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Katechéza pápeža Františka: 

Ježišovo nanebovstúpenie a výzva svedčiť 

 
Drahí bratia a sestry! 

 

Dnes sa v Taliansku 

i v ďalších krajinách 

slávi Ježišovo vystúpenie 

do neba, ktoré sa udialo 

štyridsať dní po Veľkej 

noci. Kontemplujeme 

tajomstvo Ježiša, ktorý 

opúšťa náš pozemský 

priestor, aby vošiel do 

plnosti Božej slávy, 

nesúc so sebou naše 

človečenstvo.  

Takže my, naša ľudskosť, vstupuje po 

prvý raz do neba. Lukášovo evanjelium nám 

ukazuje reakciu učeníkov pred Pánom, ktorý sa 

od nich vzdialil a vznášal sa do neba (porov. Lk 

24,51). Nemali v sebe žiaľ a sklamanie, ale «sa 

mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do 

Jeruzalema» (v. 52). Je to ich návrat ako tých, čo 

sa už neboja mesta, ktoré odmietlo Učiteľa, ktoré 

bolo svedkom Judášovej zrady a Petrovho  

 

 

 

zapretia, ktoré videlo, ako sa učeníci rozutekali 

a videlo i násilie moci, ktorá sa cítila ohrozená. 

Od toho dňa bolo pre apoštolov a pre každého 

Kristovho učeníka možné bývať v Jeruzaleme 

a vo všetkých mestách sveta, aj v tých najviac 

zaťažených nespravodlivosťou a násilím, pretože 

nad každým mestom je to isté nebo a každý 

obyvateľ môže zdvihnúť svoj zrak s nádejou.  

Ročník: 8.         Číslo: 9 
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Ježiš, Boh, je pravý človek, so svojím 

ľudským telom je v nebi! A toto je naša 

nádej, naša kotva, a my sme pevní v tejto 

nádeji, ak hľadíme k nebu. 

V tomto nebi prebýva ten Boh, ktorý zjavuje 

sám seba ako taký blízky, že si vzal tvár človeka, 

Ježiša z Nazareta. On zostáva navždy „Boh 

s nami“ – pamätajme si to: Emanuel, Boh 

s nami – a nenecháva nás samých! 

Môžeme pozdvihnúť zrak do výšky, aby sme 

pred sebou rozpoznali našu budúcnosť. 

V nanebovstúpení Ježiša, Ukrižovaného 

a Vzkrieseného, je prísľub našej účasti na 

plnosti života v Božej blízkosti. 

Skôr než sa Ježiš od svojich priateľov 

odlúčil, pripomenul im udalosti svojej smrti 

a zmŕtvychvstania, keď im povedal: «Vy ste 

toho svedkami». Takže učeníci, apoštoli, sú 

svedkami Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, 

a toho dňa aj Kristovho nanebovstúpenia.  

A skutočne, po tom, ako videli svojho Pána 

vystúpiť do neba, učeníci sa vrátili do mesta ako 

svedkovia, ktorí s radosťou ohlasujú všetkým 

nový život, ktorý pochádza od Ukrižovaného a 

Vzkrieseného, v ktorého mene «sa bude 

všetkým národom [...] hlásať pokánie na 

odpustenie hriechov». 

Toto je to svedectvo – nielen slovami, ale 

aj každodenným životom –svedectvo, ktoré 

by každú nedeľu malo vychádzať 

z našich kostolov, aby počas týždňa 

vstúpilo do našich domov, pracovísk, 

škôl, na miesta stretávania i zábavy, do 

nemocníc, do väzníc, do domovov pre 

seniorov, na miesta, kde sú prichýlení 

migranti, na mestské periférie... Toto 

svedectvo musíme vydávať každý týždeň:  

Kristus je s nami, Ježiš vystúpil do 

neba, je s nami, Kristus žije! 

Ježiš nás uistil, že v tomto ohlasovaní 

a v tomto svedectve budeme «vystrojení 

mocou z výsosti», čiže mocou Ducha 

Svätého. Tu je tajomstvo tohto poslania: 

prítomnosť vzkrieseného Pána medzi nami, 

ktorý nám darom svojho Ducha naďalej otvára 

našu myseľ i srdce, aby sme ohlasovali jeho 

lásku a jeho milosrdenstvo aj 

v najzatvrdnutejších prostrediach našich miest.  

