
Motto eRKa
„Radostnou
cestou
svedectva
kráčame spolu malí i veľkí.“

Gréckokatolícka farnosť
Humenné v spolupráci s eRko HKSD
pozýva detí na akciu
NOC NA FARE.

viery

Čaká na teba:
Poobedie strávené v dobrej nálade s priateľmi
a animátormi. Večer plný tvorivosti a hier.
Prihlásiť sa môžete do 27. augusta
u ktoréhokoľvek z kňazov.

Ide o akciu pre deti do 13 rokov.
Začíname: 28. augusta o 18:30 hod.
Potrebné si zobrať: spacák, dobrú náladu!
Cena: 1 euro (zabezpečená večera a raňajky)

Čakáme ťa – príď, nemeškaj
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Liturgický program
na týždeň po 13. nedeli po ZSD
6:30
Pondelok
17.8.

Utorok
18.8.

Svätý mučeník Myrón

17:30
18:00
6:30

Svätí mučeníci Flórus a
Laurus

18:00
6:30

Streda
19.8.

Štvrtok
20.8.

Piatok
21.8.

Svätý mučeník Andrej
Stratopedarcha a spoločníci

18:00
6:30

Svätý prorok Samuel

18:00

6:30

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá
mučenica Bassa

18:00
6:30

Sobota
22.8.

Nedeľa
23.8.

15:00
17:00
18:00

Svätý mučeník Agatonik a
spoločníci

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA
PO PÄŤDESIATNICI
Odovzdanie sviatku Zosnutia
presvätej Bohorodičky.

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Ján (s panychídou)
† Ján (s panychídou)-týždňová
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Andrej (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal, Vladimír
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Michal, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Alžbeta, Andrej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Marko (s panychídou)
† Michal Juštík (40 dňová)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzana, Alexander
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Anna, Juraj, Štefan,
Vladislav
Sv. liturgia slovenská
* Ľubka s rod. a Peter s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r. života)
Večierň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan (70 r. života)
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Liturgický program
na týždeň po 14. nedeli po ZSD
6:30
Pondelok
Svätý hieromučeník Eutychés
24.8.

Utorok
25.8.

Streda
26.8.

Štvrtok
27.8.

Piatok
28.8.

Sobota
29.8.

Nedeľa
30.8.

17:30
18:00
6:30

Blažený hieromučeník
Metod, michalovský
protoigumen

18:00

Duchovná obnova

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

Náš prepodobný otec Pimen

6:30

Duchovná obnova od 17:00

18:00

Náš prepodobný otec Mojžiš
Etiópsky

6:30

Svätí mučeníci Adrián
a Natália

18:00

Duchovná obnova od 17:00
SŤATIE ÚCTYHODNEJ
HLAVY ÚCTYHODNÉHO
A SLÁVNEHO PROROKA,
PREDCHODCU A
KRSTITEĽA JÁNA
Odporúčaný sviatok

7:30
9:00
17:00
18:00

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO
PÄŤDESIATNICI.

8:00

ODPUST

10:00

Naši otcovia svätý Alexander,
svätý Ján a svätý Pavol Nový,
konštantínopolskí
patriarchovia

17:00
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela, Jozef, Samko
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária (s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Stanislav
Sv. liturgia slovenská
† Mária (s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivona
Pomazanie chorých
Sv. liturgia slovenská
† Bruno
Pomazanie chorých
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (s panychídou)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Tomáš, Mária s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Irena, Miroslav ( panychída)
Sv. liturgia slov.
* Mária, Milan, Milan, Slávka,
Hanka, Ľuboš
Sv. liturgia - za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Anna, Andrej
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana

Sv. liturgia
cirkevnoslovanská
ODPUST
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
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Uchopiť

Nádej,

budúcnosť

s

o

ktorej

hovoríme,

sa

nezakladá

na

nádejou chce byť

počtoch

tretím cieľom tohto

dielach,

roka.

