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Generálna audiencia pápeža Františka

Svätý Otec pri audiencii pozval Slovákov evanjelizovať
prostredie, v ktorom žijú
Pápež František vo Vatikáne
osobitne pozdravil slovenských
pútnikov.
Pozdrav Svätého Otca zaznel
počas
pravidelnej
generálnej
audiencie na Námestí sv. Petra vo
Vatikáne.
Jeho
pozdrav
z
talianskeho
do
slovenského
jazyka pretlmočil Mons. Jozef
Krištof, pracovník Štátneho
sekretariátu Svätej stolice. Na
audiencii bolo okolo 700
pútnikov zo Slovenska.
„Zo srdca pozdravujem pútnikov
zo Slovenska, osobitne farské skupiny
a saleziánsku mládež z Bratislavy.
Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme
sláviť Svetový deň misií. Je to vzácna
príležitosť na uvažovanie o nutnosti misijného
poslania Cirkvi i každého kresťana. Aj my sme
povolaní evanjelizovať to prostredie, v ktorom
žijeme a pracujeme.
S týmto želaním ochotne žehnám vás i vaše
rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus!”
povedal Svätý Otec František.

Medzi výnimočne vysokým počtom
Slovákov bolo pätnásť väčších skupín. Prišli z
farností Beluša, Čerín, Dolný Kubín,
Hronské Kosihy, Humenné, Jarovnice,
Košeca, Košice, Mužľa, Trenčín-Mesto,
Vranov-Čemerné, Zákopčie, Zvolen a z
diecézy Banská Bystrica.
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Navyše v sektore v blízkosti pápeža Františka bola
aj tridsaťčlenná slovenská skupina dobrodincov a
organizátorov
Medzinárodných
saleziánskych
športových hier, ktoré sa konali v máji tohto roka v
Bratislave.
Tradičné pozdravy, ktoré nasledujú po stredajšom
pápežovom príhovore počas generálnej audiencie,
zaznievajú zvyčajne len v talianskom, anglickom,
nemeckom, španielskom, arabskom a v poľskom
jazyku. Vlani niekoľkokrát zaznel aj pozdrav v
slovenskom jazyku. Napríklad počas návštevy ad
limina apostolorum, ktorá prebiehala v novembri
2015. Naposledy pápež pozdravil Slovákov pred
týždňom, kedy ich zveril Panne Márii Ružencovej.

mnohých ľudí. Táto forma charity je
dôležitá, avšak azda nás nezapája priamo.
Naopak keď kráčajúc po ceste stretneme
osobu v núdzi, či keď chudobný príde klopať
na dvere nášho domu, je to veľmi odlišné, lebo
už viac nie sme pred akýmsi obrazom, ale je to
priamo osobné.
Už tu viac nie je vzdialenosť medzi mnou a
ním či ňou, a cítim, že sa ma to dotýka.
Abstraktná chudoba nás nezasahuje, avšak
dáva nám rozmýšľať, posťažovať sa; keď však
vidíš chudobu priamo na koži u nejakého muža,
ženy, dieťaťa, toto nás už zasahuje! A preto je tu
ten zvyk, ktorý máme: utekať pred núdznymi,
nepribližovať sa k nim, či tak trochu maskovať
realitu núdznych cez zaužívané praktiky, čo sú
práve v móde. Tak sa od tejto skutočnosti
vzďaľujeme. Neexistuje však žiadna vzdialenosť
medzi mnou a chudobným vtedy, keď ho
stretávam. Aká je moja reakcia v týchto
prípadoch? Odvrátim zrak, prejdem ďalej?
Alebo sa pristavím a zaujímam sa o jeho stav?
A ak takto konáš, nebude chýbať niekto, čo
povie:
„Toto je blázon, keď hovorí s
chudobným!“
Zisťujem, či môžem nejakým spôsobom
vyhovieť tejto osobe, alebo sa snažím čím skôr
vykĺznuť z tejto situácie?

