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Cesta milosrdenstva vedie od srdca k rukám
„Keď sa priblížil k mestskej
bráne, práve vynášali mŕtveho.
Bol to jediný syn matky a tá bola
vdova. Sprevádzal ju veľký
zástup z mesta. Keď ju Pán
uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal
jej: „Neplač!“ Potom pristúpil a
dotkol sa már. Nosiči zastali a on
povedal: „Mládenec, hovorím ti,
vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal
hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho
matke. Tu sa všetkých zmocnil
strach, velebili Boha a hovorili:
„Veľký prorok povstal medzi
nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud“.
(Lk 7,12-16)
„Drahí bratia a sestry!
Úryvok z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý sme
počuli, nám ukazuje naozaj veľkolepý Ježišov
zázrak: vzkriesenie mládenca.
A predsa, srdcom tohto príbehu nie je
zázrak, ale Ježišova nežnosť k matke
tohto mládenca.
Milosrdenstvo tu nadobúda meno veľkého
spolucítenia voči žene, ktorá prišla o manžela
a ktorá teraz sprevádza na cintorín svojho
jediného syna. Je to veľká bolesť matky, ktorá
dojíma Ježiša a podnecuje ho k zázraku
vzkriesenia.

V úvode tejto epizódy sa evanjelista
zastavuje pri mnohých zvláštnostiach. Pri
bráne mestečka či dediny Naim sa stretávajú
dve početné skupiny, ktoré prichádzajú
z opačných smerov a ktoré nemajú nič
spoločné.
Ježiš nasledovaný učeníkmi a veľkým
zástupom vchádza do osady, zatiaľ čo z nej
vychádza smútočný sprievod so zosnulým,
spolu s matkou vdovou a mnohými ľuďmi. Pri
bráne sa dve skupiny len míňajú, idúcky každá
svojou cestou, no práve vtedy svätý Lukáš
zaznamenáva Ježišov pocit:
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«Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a
povedal jej: „Neplač!“ Potom pristúpil a
dotkol sa már. Nosiči zastali».
Veľké spolucítenie vedie Ježišove činy: je to
on, kto zastavuje sprievod a dotýka sa már
a pohnutý hlbokým milosrdenstvom voči tejto
matke sa rozhodne postaviť smrti takpovediac
tvárou v tvár. A definitívne jej bude čeliť tvárou
v tvár na kríži.
Počas tohto Jubilea by bolo dobré, keby si pri
prechode Svätou bránou, Bránou milosrdenstva,
pútnici pripomenuli túto evanjeliovú epizódu, čo
sa odohrala pri naimskej bráne. Keď Ježiš uvidel
túto matku v slzách, ona vstúpila do jeho srdca!
Ku Svätej bráne každý prináša vlastný život s
jeho radosťami a trápeniami, plánmi a
zlyhaniami, pochybnosťami a obavami, aby ho
predložil Pánovmu milosrdenstvu.
Buďme si istí, že pri Svätej bráne sa
Pán približuje, aby sa stretol s každým
z nás, aby priniesol a ponúkol svoje
mocné utešujúce slovo: «Neplač!».
Toto je tá Brána stretnutia medzi bolesťou
ľudstva a Božím spolucítením. Prekročením
tohto prahu napĺňame našu púť do vnútra
milosrdenstva Boha, ktorý tak ako mŕtvemu
mládencovi opakuje všetkým: «Hovorím ti,
vstaň!». Každému z nás hovorí: ,Vstaň!‘ Boh
chce, aby sme boli na nohách. Stvoril nás preto,
aby sme boli na nohách: preto Ježišovo
spolucítenie vedie k tomu činu uzdravenia, aby
nás uzdravil, a tým kľúčovým slovom je: ,Vstávaj!
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Postav sa na nohy, ako ťa stvoril Boh!‘ Na
nohy. ,Ale, otče, my toľko ráz padáme‘ - ,Poď,
vstávaj!‘ To je Ježišovo slovo, zakaždým.
Pri prekročení Svätej brány sa snažme počuť
v našom srdci toto slovo: ,Vstaň!‘ Ježišovo mocné
slovo nás môže nanovo postaviť a spôsobiť aj
v nás prechod od smrti k životu. Jeho slovo nás
nanovo oživuje, dodáva nádej, posilňuje unavené
srdcia, otvára novému pohľadu na svet a na život,
ktorý prekračuje utrpenie a smrť.
Vo Svätej bráne je pre každého vpísaný
nevyčerpateľný poklad Božieho milosrdenstva!
Zasiahnutý Ježišovým slovom,
«mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A
Ježiš ho vrátil jeho matke».
Táto veta je veľmi pekná: naznačuje
