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Generálna audiencia pápeža Františka

Milosrdný ako Otec
„Buďte milosrdní, ako
je milosrdný váš Otec!
Nesúďte a nebudete súdení.
Neodsudzujte a nebudete
odsúdení! Odpúšťajte a odpustí
sa vám. Dávajte a dajú vám:
mieru dobrú, natlačenú,
natrasenú, vrchovatú vám
dajú do lona. Lebo akou
mierou budete merať vy,
takou sa nameria aj vám.“
Lk (6,36-38)

„Drahí bratia a sestry!
Vypočuli sme si úryvok Lukášovho evanjelia,
z ktorého
bolo
prevzaté
motto
tohto
mimoriadneho Svätého roku: Milosrdní ako
Otec.

evanjelia, v ktorej Ježiš hovorí: «Vy teda
buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský
Otec». V takzvanej reči na vrchu, ktorá sa otvára
Blahoslavenstvami, Pán učí, že dokonalosť spočíva
v láske, v naplnení všetkých predpisov Zákona.

Kompletný výraz znie:
«Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec!».
Nejde o efektívny slogan,
ale o celoživotný záväzok.
Aby sme dobre porozumeli tomuto výrazu,
môžeme ho porovnať s tou paralelou Matúšovho

V tejto istej perspektíve svätý Lukáš jasne
vyjadruje, že dokonalosťou je milosrdná láska:
byť dokonalými znamená byť milosrdnými.
Je človek, ktorý nie je milosrdný, dokonalý?
Nie! Je osoba, ktorá nie je milosrdná dobrá? Nie!
Dobrota
a dokonalosť
sú
zakorenené
v milosrdenstve. Iste. Boh je dokonalý.
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Ježiš nemá v úmysle rozvracať priebeh ľudskej

absolútnej dokonalosti sa pre ľudí stane nemožným.
Ak ho však máme pred očami ako milosrdného,
dovoľuje nám to lepšie chápať tomu, v čom spočíva
jeho dokonalosť a podnecuje nás to byť ako on –
plní lásky, súcitu, milosrdenstva.
Kladiem si však otázku: sú Ježišove slová
realistické? Je skutočne možné milovať tak ako
miluje Boh a byť milosrdnými ako on?
Ak hľadíme na dejiny spásy, vidíme, že celé
Božie zjavenie je jednou ustavičnou a neúnavnou

spravodlivosti, pripomína však učeníkom, že pre
to, aby sme mali bratské vzťahy, je treba odložiť
posudzovanie a odsudzovanie. Veď práve
odpustenie je pilierom nesúcim život kresťanského
spoločenstva, lebo v ňom sa ukazuje nezištnosť
lásky, ktorou nás Boh miloval ako prvý.
Kresťan musí odpúšťať! Ale prečo? Lebo
mu bolo odpustené. Nám všetkým, čo sme tu dnes
na námestí, nám všetkým bolo odpustené. Nikto
z nás sa vo svojom živote nezaobíde bez Božieho

láskou k ľuďom: Boh je ako otec či ako mama, ktorá
miluje bezmedznou láskou a hojne ju vylieva na
každé stvorenie. Ježišova smrť na kríži je

odpustenia. A pretože nám bolo odpustené,
musíme odpúšťať. Veď to každý deň hovoríme
v Otčenáši: „Odpusť nám naše hriechy; odpusť

kulmináciou dejín lásky Boha k človeku. Lásky tak
veľkej, že jedine Boh to môže uskutočniť. Je zrejmé,
že v porovnaní s touto láskou, ktorá nemá miery,
naša láska bude vždy nedostatočnou. Avšak keď od
nás Ježiš žiada, aby sme boli milosrdní ako Otec,
nemyslí na kvantitu! Žiada svojich učeníkov, aby sa
stali znamením,
kanálmi,
svedkami jeho
milosrdenstva.

nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim
vinníkom“. Čiže odpúšťať urážky, odpúšťať mnohé
veci, lebo nám bolo odpustených mnoho urážok,
mnoho hriechov. A takto odpúšťať je jednoduché:
ak Boh odpustil mne, prečo nemôžem odpustiť
druhým? Som väčším než Boh? Rozumiete tomu
dobre? Tento pilier odpustenia nám ukazuje
nezištnosť lásky Boha, ktorý nás miloval ako prvý.