Duch Svätý je pravým pôvodcom toho 

mnohorakého svedectva, ktoré Cirkev a každý 

pokrstený vydávajú vo svete. Preto nikdy 

nesmieme zanedbať momenty sústredenia 

v modlitbe na oslavu Boha a vzývanie daru 

Ducha Svätého. V tomto týždni, ktorý nás 

privádza k sviatku Turíc, zostaňme duchom vo 

Večeradle, spolu s Pannou Máriou, aby sme 

prijali Ducha Svätého. 

Vatikán 08. 05. 2016 
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Braček 
 

Jedna mladá matka čakala svoje druhé 

dieťa. Keď sa dozvedela, že to bude 

dievčatko, učila svojho prvorodeného, ktorý 

sa volal Miško, priložiť hlávku na oblé 

bruško a spolu s ňou spieval uspávanku 

sestričke, ktorá sa mala narodiť. Pesnička, 

kde sa spievalo "Spi dieťatko, zavri očká..." 

sa chlapčekovi veľmi páčila a spieval ju vždy 

niekoľkokrát. 

Pôrod však nastal predčasne a bol 

komplikovaný. Novorodené dievčatko 

museli dať do inkubátora, lebo potrebovalo 

mimoriadnu starostlivosť. Rozochvených 

rodičov pripravili na najhoršie: ich dieťatko 

má minimálnu šancu na prežitie. Malý 

Miško ich prosíkal:  

"Chcem ju vidieť! Ja ju musím 

vidieť!" 

Po týždni sa stav dievčatka ešte zhoršil. 

Vtedy sa mama odhodlala vziať Miška na 

jednotku intenzívnej starostlivosti pre 

novorodencov. Jedna zdravotná sestra sa jej 

v tom pokúsila zabrániť, ale žena neustúpila 

a priviedla chlapca k postieľke pokrytej 

hadičkami a drôtikmi, na ktorej maličká 

bojovala o svoj život.  

Pri postieľke svojej sestričky Miško 

inštinktívne sklonil tvár k tváričke bábätka a 

začal potichu spievať: 

"Spi dieťatko, zavri očká..." 

Dieťatko okamžite zareagovalo. Začalo 

pokojne a pravidelne dýchať. 

So slzami v očiach mu mama povedala:  

"Pokračuj, Miško, len spievaj!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlapček pokračoval.  

Dievčatko pohlo drobnými rúčkami. 

Mama a otec plakali a smiali sa súčasne, 

zatiaľ čo zdravotná sestra s otvorenými ústami 

hľadela na scénu, ktorá sa tu odohrávala, a 

nemohla uveriť vlastným očiam.  

O niekoľko dní mama priniesla maličkú v 

náručí domov. Miško veľmi prejavoval svoju 

radosť.  

Lekári v rozpakoch ťažko hľadali slová 

vysvetlenia. Mama a otec vedeli, že to bol 

jednoducho zázrak. Zázrak lásky staršieho 

brata k očakávanej sestričke.  

 

Takto sa k tebe vždy prihovára 
Boh – počúvaj Boží hlas a bude sa 

ti v živote len dariť. 
 

Spracoval o. Martin Snak 
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Najbližšie eRko STRETKO pre deti do 13 rokov, bude až v júni.  

Prajeme požehnanú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 
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Liturgický program na týždeň 

od 16.05. do 22.05.2016 

Pondelok 

16.05. 

 

Pondelok Svätého Ducha 
 

Odporúčaný sviatok 

6:30 
7:30 

 

16:30 
 

18:00 

Utiereň 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Juraj (panychída) 
Sv. liturgia slovenská 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan, Anna, Štefan 

Utorok 

17.05. 
Svätý apoštol Andronik 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Andrej, Anna (panychída) 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 
† Danka (panychída) 

Streda 

18.05. 
Svätý mučeník Teodot z Ankyry 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna, Ivan (panychída) 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

† Štefan 

Štvrtok 

19.05. 
Svätý hieromučeník Patrik, pruský 

biskup, a spoločníci 

6:30 
 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Mária, Ján, Anna, Štefan, Michal 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

† Mária, Fedor (panychída) 

Piatok 

20.05. 

 
 

Svätý mučeník Tallelaios 
 
 

Voľnica 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Michal, Demeter, Alžbeta, Ondrej, 
Mária, Juraj 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján 

Sobota 

21.05. 

 
Svätí veľkí králi a apoštolom rovní 

Konštantín a Helena 
 

Zakončenie sviatku Pädesiatnice 
 

PÚŤ DO KRAKOVA 
 

6:30 
 

17:00 
 

18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Ján 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Ján 

Nedeľa 
22.05. 