Ježišovu nežnosť: ,Vrátil ho jeho matke‘.
Matka znovu nadobúda syna. Tým, že ho
prijíma z Ježišových rúk, stáva sa matkou po
druhý raz, ale ten syn, ktorý sa jej teraz
prinavracia, nezískal život od nej. Matka a syn
tak prijímajú každý svoju príslušnú identitu
vďaka Ježišovmu mocnému slovu a jeho
láskyplnému gestu.
A tak obzvlášť pri Jubileu Matka Cirkev
prijíma svoje deti a uznáva v nich život
darovaný z Božej milosti. Je to práve vďaka
takejto milosti, milosti krstu, že sa Cirkev stáva
matkou a že každý z nás sa stáva jej dieťaťom.
Zoči-voči mládencovi vrátenému do života
a prinavrátenému matke, «sa všetkých zmocnil
strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok
povstal medzi nami“ a: „Boh
navštívil svoj ľud». To, čo
urobil Ježiš, teda nie je len
spásonosný čin určený vdove
a jej synovi alebo dobročinné
gesto obmedzené na to
mestečko.
V Ježišovej
milosrdnej pomoci Boh ide
v ústrety
svojmu
ľudu,
v Ňom sa zjavuje a naďalej sa
bude
zjavovať
celému
ľudstvu Božia milosť.
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Slávením tohto Jubilea, ktoré som chcel,
aby sa prežívalo vo všetkých partikulárnych
cirkvách, teda vo všetkých cirkvách vo svete
a nielen v Ríme, akoby sa ním celá Cirkev
roztrúsená vo svete spojila v jedinom
chválospeve Pánovi.
Aj dnes si Cirkev uvedomuje, že ju
navštevuje Boh. Preto pri vykročení k Bráne
milosrdenstva každý vie, že prichádza k bráne
Ježišovho milosrdného srdca: On je vskutku tou
pravou Bránou, ktorá vedie k spáse a vracia nás
do nového života.
Milosrdenstvo, či už u Ježiša, alebo
u nás, je cestou, ktorá začína od srdca,
aby sa dostala k rukám.
Čo to znamená? Ježiš na teba hľadí,
uzdravuje ťa jeho milosrdenstvom, hovorí ti:
,Vstaň!‘ a tvoje srdce je nové. Čo znamená
vykonať cestu od srdca k rukám?
Znamená to, že s novým srdcom, so srdcom
uzdraveným Ježišom, môžem vykonať skutky
milosrdenstva prostredníctvom rúk a snažiť sa
pomáhať, liečiť mnohých, ktorí to potrebujú.
Milosrdenstvo je cestou, ktorá začína
od srdca a prichádza k rukám, teda ku
skutkom milosrdenstva.“
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A od toho srdca, ktorému bolo odpustené,
a s Ježišovým spolucítením sa začína cesta
k rukám, teda ku skutkom milosrdenstva.
Jeden biskup mi nedávno vravel, že v jeho
katedrále i v iných kostoloch dal urobiť Brány
milosrdenstva ako vstupné, tak aj východové.
Pýtal som sa ho: ,Prečo si to spravil?‘ –
„Lebo jedna brána je pre vstup, aby
sme žiadali o odpustenie a získali
Ježišovo milosrdenstvo; tá druhá
východová brána milosrdenstva je na
to, aby sme priniesli milosrdenstvo
druhým našimi skutkami
milosrdenstva“.
– Je to inteligentný biskup, však?
Aj my robme to isté cestou od srdca
k rukám: vstúpme do
kostola bránou
milosrdenstva, aby sme prijali odpustenie od
Ježiša, ktorý nám hovorí: Vstaň! Kráčaj,
kráčaj!‘.
A s týmto ,kráčaj‘ vzpriamení vychádzame
výstupnou bránou.
Je to vychádzajúca Cirkev:
„cesta milosrdenstva, ktoré ide od
srdca k rukám. Kráčajte touto cestou!“

Spracoval o. Martin Snak

Na záver audiencie, pri oslovení talianskych
pútnikov, sa pápež František
spontánnymi slovami opäť
vrátil k myšlienke z katechézy,
že
„milosrdenstvo je
cestou vedúcou od srdca
k rukám“:
„V srdci prijímame Ježišovo
milosrdenstvo,
ktoré
nám
odpúšťa všetko, lebo Boh
odpúšťa všetko, a pozdvihuje
nás, dáva nám nový život, a
„infikuje
nás“
svojím
spolucítením.
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Skutok lásky Svätého Otca
ku gardistovi
Pred niekoľkými dňami,
pápež František vstal pred
svitaním a išiel do haly, kde
pri dverách v pozore, bol
člen švajčiarskej gardy.
Pápež sa ho opýtal: “Čo
tu robíš? Bol si hore celú
noc? ”.
“Áno,”
odpovedal
prekvapene strážnik.
“Celú dobu si stál na
nohách?” Spýtal sa pápež.
“Svätý otče, je to moja
povinnosť,
ktorú
som
prevzal
od
svojho
predchodcu.”
Pápež sa usmial a povedal:

“Nie si unavený?”
povinnosť,

”Hovoríte naozaj dobre, ja som pápež, a
nariaďujem vám sadnúť”.

Pápež František sa trochu zahľadel, neskôr
vošiel do svojho bytu, vrátil sa a priniesol
mladému gardistovi stoličku:

Mladý gardista sa ocitol medzi pravidlami a
pápežom. Nakoniec si sadol.

”Vaša Svätosť, je to moja
postarať sa o vašu bezpečnosť.”

Pápež sa potom vrátil do svojho bytu a po
niekoľkých minútach prišiel späť, našiel Gardistu
ako poslušne sedí, a priniesol mu sendvič s
džemom, ktorý mu pripravil.

“A teraz, si aspoň trochu sadni a odpočiň”.
Povedal pápež František.
Gardista bol šokovaný a odpovedal:

Vojak nemal šancu protestovať. Svätý Otec
mu dal široký úsmev a povedal:

“Svätý otče, je mi ľúto, ale nemôžem!
Pravidlá to neumožňujú.”

„Po všetkých tých hodinách, ktoré ste strávil
v stojí na stráži, musíte mať hlad.”

“Pravidlá hovoria, že?”
“Mám
počúvať
kapitánov, Svätý otče.”

prikázania

mojich

Gardista nestihol ani reagovať, pretože pápež
hneď dodal: „Dobrú chuť, môj brat.”
www.portalrkm.sk
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Liturgický program na týždeň
od 22.08. do 28.08.2016
Pondelok
22.08.

Utorok
23.08.

6:30
Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

17:30
18:00
6:30

Svätý mučeník Lupus
Zakončuje sa sviatok Zosnutia
presvätej Bohorodičky

18:00

6:30

Streda
24.08.

Svätý hieromučeník Eutychés

Štvrtok
25.08.

Blažený hieromučeník Metod
Svätý apoštol Títus

18:00

Duchovná obnova pred odpustom

6:30
17:15
18:00
6:30

Piatok
26.08.

Svätí mučeníci Adrián a Natália.
Zdržanlivosť od mäsa
Duchovná obnova pred odpustom

17:15
18:00
6:30

Sobota
27.08.

17:00

Náš prepodobný otec Pimen
Duchovná obnova pred odpustom

15. nedeľa
Päťdesiatnice
Nedeľa
28.08.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Myrovanie,
Obchod okolo chrámu
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18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Marko (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
s pomazaním chorých
† Helena
Sv. liturgia slovenská
s pomazaním chorých
† Andrej (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Slavomír, Alžbeta, Ladislav,
Anna, Michal
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Natálka, Michal
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Danka, Štefan, Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Vasiľ, Lukáš, Teodor, Michal
(panychída)

8:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Paľko (9r.)

10:00

Odpustová sv. liturgia
slovenská

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna, Esterka
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Liturgický program na týždeň
od 29.08. do 04.09.2016

Pondelok
29.08.

SŤATIE ÚCT. HLAVY
ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO
PROROKA, PREDCHODCU A
KRSTITEĽA JÁNA
Zdržanlivosť od mäsa,
cirkevný i štátny sviatok

Utorok
30.08.

Naši otcovia sv. Alexander,
sv. Ján a sv. Pavol Nový,
konštantínopolskí patriachovia

Streda
31.08.

Uloženie úctyhodného pásu našej
presvätej Vládkyne a Bohorodičky

Štvrtok
01.09.

ZAČIATOK INDIKTU,
TO JEST NOVÉHO ROKA

Prvý
piatok
02.09.

Sv. muč. Mamant

Sobota
03.09.

7:30

Sv. liturgia slovenská
* Martin, Lucia, Kristínka

9:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich

17:00
18:00

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alojz

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavol, Mária, Michal, Peter
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ (panychída)

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

Zdržanlivosť od mäsa

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Peter s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Peter (33r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Alojz
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Pavol, Mária

Fatimská sobota

Svätý hieromuč. Antim,
nikomédijský biskup
FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

11:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Vojtech, Emil, Jozef, Alexander,
Štefan (panychída)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* Peter, Janka, Paťka, Jakubko
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Mária, Ján, Miroslav s rodinami

17:15
18:00

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Natália s rod. (20r.)