Drahí bratia a sestry!
Jedným z dôsledkov takzvaného „blahobytu“ je to,
že privádza ľudí k uzatváraniu sa do seba, čím sa
stávajú necitlivými voči potrebám druhých. Je tu
snaha všemožnými spôsobmi ich držať v ilúzii,
predstavujúc im prchavé modely života, ktoré po
niekoľkých rokoch pominú, akoby bol náš život
módou, ktorú treba nasledovať a ktorá sa zakaždým
mení podľa sezóny. Tak to však nie je. Realitu treba
prijať tak ako je a čeliť jej, čo nás častokrát privádza
do kontaktu so situáciami urgentnej núdze. Práve
preto sa medzi skutkami milosrdenstva spomína aj
poukaz na hlad a smäd: sýtiť hladných – a tých je
dnes dosť – a dávať piť smädným. Koľkokrát nás
médiá
informujú
o
národoch,
ktoré
trpia
nedostatkom jedla a vody, s
vážnym dosahom osobitne
na deti.
Tvárou v tvár istým
správam a osobitne istým
obrazom sa verejná mienka
cíti byť dotknutá a z času na
čas sa spúšťajú kampane na
pomoc s cieľom stimulovať
solidaritu.
Štedro
sa
prispieva
a
takýmto
spôsobom sa dá pričiniť o
zmiernenie utrpenia
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Možno však žiada len o nevyhnutné: niečo na
jedenie a na uhasenie smädu.
Pomyslime na chvíľu: koľkokrát sa modlíme
Otčenáš, a predsa nedávame skutočne pozor na
slová:
„Chlieb náš každodenný
daj nám dnes“.

Je neschopná konať skutky, preukazovať dobro,
lásku. Vždy je tu niekto, kto má hlad a smäd a
potrebuje ma. Nemôžem to delegovať na
niekoho iného.
Tento chudobný potrebuje mňa, moju
pomoc, moje slovo, moje úsilie. Všetkých sa nás
to týka.
Učí nás tomu aj evanjelium, na tom mieste,
kde sa Ježiš pri pohľade na množstvo ľudí, ktorí
celé hodiny kráčali za ním pýta svojich
učeníkov:
«Kde nakúpime chleba,
aby sa títo najedli?»
A učeníci odpovedajú:
„Je to nemožné, je lepšie, ak dav
rozpustíš...“Ježiš im naopak hovorí:
Nie, vy im dajte jesť“
Nechá si priniesť zopár chlebov a rýb, ktoré
mali so sebou, požehnáva ich, láme a dáva
rozdávať medzi všetkých. Je to pre nás veľmi
dôležitá lekcia.
Hovorí nám, že ak to málo, ktoré
máme, zveríme do Ježišových rúk a s
vierou sa oň podelíme, stane sa
prekypujúcim bohatstvom.
Pápež Benedikt XVI. v encyklike Caritas in
veritate potvrdzuje: «Dať sa najesť chudobným
je etický imperatív pre všeobecnú irkev. [...]
Právo na výživu nadobúda rovnako ako právo
na vodu dôležitú úlohu pri uznaní ďalších práv.
[...] Je nevyhnutné, aby vyzrievalo solidárne
svedomie, ktoré bude považovať výživu a
prístup k vode za všeobecné práva všetkých
ľudí bez rozdielov a diskriminácií» (č. 27).
Nezabúdajme na Ježišove slová: «Ja som chlieb
života» a «ak je niekto smädný[...], nech príde
ku mne» (Jn 7,37).
Tieto slová sú pre nás všetkých
veriacich istou provokáciou, provokáciou
uznať, že cez nasýtenie hladných a
napojenie smädných sa odvíja náš vzťah s
Bohom – s Bohom, ktorý v Ježišovi zjavil
svoju tvár milosrdenstva.