1. nedeľa po 
Pädesiatnici – 

Všetkých svätých 
 

Svätý mučeník Bazilisk 

7:30 
 

9:00 
 
 

11:00 
 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Helena s rod. (75 r.) 

Sv. liturgia cirkevnosl. 
* za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
* Zuzana, Sofia 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Ján 
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Liturgický program na týždeň 
od 23.05. do 29.05.2016 

Pondelok 

23.05. 

 
Náš prep. otec a vyznávač Michal, 

synadský biskup 
 

Začiatok Petropavlovského pôstu 

6:30 
 

17:30 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Jozef, Anna, Milan (panychída) 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia slovenská 

† Rozália, Mikuláš (panychída) 

Utorok 

24.05. 

Náš prepodobný otec Simeon z 
Obdivuhodného vrchu. Prepodobný 

Nikita Stĺpnik, perejaslavský 
divotvorca. 

 

6:00 
6:30 

 

17:30 
18:00 

Moleben k MPθY 
 Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Emília 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
† Pavol, Mária, Michal, Mária 

Streda 

25.05. 

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a 
slávneho Pánovho pr., predchodcu a 

krstiteľa Jána. 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Štefan, Anna 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

* Mária, Jozef, Jozef, Marek 

Štvrtok 

26.05. 

 

SLÁVNOSTNÁ POKLONA 
PREČISTÝM 

TAJOMSTVÁM TELA 
A KRVI NÁŠHO PÁNA 

JEŽIŠA KRISTA 
 

Myrovanie 
Odporúčaný sviatok 

6:30 
 

- - - 

9:30 
- - - 

 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Štefan, Mária, Michal, Michal 

- - - - - - - - - -  

SV. LITURGIA 
 NA NÁMESTÍ 

- - - - - - - - - -  
Sv. liturgia slovenská 

Piatok 

27.05. 

 
 

Svätý hieromučeník Terapont 
 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:00 
6:30 

 
 

17:30 
18:00 

 

Moleben k MPθY 
Sv. liturgia cirkevnoslovanská 

† Ján, Mária, Peter (panychída) 
Moleben k MPθY 

Sv. liturgia slovenská 
† Juraj, Mária, Jozef 

Sobota 

28.05. 
Náš prepodobný otec Nikita, 

chalcedónsky biskup. 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská 
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

† Ivan, Mária, Andrej, Mária 

Nedeľa 

29.05. 

2. nedeľa po 
Pädesiatnici  

 
Svätá prepodobná mučenica 

Teodózia, panna 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Marián, Ján, Gabriela, 

 Tadeáš, Silvia 
* Sv. liturgia cirkevnosl. 

* za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

* Veronika s rod. (28r.) 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Miriam  
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Svätá Päťdesiatnica patrí medzi najväčšie 

sviatky liturgického roka. Je zároveň zavŕšením 

sviatku Paschy.  II. Vatikánsky koncil v konštitúcii 

o Cirkvi (hl. 1) hovorí:  

„Keď však bolo dokonané dielo, ktoré 

dal Otec vykonať Synovi na Zemi, bol na 

Turíce zoslaný Svätý Duch, aby Cirkev 

ustavične posväcoval a aby tak veriaci 

mali skrze Krista v jednom Duchu prístup 

k Otcovi... Duch prebýva v Cirkvi 

a v srdciach veriacich ako v chráme 

a v nich sa modlí a vydáva svedectvo, že 

sme prijatí za Božie deti... Omladzuje 

Cirkev silou evanjelia, stále ju obnovuje 

a vedie k dokonalej jednote s jej 

Ženíchom“. 

Päťdesiatnica má svoje korene v Starom 

zákone. Židovský národ slávil tri významné 

sviatky: Veľkú noc, Päťdesiatnicu a Sviatok 

stánkov. Päťdesiatnica bola v Starom zákone 

sviatkom poďakovania za úrodu. Neskôr bola 

v tento deň aj spomienka na udelenie tabulí 

zákona Mojžišovi na hore Sinaj, ktoré dal Boh 

práve na päťdesiaty deň po východe z Egypta. 

Hlavným motívom pre novozákonnú cirkev 

bolo to, že slávil sviatok zoslania Svätého Ducha 

v päťdesiaty deň po Pasche. Sviatok Päťdesiatnice 

bol pre prvotnú Cirkev takou veľkou, radostnou 

a vážnou udalosťou, že bol tento sviatok postavený 

na úroveň sviatkov Paschy a Narodenia Ježiša 

Krista. V treťom storočí je sviatok Päťdesiatnice už 

všeobecne známym sviatkom. Z bohoslužby tohto 

dňa prešla napr. do denných modlitieb 

modlitba Kráľu nebeský. Bohoslužobné texty 

tohto sviatku zostavil sv. Ján z Damasku i sv. 