Poznáme

tom, do ktorého

ktorými

sme vložili svoju

ťažkosti,
musí

čeliť

nádej

alebo
ale

(porov.

na

2

zasvätený život vo

Tim 1, 12) a pre

svojich

ktorého „nič nie je

rôznorodých

nemožné“ (Lk 1,

formách:

zmenšený

počet

a

37). Toto je nádej, ktorá nesklame a umožní

zostarnutie, predovšetkým v západnom svete,

zasvätenému životu aj naďalej „písať“ veľké

ekonomické problémy ako dôsledok vážnej

dejiny v budúcnosti, na ktorú má byť

celosvetovej

výzvy

zameraný náš pohľad, pretože sme si vedomí,

osídla

že k nej nás pobáda Duch Svätý, aby s nami

finančnej

internacionálnosti

a

povolaní

krízy,

globalizácie,

relativizmu, odsúvanie zasväteného života na

aj naďalej konal veľké veci.

okraj

pokušeniu čísel a účinnosti, a tým menej

spoločnosti

a

jeho

spoločenská

bezvýznamnosť...
Práve

v

týchto

Nepodľahnite

pokušeniu opierať sa o svoje vlastné sily. V
neistotách,

ktoré

pozornom bdení skúmajte horizonty svojho

prežívame spolu s našimi súčasníkmi, sa

života a súčasnú chvíľu.

uskutočňuje naša nádej, výsledok viery v

S Benediktom XVI. vám opakujem:

Pána dejín, ktorý nám opakovane hovorí:

„Nepridávajte sa k tým, ktorí prorokujú

„Neboj sa... Ja som s tebou“ (Jer 1, 8).

skazu alebo nezmyselnosť zasväteného života
7
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v Cirkvi našich dní. Skôr si oblečte Krista a

veľkodušnosťou vašej voľby. Súčasne ste aj

pripášte si zbrane svetla – ako vyzýva svätý

ich

Pavol (porov. Rim 13, 11 – 14) – a buďte bdelí

budete povolaní prebrať do rúk vedenie

a pozorní.“ Pokračujme v našej ceste a vždy

animácie, formácie, služby, poslania. Tento

na ňu vykročme dôverujúc Pánovi.

Rok

Obraciam sa predovšetkým na vás,

budúcnosťou,

zasväteného

pretože

života

veľmi

vás

rýchlo

uvidí

ako

protagonistov.

mladí. Vy ste prítomnosťou, pretože už teraz
Sv. otec František

aktívne žijete v rámci svojich inštitútov,
ponúkajúc určitý príspevok s čerstvosťou a

MANŽEL
Nech už bol dôvod akýkoľvek, manželke
vždy opakoval: "Ty sa v tom nevyznáš!"
Skutočne vyštudovala päť tried základnej školy,
nezaujímala sa o politiku, nečítala noviny.
Starala sa len o deti, dom, pranie, kuchyňu,
kurence na dvore a o prácu v továrni na obuv.
Keď sa v rodine začala nejaká debata,
manžel z princípu odmietal akýkoľvek rozumný
dialóg a plný predsudkov uzavrel: "Ty sa v tom
nevyznáš!"
Keď sa manželka snažila zapojiť ho do
riešenia nejakej vážnej záležitosti, aby posúdil
vhodnosť nejakej kúpy, alebo výber miesta
dovolenky, alebo študijné výsledky detí, alebo
rodinný rozpočet... mal pre ňu vždy tú istú
odpoveď - jednoznačnú, suchú, definitívnu: "Ty
sa v tom nevyznáš!"
Keď raz večer televízia vysielala zápas
národného tímu, zrazu vypadol elektrický
prúd.
Manžel začal hundrať a so zvyčajnou
domýšľavou istotou sa pobral do tmavej
ppivnice, aby skontroloval a vymenil poistky.