V Biblii jeden žalm hovorí, že Boh je ten, čo
«dáva pokrm každému stvoreniu» (136,25).
Skúsenosť hladu je tvrdou skutočnosťou. Vie o tom
niečo ten, kto žil v období vojny či biedy. A predsa
sa táto skúsenosť opakuje každý deň a existuje popri
hojnosti a plytvaní. Vždy aktuálne sú slová apoštola
Jakuba: «Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí,
že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera
spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im
každodenná obživa a niekto z vás by im povedal:
„Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale
nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe
mŕtva» (2,14-17).

Vatikán 19.10.2016
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Najbližšie eRko STRETKO pre
deti do 13 rokov, bude v sobotu
12. novembra na fare o 15:00hod.
Potrebné doniesť si prezuvky.
Príď k nám zahráš sa, zabavíš
a zažiješ kopec srandy.
Čakáme ťa!

KAMEŇ NA CESTE
Jeden bohatý a múdry muž sa
jedného dňa rozhodol podrobiť
skúške obyvateľov istej štvrte. Títo
ľudia mali totiž jednu veľkú chybu:
nechcelo sa im pracovať, a preto žili
dosť biedne.
Vstal veľmi skoro a na hlavnú
cestu dal privaliť veľký kameň.
Krátko nato tadiaľ prechádzal prvý
ranný autobus. Vodič frflal, nadával,
ale napokon sa mu podarilo kameň
obísť. Ďalší ľudia sa zachovali
rovnako.
Prekážka ich rozčúlila, ale nikto sa neunúval odstrániť kameň z cesty. Keď sa zvečerievalo, po ceste
išiel šikovný a vrtký mládenec. Hoci po celodennej práci bol unavený, povedal si: Čoskoro bude tma
a tento kameň môže byť nebezpečný pre ľudí, ktorí v noci tadiaľto musia prechádzať. Skúsim ho
odsunúť. Horko-ťažko sa mu podarilo kameň zdvihnúť a položiť ho tak, aby neohrozoval obyvateľov
štvrte. Na svoje veľké prekvapenie pod kameňom našiel jamu a v nej zväzok bankoviek s odkazom:
„Tieto peniaze sú pre toho, kto odprace kameň.“

Ktovie, aký poklad sa skrýva za každým dobrým skutkom, ktorý
vykonáme? Aby sme sa to dozvedeli, s láskou konajme dobré skutky
a druhým pomáhajme robiť to isté.
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 31.10. do 06.11.2016
Pondelok
31.10.
Utorok
01.11.

6:30
Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci

18:00

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kozma a Damián
Deň prac. pokoja

18:00
6:30

Streda
02.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios,
Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

Štvrtok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas,
presbyter Jozef a diakon Aitalas

Piatok
04.11.

6:30

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

Náš prep. otec Joannikios
Zdržanlivosť od mäsa

18:00
6:30

Sobota
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
06.11.

9:00

22. nedeľa po
Päťdesiatnici

11:00

Zbierka: podporný fond II.
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17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Vasiľ, Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
* Oľga s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† HRAMOTY (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† HRAMOTY (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Justína, s rod. (85r.)
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Helena, Ján,
s rodičmi (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ondrej, Michal, Mária, Ondrej
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Juraj, Štefan, Vladislav,
Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oľga s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Peter (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Anna, Renáta, Miroslav
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* František
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivan, Anton, Ľubomír s rod.
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Liturgický program na týždeň
od 07.11. do 13.11.2016
6:30
Pondelok
Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
07.11.

Utorok
08.11.

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

Zhromaždenie k veľvojvodcovi
Michalovi a ďalším beztelesným silám

16:30
18:00
6:30

Streda
09.11.

Naša prepodobná matka Matróna

Štvrtok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas,
Rodión a spoločníci

Piatok
11.11.

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent
Zdržanlivosť od mäsa

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

Sobota
12.11.

Náš otec svätý Ján Milosrdný,
alexandrijský patriarcha

17:00
18:00
7:30

Nedeľa
13.11.