Kozma Majumskij. 

Pred svätou liturgiou sa spieva 

modlitba Kráľu nebeský, ktorú na kolenách 

pred oltárom prednáša kňaz a potom dvakrát 

veriaci ju opakujú.  

 

 

Na večierni v nedeľu večer je hneď niekoľko 

zvláštností. Veľká jekténia má osobitné prosby 

k danému sviatku.  

Na troch miestach večierne sa prednášajú tri 

modlitby na kolenách – po prokimene, po 

suhubej jekténii a po hymne Ráč nás 

Pane... Modlitby sú pravdepodobne dielom sv. 

Bazila Veľkého, ktorému sa pripisuje aj 

nariadenie, aby sa tieto modlitby prednášali na 

kolenách. 

Pondelok po Svätej Päťdesiatnici sa nazýva 

Pondelok Svätého Ducha. V deň Päťdesiatnice je 

pripomenutie si samotnej udalosti Zoslania 

Svätého Ducha, pondelok je zasvätený osobitnej 

úcte Sv. Ducha ako tretej božskej osoby. 

V niektorých liturgických knihách je pondelok po 

Päťdesiatnici nazvaný aj sviatkom Najsvätejšej 

Trojice. Je to vplyv nariadení s záverov Zamojskej 

a Ľvovskej synody. 
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Pondelok Päťdesiatnice 

My oslavujeme práve toho presvätého, 

životodarného a presilného Ducha, jedného 

z Božej Trojice, ktorý je rovný v sláve, podstate 

a úcte Otcovi a Synovi. 

 Svätý Duch nezostúpil na ústa apoštolov, ale 

na hlavy, ako symbol vlády a ostatného 

tela, a do samotného rozumu, od ktorého 

pochádza aj reč.  

Duch spustil ako nejaký obraz ohlasovanie 

národom, lebo apoštoli boli ustanovení za učiteľov 

celej zeme, pretože ustanovenie skrze 

rukopoloženie (sviatosť skrze dotyk –položenie 

ruky napr. kňazská vysviacka) už existovalo.  

Hlas a oheň boli už na Sinaji, preto sa teraz 

zjavil Duch a tak ako vtedy tak aj teraz bol daný 

zákon ale  rozličný. Mnohí sa smiali vanutiu, 

pretože si mysleli, že je koniec, ktorý Kristus 

predpovedal Židom o ich zničení, keď v horlivosti 

povedal, že nik, kto je telesný, nezmýšľa 

duchovne. Apoštolov odsudzovali za to, že sú 

opití, ale Peter vstal a uprostred národa 

prehovoril, potupiac ich tvrdenie a nebojac sa 

pravdy, že sa teraz naplnilo Joelovo proroctvo 

a obrátil ich tritisíc.  

 

Svätý Duch sa nazýva Utešiteľom, lebo 

nás utešuje a môže nás upokojiť, lebo sme 

ho prijali namiesto Krista, a tým ho máme 

ako Krista, pretože sa za nás prihovára 

nevysloviteľnými vzdychmi k Bohu a stojí 

ako náš milovník podobne ako Kristus, 

pretože je Utešiteľom. 

Preto sa Svätý Duch nazýva aj druhý zástanca. 

Apoštol totiž  hovorí: „Máme u Boha zástancu 

Ježiša.“ 

 Tento Svätý Duch je jeden s Otcom a Synom, 

spolu s nimi všetko tvorí a tiež má sám v sebe 

vzkriesenie. A keď chce, tvorí, posväcuje, 

rozdeľuje, tvorí nové, posiela, robí múdrym, maže 

prorokov; jednoducho povedané, vo všetkom je 

svojvoľný, presilný, dobrý, skutočný a vládnuci. 

Tým aj všetka múdrosť, život, pohyb, všetko 

spoločenstvo svätosti a každý život. Jednoducho, 

má všetko, čo aj Otec a Syn, okrem rodenia, lebo 

vychádza od jediného Otca.  

Svätý Duch sa vylieva na každé telo, 

napĺňa svet každým darom a tým všetky 

národy vedie k videniu Boha a každá 

choroba a jazva je odohnaná. 