Cirkev nemôže ináč, než byť sviatosťou Božieho
milosrdenstva vo svete, v každom čase a voči
celému ľudstvu. Každý kresťan je teda povolaný byť
svedkom milosrdenstva a toto sa uskutočňuje na
ceste svätosti. Pomyslime len koľko svätých sa stalo
milosrdnými, lebo si nechali naplniť srdce Božím
milosrdenstvom. Darovali Pánovej láske telo
vylievajúc ju na rôznorodé potreby trpiaceho
ľudstva. V tomto prekvitaní mnohých foriem lásky
k blížnemu je možné badať odrazy Kristovej

Súdenie a odsudzovanie brata, ktorý hreší, je
nesprávne. Nie preto, že by sme nechceli
rozpoznať hriech, ale preto, že odsúdenie hriešnika
láme puto bratstva viažuce nás s ním a znevažuje
milosrdenstvo Boha, ktorý sa naopak nechce zriecť
nikoho zo svojich detí. Nemáme moc odsudzovať
nášho brata, ktorý chybí, nie sme od neho vyšší:
máme skôr povinnosť pomôcť mu k dôstojnosti
dieťaťa Otca a sprevádzať ho na jeho ceste
obrátenia.

milosrdnej tváre.
Kladieme si otázku: Čo pre učeníkov znamená
byť milosrdnými? Ježiš to vysvetľuje dvoma
slovesami: «odpúšťať» a «dávať».
Milosrdenstvo je vyjadrené predovšetkým
v odpustení: „Nesúďte a nebudete súdení.
Neodsudzujte
a
nebudete
odsúdení!
Odpúšťajte a odpustí sa vám.“

Svojej Cirkvi, nám, Ježiš ukazuje aj druhý
pilier: „dávať“. Odpúšťať je prvým pilierom; dávať
je druhým pilierom. «Dávajte a dajú vám [...]
akou mierou budete merať vy, takou sa nameria
aj vám». Boh dáva ďaleko ponad naše zásluhy,
avšak bude ešte oveľa veľkodušnejším k tým, čo tu
na tejto zemi boli veľkodušní. Ježiš nehovorí, čo sa
stane tým, čo nedávajú, avšak obraz „miery“
predstavuje isté varovanie: mierou lásky, ktorú
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dávame my sami, rozhodujeme ako budeme

V láske, ktorú oni – čiže my – v živote

súdení, ako budeme milovaní. Ak sa na to dobre
pozrieme, existuje s tým spätá logika: v tej miere,
v akej prijímame od Boha, dávame bratovi a v tej
miere, akou dávame bratovi, prijímame od Boha!
Milosrdná láska je preto jedinou cestou,
ktorou treba ísť. Ako len všetci potrebujeme byť
trochu viac milosrdní, neohovárať iných, nesúdiť,
[takpovediac]
„neošklbávať“
druhých
kritizovaním, závisťami, žiarlivosťami. Nie!
Odpúšťať, byť milosrdní, prežívať náš život

uskutočňujeme sa tak odráža to Milosrdenstvo,
ktorému nikdy nebude konca (porov. 1Kor 13,112). No nezabudnite na toto: milosrdenstvo a dar;
odpustenie a dar. Tak sa rozširuje srdce, zväčšuje
sa v láske. Naopak egoizmus, hnev robia srdce
malým, malinkým, maličkým a zatvrdzuje sa ako
kameň. Čomu vy dávate prednosť? Srdcu
z kameňa? Pýtam sa vás, odpovedzte: [ľudia
odpovedajú: Nie!] Nepočujem dobre... [ľudia
odpovedajú: Nie!] Srdcu plnému lásky? [ľudia

v láske a v dávaní. Ona – láska k blížnym – je
touto láskou, ktorá dovoľuje Ježišovým učeníkom
nestrácať od neho prijatú identitu a rozpoznať v

odpovedajú: Áno!] Ak dávate prednosť srdcu
plnému lásky, buďte milosrdní!“
Vatikán 21.09.2016

sebe deti toho istého Otca.