"Zapáľ si sviečku", radila mu manželka. Ako
obyčajne je odvrkol: "Ty sa v tom nevyznáš!
Zvládnem to aj poslepiačky!" V ten večer však
niečo zjavne nezafungovalo, pretože chudák muž
sa pošmykol na schode, zareval ako divý tur,
strepal sa na dno pivnice a skončil celý
zakrvavený a dolámaný.
Bolo to s ním vážne, ale lekárom v nemocnici
sa po dlhých dňoch intenzívnej starostlivosti
podarilo zachrániť tomu úbožiakovi život.
Keď sa napokon neborák po štyroch dňoch
znovu prebral, uvidel pri svojej posteli manželku.
So zaslzenými očami sa k nemu ustarostene
skláňala plná lásky. Úbohá žena ho neopustila ani
na chvíľu - vo dne , v noci, vždy nablízku, pozorná
a pohrúžená do modlitby.
Po dvoch týždňoch v nemocnici sa mužovi
konečne podarilo zašepkať prvé slová. V očiach sa
mu zablysli dve velikánske slzy a zahanbene
zašepkal: "Som ja ale somár. Nikdy by som
neveril, že ma tak ľúbiš!"
A ona so svojím zvyčajným úsmevom,
láskavým a žiarivým, mu polohlasne zašepkala do
ucha: "Ty sa v tom nevyznáš!".
Bruno Ferrero
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KONDÁK, Hlas 4.
TROPÁR, Hlas 7.

Kristov kňaz a mučeník
Metod, * zamiloval si si

Blažený Metod, nič
ťa neodlúčilo od
lásky ku Kristovi, *
ani
prenasledovanie,
väzenie a mučenie. *
Dobrý boj si bojoval
* a vieru si si

Božské Dieťa, Ježiša, *
ktorého lásku si
ohlasoval aj v žalári, *
kde si bol za vernosť
Cirkvi * a zaplatil si za to
cenu života. * Svojou
apoštolskou horlivosťou
mnohých si priviedol ku

zachoval. * Ostal si
verný Kristovi a
jeho Cirkvi. * Pros
za nás Dobrého
Pastiera, Krista, *
aby sme vo viere
vytrvali až do konca
* a dosiahli večnú
slávu v nebi.

Kristovi, * preto ťa
oslavujeme a voláme: *
„Pros za nás, blažený
Metod, * aby sme ťa
nasledovali vo vernosti
Kristovi.“

Najvýznamnejšou
osobnosťou z
rehoľe redemptoristov, ktorí pôsobili v
Sabinove
bol o.
Metod Dominik
Trčka, CSsR ktorého Svätý Otec
Ján Pavol II. dňa 4. novembra 2001
v
Ríme
vyhlásil
za
blahoslaveného. Nakoľko o. Metod
pôsobil v našom chráme a bol v

spomínanom roku 1950 práve v Sabinove
internovaný a následne uväznený.
Metod Dominik Trčka sa narodil
sa 6. júla 1886 vo Frýdlante nad
Ostravici v Čechách ako siedme dieťa
v rodine Františky Sterbovej a Tomáša
Trčku. Najprv navštevoval miestnu školu
vo Frýdlante a potom v Místku. Šiestu
triedu gymnázia končil v rokoch 1902/03
9
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na súkromnom gymnáziu redemptoristov
v
Cervenke.
Vstúpil
do
rehole
redemptoristov pražskej provincie, kde
25. augusta 1904 zložil rehoľné sľuby a
po ukončení štúdií 17. júla 1910 prijal
kňazské svätenia.
Už počas štúdií v seminári túžil
pracovať medzi kresťanmi východného
obradu, čo sa aj uskutočnilo, keď v roku
1919 je spolu s o. Nekulom poslaný do
Haliče - Ľvovskej metropólie pracovať
medzi gréckokatolíkov. Jeho misia v
Haliči trvala len dva roky a už v decembri
1921 je poslaný do Stropkova, kde sa
zakladá prvý kláštor redemptoristov na
Slovensku,
v
ktorom
pôsobili
redemptoristi obidvoch obradov západného a východného. Tu spolu so
spolubratmi konal ľudové misie medzi
gréckokatolíkmi v prešovskej, križevackej
a mukačevskej eparchii.
V roku 1931 sa gréckokatolícki otcovia
presťahovali do nového kláštora v
Michalovciach a otec Metod je menovaný
za rektora kláštora. Keď bola v decembri
1945 založená a v marci promulgovaná
nová gréckokatolícka viceprovincia so
sídlom v Michalovciach, o. Metod sa stal
je prvým predstaveným. Pod jeho
vedením sa redemptoristi vrátili do
Stropkova, kde postavili Chrám sv. Cyrila
a Metoda a taktiež založili kláštor v
Sabinove. Život vo viceprovincii sa začal
sľubne rozvíjať ľudovými misiami a
apoštolátom pera. Všetko sa ukončilo s
nástupom totalitného systému.
Po násilnej barbarskej noci z 13. na
14. apríla 1950, kedy komunistická moc
obsadila
kláštory
a
rehoľníkov
internovala
v
koncentračných
táboroch, o. Metod, práve vtedy pôsobil
v Sabinove, bol internovaný do
Podolínca, odkiaľ ho viackrát vzali do
vyšetrovacej väzby, do povestného
"leopoldovského
mlyna".
Štátny
prokurátor ho na súdnom pojednávaní
21. apríla 1952 obvinil zo spolupráce s
vladykom Gojdičom, že rozširoval jeho
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ilegálne protištátne pastierske listy a
dával skrze svojich predstavených v
Prahe tajné informácie do Ríma. Bolo to
kvalifikované
ako
velezrada
a
vyzvedačstvo na 12 rokov väzenia. Otec
Metod prešiel väzenie v Ilave a na
Mirove, aby nakoniec v apríli 1958
skončil v Leopoldove.
Na Vianoce v roku 1958 si o. Metod
spieval potichučky vianočnú koledu a
väzenský dozorca, ktorý ho počul, ho dal
eskortovať do korekcie. Betónová
miestnosť s malým okienkom, so
sprísneným režimom, v ktorej dostával
stravu len každý druhý deň, pripravila o.
Metoda o zdravie. Dostal zápal pľúc a
vysoké horúčky. Jeho Stvoriteľ a Pán si
ho povolal k sebe 23. marca 1959, v deň,
keď
pred
13.
rokmi
sa
stal
viceprovinciálom
michalovskej
viceprovincie.
Lekár, ktorý o. Metoda v Leopoldove
ošetroval, vo svojom svedectve spomína,
že keď sa ospravedlňoval o. Metodovi, že
mu nemôže pomôcť, ten mu odpovedal:

"Na nikoho sa nehnevám a
všetkým odpúšťam!"
O. Metod Trčka bol na druhý deň po
smrti
pochovaný
na
väzenskom
cintoríne. Až po obnovení činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi v r. 1968 mohli
požiadať redemptoristi o prevezenie
telesných pozostatkov o. Trčku z
leopoldovského väzenského cintorína do
Michaloviec. Exhumácia sa uskutočnila
16. októbra 1969. Pohrebné obrady boli
vykonané
17.
októbra
1969
v
Michalovciach. Cirkev uznala jeho
svedectvo viery, lebo po zakončení
diecéznej a rímskej fázy beatifikačného
procesu bol 24. apríla 2001 pápežom
Jánom Pavlom II. podpísaný dekrét o
mučeníctve o. Metoda Dominika Trčku.
Zdroj: stránka gr.-kat farnosti Sabinov
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VTIPY:
- Viete, kedy je maximálna tma?

- Stoja dva astronauti Marse, pozerajú sa

- Keď musíte zapáliť druhú zápalku, aby ste
zistili, či ta prvá horí.

striedavo na seba, na Zem, na raketu, na seba, na

- Začala sa vojna. Strana múdrych bojuje proti strane

- Po chvíli to jeden nevydrží a hovorí: "Čo na

hlúpych. Múdri si všimnú, že hlúpych je oveľa viac a

mňa tak pozeráš, ja som tam tie kľúče

majú lepšie zbrane. Preto jeden zo strany múdrych

nezabuchol!"

Zem, na raketu.

vybehne z bielou vlajkou a kričí: Mier, mier!!!
- Zo strany hlúpych sa ozve: Však mierim, mierim, len sa

- Niektoré veci v živote sú na nezaplatenie. Napríklad Grécky štátny dlh

toľko nehýb!!!
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:
WEB:

kancelária: 057/ 775 3628
www.grkathe.sk

e-mail:
úrad: humenne@grkatpo.sk
farár: martinzlacky@gmail.com
kaplán: miro.sentik@gmail.com
kaplán: matosnak@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. K sobášom krstné
listy musíme zasielať priamo na farský úrad, kde bude sobáš (nariadenie o. arcibiskupa Jána).
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 (tlač 1ks = 0,225€)
Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné.
Texty článkov neprešli gramatickou úpravou.
Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Miroslav Sentivan, o. Martin Snak
12