17:00
18:00

7:30



Nedeľa
04.09.

16. nedeľa po
Päťdesiatnici

9:00

Odpust v Dedačove
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Kondák, 5. hlas

Tropár, 2. hlas

Slávne sťatie
Predchodcovo – stalo sa
Božím riadením, – aby
aj Otcom v predpeklí
oznámil príchod
Spasiteľa. – Nech
narieka Herodias, – lebo
ona si vynútila
vraždu. – Nemilovala
Boží zákon ani večný
život, – len rozkoš
a časné šťastie.

Pamiatku spravodlivých
oslavujeme chválospevmi. –
Ale teba, Predchodca, uctilo
svedectvo Pánovo. – Bol si
vyvýšený nad všetkých
prorokov, – lebo si pokrstil
Predpovedaného. – Ochotne
si trpel za pravdu. –
V predpeklí si zvestoval
príchod vteleného Boha, –
ktorý prišiel, aby zbavil svet
hriechu – a nám dal veľkú
milosť.

Synoptickí evanjelisti (Mt,
Mk, Lk) vidia príčinu zatknutia
v tom, že Ján kritizoval
Herodesa a jeho cudzoložný
vzťah s Herodiadou, aj ďalšie
jeho
zlé
rozhodnutia
i

Sv. Ján Krstiteľ, syn
židovského kňaza Zachariáša
a Alžbety bol už v materskom
lone
naplnený
Svätým
Duchom. Ako veľký askéta bol
predurčený pripraviť ľud na príchod Božieho
kráľovstva. Jeho domovom bolo mesto Enkarim v
hornatom judskom kraji, 7,5 kilometra západne od
Jeruzalema.
V 15. roku vlády Tibéria okolo roku 28
nasledoval Božie volanie a začal hlásať krst na
odpustenie hriechov a príchod Božieho kráľovstva.
Ako miesta pôsobenia sa uvádzajú: púšť v okolí
Jordánu, Betánia a Ainon pri Salime.
Jánovo účinkovanie sprevádzajú zástupy ľudí;
zhromaždil okolo seba skupinu učeníkov, ktorých
učil pôst a modlitbu.
Pri krste Ježiša Ján dostal uistenie o jeho
mesiášskom poslaní. Ježiš ho nazval viac ako
prorokom, poslom oznamujúcim príchod Boha,
znovu prichádzajúcim Eliášom. Pôsobenie Jána
končí po zatknutí Herodesom Antipasom.

vlastnosti.
Antipas sa obával, že veľké zástupy
Jánových prívržencov by mohli spôsobiť vzburu.
Ján počas svojho uväznenia v pevnosti
Macheirus východne od Mŕtveho mora, poslal
za Ježišom dvoch učeníkov s otázkou, či je
naozaj Mesiášom. Napokon dal Antipas Jána na
podnet Herodiady počas oslavy svojich
narodenín sťať. Jánovu hlavu daroval
Herodiadinej dcére Salome, ako si to dievča
želalo. V čase svojej popravy Ján nemal ešte ani
40 rokov. Jeho učeníci ho pochovali, podľa
nehodnovernej tradície zo 4. storočia, v
samárijskej Sebaste. História dnešného sviatku
siaha do 5. storočia. Je dňom, keď v Samárii
vysvätili chrám svätého Jána. Dnešný sviatok
sťatia hlavy Jána Krstiteľa sa vo východných
cirkvách spája s prísnym pôstom.
Spracoval o. Martin Snak
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Indikt
Liturgický rok je
rok
slnečný,
ustanovený Cirkvou, v
priebehu
ktorého
spomína na Kristové
tajomstvá
a
sprítomňuje ich, aby
veriaci ľud z nich
čerpal
spásonosnú
milosť. Cirkevný
liturgický
rok
má
kristocentrický
charakter.
Pripomeňme si už
raz citované slová
dekrétu
II.
vatikánskeho koncilu: "O
posvätnej liturgii Sacrosanctum
concilium (ďalej len SC)",
ale aj ďalšie zatiaľ
málo známe citácie:

Otcovia I. nícejského koncilu (roku 325)
prijali 1. september za
začiatok liturgického
roka, čo zostalo vo
východnej cirkvi až do
dnes.
Tento
deň
nazývame ináč i začiatkom indiktu.
Indikt pochádza
z latinského "indictio",
čo znamená ohlásenie,
odhadnutie. Pôvodne
to bol výnos rímskych
cisárov, ktorý nariaďoval každých päť
rokov urobiť súpis
a ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve
občanov. Na začiatku
sa termín "indikt"
používal na označenie
finančného roka, ale neskôr sa stal
východiskovým bodom aj pre označenie
dátumov spoločenského života.
Cirkev si tento deň pripomína príchod
Ježiša Krista do synagógy v Nazarete, kde čítal
proroka Izaiáša (Lk 4.16 - 21) a víťazstvo
Konštantína Veľkého (21.5) nad Maxenciom
1.9.312, po ktorom daroval kresťanom úplnú
slobodu.