Posvätné miesto
Krásna hebrejská legenda hovorí
o dvoch bratoch, ktorí žili v neďalekom
susedstve. Jeden bol otcom veľkej
rodiny, druhý žil sám. Jednej noci, keď
starší brat ležal v posteli a nemohol
spať, rozmýšľal: „Môj brat žije sám.
Nemá manželku ani deti, ktoré by mu
pomohli. Ja tú prednosť mám. Kým spí,
odnesiem na jeho pole niekoľko snopov
obilia.“
V ten istý čas mladší brat uvažoval
takto: „Môj brat má veľkú rodinu.
Potrebuje oveľa viac ako ja. Kým spí, položím niekoľko z mojich snopov na jeho stranu poľa.“
A tak obaja bratia vyšli von. Každý z nich si naložil niekoľko snopov obilia – a stretli sa na
medzi. Tam sa objali. Po rokoch bol údajne na tom mieste postavený jeruzalemský chrám a na
mieste ich stretnutia chrámový oltár.
Koľko takýchto posvätných miest by mohlo byť na svete! Veď skutočná láska sa zaujíma
v prvom rade o to, čo urobiť, aby bol môj brat šťastný.
Vždy sa snažte byť trochu láskavejší, ako je to nevyhnutné.
(James M.Barrie)
Spracoval o. Martin Snak
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Najbližšie eRko STRETKO pre deti
do 13 rokov,

bude 15. októbra 2016 na
fare o 15:00hod.
Potrebné doniesť si prezuvky.
Príď k nám - zahráš sa, zabavíš a
zažiješ kopec srandy.
Čakáme ťa!

Staňme sa šampiónmi
Lásky
Detský čin pomoci je celoslovenská
kampaň motivujúca deti v mesiaci október k
skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne
alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo
svojom okolí.
Prečo Detský čin pomoci?
Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si
potreby druhých, konať zo srdca…
Staráme sa o ľudí v našej obci a naše
okolie.
Pri konaní skutkov pomoci prejavujeme
odvahu a iniciatívu, vychádzame zo seba a
učíme sa prekonávať prekážky.
Statočne vykonajte spoločný čin
Naberte s deťmi silu
pomoci
Na stretkách sa spolu učte umeniu pomáhať, trénujte
skutky milosrdenstva a začnite premýšľať o tom, ako by ste Dobrovoľníctvo pre druhých býva často
zložité. Vyskytnú sa prvé prekážky… Nenechajte
mohli spolu pomôcť ľuďom vo vašom okolí.
sa odradiť. S deťmi ste predsa nabrali silu na
stretkách. Buďte statoční a dokončite, čo ste
Odvážte sa opýtať
Ak bol váš skutok konaný zo srdca, ak ste
Opýtajte sa dospelákov, ktorí vo vašej obci dbajú začali.
o
spoločné dobro (starosta, poslanci obce, kňaz, riaditeľ si
či vďaka nemu prehĺbili vzťah s ľuďmi, ktorým
pomáhate,
ak bol váš skutok naozajstným
zástupca školy, vedúci farskej charity, vaši učitelia…) na to,
aký detský čin pomoci by prospel vašej obci, vášmu okoliu.vzťahom milosrdenstva, čaká vás veľká radosť
(viď. Lk 15).
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 03.10. do 09.10.2016
6:30
Pondelok
03.10.

Utorok
04.10.

Streda
05.10.

Štvrtok
06.10.

Piatok
07.10.

Sobota
08.10.

Svätý hieromučeník Dionýz
Areopagita

18:00
19:00
6:30

Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup

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

Svätá mučenica Charitína

18:00
19:00
6:30
Svätý a slávny apoštol Tomáš

18:00
19:00
6:30

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus
Zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Pelágia

18:00
19:00
6:30
13:30
15:00
17:00
18:00
7:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Michal, František, Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ondrej, Mária, Ondrej

Moleben k Presvätej Bohorodičke

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal, Ján, Helena,
Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Andrej, Mária (panychída)

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír, Mária (panychída)

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj (panychída)
Sobáš
Sobáš so sv. lit.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan
Sv. liturgia slovenská
* Renáta s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan, Lucia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viera


Nedeľa
09.10.

21. nedeľa po
Päťdesiatnici

9:00
11:00
17:15
18:00
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Liturgický program na týždeň
od 10.10. do 16.10.2016
6:30
Pondelok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

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

Utorok
11.10.

Svätý apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov

17:15
18:00
6:30

Streda
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik

Štvrtok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

Piatok
14.10.

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

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios,
Protasios a Celzius
Zdržanlivosť od mäsa

Náš prep. otec Eutymios Nový

Moleben k Presvätej Bohorodičke

16:00
17:00
18:00

11:00

Zbierka: Misie
6

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Mária
Akatist k Presv. Bohorodičke/1
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária s rod.
Akatist k Presv. Bohorodičke/2
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

17:30
18:00

9:00

22. nedeľa po
Päťdesiatnici

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Helena, Juraj, Helena,
Jozef, Štefan (panychída)
Prvoprijímajúci
Sv. liturgia slovenská
† Miroslav (panychída)

Moleben k Presvätej Bohorodičke

7:30

Nedeľa
16.10.