9:00

23. nedeľa po
Päťdesiatnici

11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Peter, Anna, Ivan, Andrej,
Peter, Anna
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Fedor
Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena, Ľubomír, Dagmar, Peter
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† rod. Breciková
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladislav, Michal, Helena
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Martin s rod., o. Martin s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Maroš
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Ján
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Štefan, (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Michal (60r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Klára, Zoltán s rod.
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Krátke dejiny

V tomto chráme
sa podľa svedectva
historika Sozomena
sa
stalo
mnoho
zázračných
uzdravení.
Naša
Cirkev predpisujem
aby kňaz pri božskej
liturgii
v
čase
proskomídie
dal
osobitnú čiastočku
prosfory (partikulu)
za
„nebeské
beztelesné sily“.
V službe nášho
Oktoicha je anjelom
zasvätený pondelok,
prvý deň týždňa, a to
možno aj preto, lebo
anjeli sú prvými
Božími stvoreniami
a v nebi stoja – po
Božej
Matke
–
najbližšie k Božiemu trónu.

Náš cirkevný rok je
ako prekrásna mozaika,
ktorú tvoria sviatky Pána
a Bohorodičky, ako aj
veľké
množstvo
mučeníkov a svätých.
Centrom tejto ohromnej
mozaiky je Náš Pán Ježiš
Kristus – Boh a Človek.
Dňom i nocou ho na zemi
oslavuje Cirkev putujúca
a v nebi mu vzdáva večnú
chválu Cirkev oslávená:
veľký zbor anjelov a
svätých. Anjeli sú Boží
chórom slávy, sú Božou
strážou
a
Božími
sluhami. Anjeli tiež plnili
veľkú úlohu v dejinách
spásy ľudského rodu.

Cirkev si uvedomovala veľký význam anjelov pre
Božiu oslavu a našu spásu, a preto v mozaike
cirkevného roku venovala osobitné miesto a úctu
anjelom. V prvom rade ide o sviatok Zhromaždenie k
veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.
(Sobor sv. Archystratyha Michaila).
Úcta k anjelom vo výhodnej cirkvi má počiatky už
v 3. stor. a vo 4. stor. už bola všeobecne rozšírená.
Svedčí o tom chrám na česť sv. archanjela Michala,
ktorý dal postaviť na predmestí Carihradu cisár
Konštantín Veľký (274-337).

Sviatok sv. Archanjela Michala a ďalších
beztelesných síl bol zavedený v 4. stor.
Tento sviatok sa nazýva Zhromaždením
(Soborom) preto, lebo Cirkev v tento deň
slávi zhromaždenie – zbor všetkých
beztelesných síl spolu s archanjelom
Michalom a tiež zbor – zhromaždenie ľudí
na zemi, ktorí uctievajú nebeské sily.
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Archanjel Michal

Medzi
nich
patria
Michal, Gabriel, Rafael.
Kniha Zjavení sv. apoštola
Jána hovorí, že ich je
sedem. Rovnako to vyznáva
aj židovstvo - duchovia
národov.
9. Anjeli - tu sú
zaradení ochrancovia a
strážcovia krajín, národov,
skupín ľudí, ako aj osobní
anjeli.
Anjeli sú tak slúžiace
duchovné bytosti, ktoré boli
stvorené
na
to,
aby
poslúchali Božiu vôľu. Sú
nespočitateľní, vzhľadom na
ich moc a silu sú na
podstatne vyššom stupni
ako človek. Boli stvorení
ešte
pred
stvorením
hmotného sveta, dostali
slobodnú vôľu
a nesmrteľnosť.
Pôvodne ku cherubínom
patril aj Héllel ben Sáchár,
čo
znamená:
skvejúci
sa/žiariaci. Toto meno bolo
prekladané
aj
výrazom
Heosforos, čo znamená
ranná hviezda, ale aj latinsky Lucifer, čo
znamená nosič svetla.
On sa vzbúril proti poslušnosti Bohu a
dostal nové meno: v hebrejčine Satan, v
gréčtine Diabolos čo znamená - žalobca,
ohovárač, protivník, nepriateľ. Spolu s
ním odpadla od Boha aj tretina ostatných
beztelesných síl.
A tak si v tento deň pripomíname nielen
si máme aj na nášho pokušiteľa, a toho ktorý
zvádza boj so svojimi šíkmi o naše duše, o
našu večnú radosť z prítomnosti Boha, alebo
večné utrpenie.