SC 102: "Dobrotivá Matka Cirkev pokladá za
povinnosť ohlasovať spásonosné dielo svojho
Božského Ženícha posvätnou spomienkou.
Každý týždeň si pripomína Vzkriesenie
Pánovo, okrem toho si raz do roka pripomína
umučenie Pána na sviatok Paschy.
Cez rok Cirkev postupne predkladá tajomstvo
Kristovho vtelenia a Narodenia až po
Nanebovstúpenie, po Turíce a po očakávanie
blaženej nádeje a príchodu Pána.
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Takto otvára veriacim poklady čnosti a
zásluh svojho Pána, a neustále im ich
sprítomňuje, aby z nich čerpali a naplnili sa
spasiteľnou milosťou.
SC 103: V ročnom cykle slávenia si Cirkev
uctievaj aj presvätú Bohorodičku, ktorá je
spájaná so spasiteľným dielom svojho Syna.
SC: V cykle sú zaradené aj spomienkové dni
mučeníkov a iných svätých, ktorí sa stali
dokonalými pomocou milosti Božej a teraz
vzdávajú vďaku Bohu a neustále sa prihovárajú
za nás pred Bohom.
Liturgický rok je bohatý. Po poriadku nás
vedie počas celého roku a stavia pred oči svojich
veriacich život, utrpenie, smrť i vzkriesenie
nášho Božského Spasiteľa, velebí Božie
materstvo prečistej Panny Márie a jej mocnú
ochranu, stavia pred náš zrak skutky svätých
mužov a žien. Čas pôstu má napomôcť veriacim
stať sa viac pánmi nad svojimi náklonnosťami a
tak sa pripraviť na stretnutie s Kristom v
Eucharistii počas pozemského života a v deň
jeho druhého príchodu na konci sveta.
Svätý evanjelista Ján vo svojom zjavení
hovorí: "Uprostred jeho námestia, z oboch strán
rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz
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ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie
stromu je na uzdravovanie národov. (Zjv 22,2)
Denne, celý týždeň, mesiac, ba celý rok nás sýti
duchovnými plodmi. Kto sa aktívne zúčastňuje
na sviatkoch liturgického roku, v srdci toho sa
objavia aj jeho plody: láska k Bohu a k blížnemu,
dar viery a nádeje, rozličných čností, duch obety,
duch modlitby a pokánia, bez ktorých niet
opravdivého kresťanského života.
Liturgický rok nás má čím viac priblížiť ku
Kristovi, by premieňať nás v Krista. Ako Kristus
je centrom liturgického roku, tak ten istý Kristus
má byť aj stredobodom nášho osobného života.

Liturgický rok nás má čím viac
priblížiť ku Kristovi, by
premieňať nás v Krista.
Ako Kristus je centrom
liturgického roku,
tak ten istý Kristus má byť aj
stredobodom
nášho osobného života.
Spracoval o. Martin Snak
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Osemsmerovka

Vtipy:
Na hokejovom zápase sa usporiadateľ
pýta malého chlapca:
– Ako si sa dostal k tomu lístku?
– Našiel som ho doma.
– A otca máš kde?
– Doma, hľadá lístok!

V električke:
– Ste mi veľmi sympatický. Poviem vám
tajomstvo – cestujem na čierno.
– Aj vy ste mi sympatická, aj ja vám
poviem tajomstvo – som revízor.

Večer pred spaním číta mamičke
dcérke, aby zaspala, na dobrú noc
rozprávku. Po polhodine hovorí dcérka
mamičke:
- Mami, nemohla by si si ísť čítať niekde
inde? Ja chcem už spať!

Šofér hovorí farmárovi:
– Nešťastnou náhodou som prešiel
vášho kohúta. Chcel by som vám tú stratu
vynahradiť.
– Tak vás čakám aj s vaším
kikiríkaním o štvrtej ráno...
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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: matosnak@gmail.com
kaplán: pavoolster@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 takmer 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. Martin Snak, o. Pavol Dancák ml.
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