Moleben k Presvätej Bohorodičke

6:00
6:30

6:30
Sobota
15.10.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Helena, Andrej,
Mária, Juraj
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Peter, Anna

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna, Jelka

Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Andrej
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján,
Mária, Ivan
Sv. liturgia slovenská
* Juraj (80r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj (80r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
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Pre ešte lepšiu jazykovú pripravenosť sa
pedagogický zbor obohatil o anglického
lektora, Sama Bennetsa, ktorý je rodeným
Angličanom z Cornwallu. Vyštudoval anglickú
literatúru a je držiteľom Cambridge Language
Teaching Award.

5.9.2016 do lavíc Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom zasadli prví študenti
anglického bilingválneho študijného odboru. Ako
prví tak majú možnosť študovať v anglickom
a slovenskom jazyku v našom mikroregióne.
Nemusia za týmto lukratívnym štúdiom opúšťať
domov a študovať v Košiciach či Prešove.
Absolventov má pripraviť na štúdium na
zahraničných univerzitách, na prácu v nadnárodných
či zahraničných spoločnostiach, diplomacii a iných
profesiách, ktoré vyžadujú profesionálnu znalosť
anglického jazyka. Počas piatich rokov štúdia budú
na siedmich vyučovacích predmetoch používať
výlučne anglický jazyk.

Okrem kvalitného štúdia vedeného
odborne pripravenými pedagógmi ich čaká aj
bohatý študijný život obohatený o rôzne
školské akcie, výlety, exkurzie a študijné
pobyty v zahraničí. Aktivizovať a rozvíjať sa
tiež môžu v rôznych krúžkoch, či už
športových, vzdelávacích, umeleckých, alebo aj
tom novinárskom, ktorého úlohou je
vydávanie školského časopisu GJZ
life, ktorý bude od tohto roka
vychádzať takisto bilingválne.
Štúdium v tomto odbore bude
náročné, ale naši ambiciózny
študenti
dostanú
jeho
absolvovaním veľkú devízu do
ďalšieho študijného a profesijného
života.
Mgr. Ema Jarošová
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40-Dňová reťaz pôstu
a modlitieb za kňazov
od 15. septembra
do 24. októbra 2016
Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám
za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude
trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda
od 15.9. do 24.10.2016. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať
ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období
a obetovať ho za našich duchovných otcov.
ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ?
Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety
a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so
zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami,
alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš
obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza,
ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti.
Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na
ceste k Bohu.

Môžeš ho tiež obetovať za nové
povolania do kňazstva, či za odvahu pre
chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie
ako reakciu na Božie povolanie.
AKO SA POSTIŤ?
Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej
cirkvi prežívame na Popolcovú stredu
a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za
deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého
jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia
a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť,
môžeš si vybrať inú, tebe primeranú,
formu pôstu..
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Krása a veľkosť Božieho i ľudského života
sa zjavuje v láske. Ježiš, najkrajší z ľudských
synov, vyjadrí krásu života v láske, ktorá sa
dáva. Povie:
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto
dáva život za druhých“ (Jn 15, 13).

Pamätám si na osobné svedectvo nie tak starého
muža, ktorý mi pred smrťou povedal:
„Až teraz vidím, že som sa oklamal, život bez
lásky nie je život!“
Ak neslúžime láske, ktorou je Boh,
neslúžime životu, neslúžime ľudskosti,
pretože človek sa stráca sám sebe, ak sa
stráca Bohu, ktorý je láskou.

A evanjelista o ňom napíše: „Miloval
svojich a miloval ich až do krajnosti“ (Jn 13. 1).
„Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil
za nás svoj život“ (1 Jn 3, 16), dosvedčuje a učí
nás ten istý evanjelista.
Takže spolu s apoštolom Pavlom, ak sme
poznali a uverili v lásku, ktorou je Boh,
môžeme pravdivo a stále aktuálne volať:
„Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma
miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,
20). Pretože nás Ježiš chce urobiť krásnymi
ľuďmi, dáva najväčšie prikázanie lásky a
prízvukuje nové prikázanie našej vzájomnej
lásky (porov. Jn 13, 34); chce, aby sme zostali
v jeho láske (porov. Jn 15, 9); prosí v posledný
večer svojho života svojho nebeského Otca:
„Otče, daj,... aby láska, ktorou ma miluješ, bola
v nich a aby som v nich bol ja“ (Jn 17, 25);
pretože kde je láska, tam sa dejú veľké a
krásne veci, a kde lásky nieto, tam niet ani
skutočne veľkých a krásnych vecí.