(hebrejsky Mich - a - el),
čo prekladáme ako "Kto je
ako Boh?", je vodcom
nebeských
zástupov.
Spoločne s ním sa slávi
Sviatok
ostatných
beztelesných mocností.
Preto sa tento sviatok
nazýva zborom. Pre oslavu
tohto sviatku bol vybraný
mesiac november - deviaty
mesiac od marca, kedy
podľa tradície až do 2.
storočia nastupovali rímski
úradníci do svojich funkcií a
považoval sa taktiež za
začiatok roka - na počesť
deviatich
anjelských
chórov:
1. Cherubovia - ich
úlohou je podopierať Boží
trón, ťahať Boží voz, ďalej
slúžia ako bytosti, na
ktorých sa vezie a lieta,
strážia jeho vastníctvo,
zakrývajú Božiu archu.
Nazývame ich aj duchmi
harmónie.
2. Serafovia - "horiaci" spievajú na Božiu slávu,
známi sú: Michal, Serafiel, Jehoel, Uriel, Kemuel,
Metatron, Natanael. Ináč pomenovaný duchmi lásky.
3. Tróny - duchovia vôle.
4. Kniežatá - duchovia času - archai.
5. Sily - duchovia pohybu - Dynameis.
6. Panstvá - označovaný za duchov múdrosti alebo Kyriotetes.
7. Mocnosti - hovorí sa im aj nebeské vojsko
potrebné pri riadení sveta - nazvaní aj Exusiai.
8. Archanjeli - sú poverený plnením dôležitých
úloh, ktoré im priamo odovzdáva Boh, pretože sú k
nemu najbližšie.

spracoval o. Martin Snak
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Rubrika Kazateľnica život vznikla po dohode s
farárom Marošom Kuffom a jej cieľom je prinášať
povzbudenie a praktické Evanjelium cez každodenné
situácie (nielen) na fare v Žakovciach.
Ak chceš piť, nie u mňa.
Ak máš na alkohol, máš aj na stravu,
oblečenie, ubytovanie i hotel. Kúp si hotel.
Keď odo mňa pýtajú chlapci bezdomovci peniaze,
nikdy ich nedám. Aj dnes si odo mňa jeden vypýtal a
povedal som mu, že nedám. Mám, ale nedám.
Neklamem mu, ja mám, ale nedám.
Prečo? Tie peniaze ti pretečú.
Skvapalníš ich.
Nedávajte im peniaze, môžete im dať jesť, pošlite
ich ku mne. Spravíte lepšie.
Chce sa obrátiť. Ak ju neprekoná, kecá.
Neverím na slová, verím na skutky.
Poď, urob! U nás nesmie byť žiadny
alkohol, žiadny trestný čin a každý musí
pracovať
podľa
svojich
možností
a
schopností.
Naši bratia komunisti to mali trošku ináč,
ako to má svätý Pavol. Maličký rozdiel, ale
podstatný. Komunisti: Kto nepracuje, nech
neje. Svätý Pavol: Kto nechce pracovať, nech
neje. Obrovský rozdiel.
Ak idem podľa zákona za komunizmu,
dajme starých a chorých bokom, tiež
nepotrebných a deti. Ostane len ten kto má
svaly a rozum, ten je potrebný. Svätý Pavol
povedal, že kto nechce pracovať, nech neje.
Ak chceš, no si na vozíčku, Boh ti to zaráta,
akoby si pracoval.