 Trikrát bol Kristom darovaný Svätý Duch 

učeníkom. Pred utrpením ho nezjavil viditeľne. Po 

vzkriesení zjavne 

dýchnutím a teraz 

ho podstatne poslal, 

lepšie povedané, 

sám zvrchovane 

zostúpil, posvätil 

ich a osvietil a tým 

sa znova priviedli 

všetky konce zeme 

[k posväteniu] 

prijatím Svätého 

Ducha. 

Liturgické 

obdobie slávenia 

sviatku Zoslania 

Svätého Ducha sa 

končí v sobotu po 

Svätej Päťdesiatnici. 
 

Spracoval o. Martin Snak 
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DEŇ ZEME 
     Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v 

Humennom dňa 29.4.2016 zorganizovalo Deň 

Zeme v rámci projektu „Vzdelávanie v oblasti 

klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu 

sv. Jána Zlatoústeho Humenné“ 

(ACC03049). Počas tohto dňa boli vysádzané 

stromy, živý plot a revitalizoval sa školský 

dvor. Edukatívny a kultúrny program 

pripravili študenti I.A pod vedením Mgr. D. 

Weisovej. Projekt bol financovaný z grantov 

Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 

prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a 

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Týmto podujatím vyvrcholili projektové aktivity, 

ktoré budú mať dlhodobý pozitívny dopad na 

životné prostredie. 

(sr. Antónia) 
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GJZ Volley CUP 2016 

     Dňa 6.5.2016 sa konalo tradičné športové 

podujatie GJZ Volley Cup (volejbalový 

turnaj miešaných družstiev Gymnázia sv. 

Jána Zlatoústeho v Humennom). Svoje sily si 

v ňom prišlo zmerať 6 družstiev, medzi ktorými 

bolo aj družstvo SPSA Humenné a tím 

absolventov našej školy. V záverečnom súboji o 

tretie miesto zvíťazila trieda III.A. Vo finálovom 

zápase sa stretli absolventi GJZ s triedou IV.A. Po 

krásnych športových výkonoch si prvenstvo 

obhájili naši maturanti a najlepším hráčom 

turnaja sa stal Vlado Hamaďak. 
(PeadDr. Emil Jaroš) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kurz prípravy na manželstvo 

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. 

 

 

 

 

 

 

Kurz Vám ponúkame v troch formách: 

večernej, celodennej a víkendovej.  

Všetky stretnutia pozostávajú z 9 tematických 

vstupov. Tieto sa delia na prezentačnú 

(prednáškovú) a komunikačnú časť (vyhradenú 

pre aktivity v pároch a diskusiu). Okrem 

samotných tém je vyhradený priestor i pre 

spoločné stolovanie, osobný čas, sv. liturgiu, 

spoveď, rozhovory. 

Viac sa o kurze prípravy na manželstvo 

môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk 

Spôsob prihlasovania a získania bližších 

informácií o konkrétnom kurze je cez emailový 

alebo telefonický kontakt uvedený v Hlavnom 

menu v ponuke KONTAKT.

http://www.domanzelstva.sk/
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Vtipy:  
 

– Danielko, ktorý predmet považuješ za 
najťažší? 
– Žiacku knižku, prosím. 
 
 
 
 
Sťažuje sa pani učiteľka v zborovni: 
– Včera som poslala Fera domov, lebo 
mal špinavé ruky a dnes boli zafúľaní 
všetci. 
 
 
 
 

 
 
 
Zajac pozval zvieratká na oslavu 
narodenín. Prišli všetci okrem stonožky. 
Zábava pomaly končí, keď sa otvoria 
dvere a vkročí nahnevaná stonožka: 
- Všetko som zmeškala! Ktorý mudrlant 
napísal na dvere: Dobre si utrite nohy 
 
 
Kam chodíš na huby? 
- K susedom na strechu. 
- Čo, tam ich pestujú? 
- Nie, sušia. 
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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: matosnak@gmail.com 
 

Úradné hodiny: 
  

Pondelok, utorok, 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: krst nahlási jeden z rodičov aspoň týždeň vopred, prípravu 
(náuku) odporúčame ešte pred pôrodom. Ak bývate min. 3 mesiace mimo našu 
farnosť, zabezpečte si písomné dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate ku krstu. 

  - ak žiadate SOBÁŠ: 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 3 
mesiace vopred; 
2) ak niektorá z iniciačných sviatostí 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. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami.  
  

LITURGIE – termíny na Božské liturgie sú do konca roka už rezervované! 
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). 
 

Zaopatrovanie non-stop:    0907 323 733. 
 

Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek 
finančným darom. IBAN farnosti: SK3009000000000086909038 

 

SME TU PRE VÁS 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 
Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20€) 

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 