Nemožno slúžiť aj Bohu, aj mamone (porov. Lk
16, 13). Ak neslúžime Bohu, vymýšľame si moderné
modly. Ako múdro, pravdivo a veľmi realisticky aj na
adresu našej súčasnosti hovorí Kniha múdrosti:
Vymyslenie modiel je začiatkom modlárstva a ich
vynález je skazou života. Toto teda bolo živým na
skazu... Nebolo im dosť, že mali mylný názor o Bohu,
ale žijúc v mravnom rozvrate, čo prýštil z ich
nevedomosti, nazývajú šťastím také veľké zlá,
nedbajú ani na čistotu života, ani manželstva, ale
zákernícky zabíja druh druha, alebo ho zarmucuje
cudzoložstvom. Všetko bez rozdielu drží
krviprelievanie, vražda, krádež, podvod,
podplácanie, vierolomnosť, vzbura, krivá
prísaha, prenasledovanie dobrých,
zabúdanie na dobrodenia, sprzňovanie duší,
smilstvo proti prírode, rozvrat manželského
zväzku, cudzoložstvo, samopaš. Lebo
uctievanie modiel bezmenných je počiatok i
príčina, i koniec všetkého zla“

P. Jozef Šuppa SJ

Múdr 14, 12.21-27

To, čo zachraňuje svet, je láska! No nie
hocijaká, ale láska, ktorou je Boh. A on sa
zjavuje a sprítomňuje v každej, hoc ako maličkej
nesebeckej láske... (porov. Mk 9, 41; Mt 25, 41).
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Oznam pre prvoprijímajúce deti
Príprava na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie začne 4. októbra 2016, už od teraz môžete na ňu
prihlasovať svoje deti, t. j. žiakov tretích ročníkov ZŠ a starších, ak ešte nepristúpili k sviatosti
zmierenia a Eucharistie.

Stretnutia budú každý utorok od 17:00,
okrem sviatkov a prázdnin.
O pomoc a spoluprácu prosíme aj katechétov.


Prihláška dieťaťa na prípravu na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie
Dole podpísaný (-á), ................................................................., bytom ......................
.............................................................., týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno dieťaťa)
........................................................................, nar. .......................... na prípravu na prvú sv.
spoveď a prvé sv. prijímanie vo farnosti Humenné. Dieťa je zapísané na vyučovanie
náboženstva gr.kat. / rím.kat. / etika* na škole .................................................
Telefonický kontakt na rodiča: ................................................
Súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov môjho dieťaťa uvedených v životopise v tejto
prihláške.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované na účely
databázy uchádzačov o prípravu na prijatie sviatostí v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných
údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne
odvolať.

........................................................
podpis rodiča
*Nehodiace sa prečiarknuť!

Prihlášky je potrebné odovzdať do 4.10.2016 na FÚ alebo v sakristii chrámu, príp. mailom
(humenne@grkatpo.sk). Prosíme taktiež doručiť krstný list dieťaťa podľa farnosti krstu (krsty vo farnosti
Humenné-Mesto sú zapísané v našej matrike) do 15.11.2016.
Úvodné stretnutie s deťmi bude 4.10.2016 o 17:00
vo farskom chráme na Lipovej ulici.
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Kvíz 3. časť.

Vtipy
Siedmaci píšu písomku. Jaro to
nevydrží s nervami a hovorí susedovi:
– Teda, ten náš učiteľ je ale protivný.
Učiteľ zbadá, že sa chlapci rozprávajú
a skríkne:
– Nenašepkávať, Ďuro na to musí
prísť sám!

- Maťko, prečo neješ, veď si hovoril,
že si hladný ako vlk.
– Áno, mamička. Ale videla si už vlka
jesť špenát?

Jožinko bol s triedou prvý raz na
balete. Otec sa ho doma pýta:
– Ako sa ti páčilo predstavenie?
– Všetko bolo pekné, len škoda, že tie
tety neboli vyššie... Stále museli tancovať
na špičkách.

– To musí byť strašné, keď žirafu bolí
hrdlo.
– Podľa mňa je oveľa horšie, keď má
stonožka kurie oká.
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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 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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