Ja ich nevyhľadávam, ale nechám ich, aby
oni prišli za mnou.
Je to podmienka: On sám musí prísť ku mne.
Prečo? Dám mu prekonateľnú prekážku.
Ak ju prekoná, myslí to vážne.

portál www.cestaplus.sk
spracoval o. Martin Snak
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Človek môže spôsobiť zlo inému človeku pomocou mágie a okultných praktík alebo svojej
mentálnej sily (parapsychológia). Môže ublížiť aj sebe samému, lebo v to verí (psychológia).
Veľký záujem o tieto praktiky poukazuje na určité túžby, ktoré sú v človeku:
- záujem o zázračnosť je hlboko zakorenený v ľudskej prirodzenosti, čo súvisí aj s prejavom
náboženskej (religióznej) dimenzie, často neuvedomenej a pomiešanej s poverčivosťou;
- túžba prekonať seba samého a vymaniť sa zo všednosti i monotónnosti účasťou na takýchto
skúsenostiach, ktoré mu poskytujú odplatu za všednosť každodenného života spojenú s mnohými
neúspechmi a sklamaniami;
- túžba po stretnutí s Bohom, ktorý sa často pociťuje ako neprístupný, a preto sa nahrádza inými
javmi, ktoré sa pokúšajú dokázať existenciu Boha alebo aspoň nadprirodzených síl.
MÁGIA – maleficium (privodenie zla, zlorobenie).
Také konanie alebo slová, pomocou ktorých sa niekto obracia na diabla a prosí ho, aby
uškodil alebo „pomohol“ inému človeku. Často sa pri tom používajú rôzne predmety a vykonávajú
rôzne rituály. Je tu veľká podobnosť so sviatosťami (diabol napodobňuje Ježiša).
Sami o sebe tieto veci alebo rituály nie sú škodlivé. Škodlivými sa stavajú, až keď sa vykonávajú z
úcty k satanovi. Neznamená to však, že žiadané zlo sa musí aj naplniť. Diabol vypočuje prosby, ktoré
sú mu adresované a urobí všetko preto, aby človeka zasiahol zlom. No potrebuje k tomu súhlas Boha
(Jób). Boh nás miluje. On nedovolí, aby nás diabol ovládal. No niekedy to predsa len dopustí a
maleficium sa naplní. Ale ak je človek chránený kvalitným duchovným životom, nemusí sa
báť. Lebo zlo je zmarené a nezasiahne osobu, na ktorú bolo namierené. Ak nie som pod
Božou ochranou, môže mi diabol uškodiť. On to robí veľmi rád, lebo motívom jeho
konania je nenávisť. Boh v niektorých prípadoch dopustí, aby maleficium zasiahlo aj
ľudí v stave milosti – je to zriedka, ale stáva sa to. Ak sa to stane, je to preto, aby
sa Boh ešte viac oslávil a človek, ktoré zasiahla kliatba, dosiahol užšie
spojenie s ním (Bohom) a diabol bol pokorený.
Rozdelenie mágie podľa Účinku:
1) čierna mágia: ak prostredníctvom čarodejníka alebo zariekavača sa
uvaľuje na iného človeka kliatba (zlo);
2) biela mágia: ak prostredníctvom čarodejníka alebo zariekavača sa
„pomáha“ inému človeku (je nebezpečnejšia ako čierna, lebo môžeme byť
veľmi ľahko oklamaní: diabol chce, aby sme si mysleli, že zlá vec je dobrá).
Úmyslu:
1) emocionálna mágia: čarodejník alebo zariekavač prosí diabla, aby
narušil nejaký vzťah, aby sa ľudia vzájomne odcudzili jeden druhému,
alebo aby vznikol vzťah - závislosť;
2) mágia z pomsty: čarodejník alebo zariekavač prosí diabla, aby
zasiahol človeka chorobou, smrťou, alebo mu uškodil iným spôsobom
(majetok, peniaze, práca, spoločenský a rodinný život a pod.).
Spracoval o. Pavol Dancák
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Vtipy
Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá
pancier.
- Čo sa ti stalo?
- Ale, ušla som z domu...

Otec priviedol syna zo škôlky a vraví
žene:
- Celou cestou plakal, akoby mi chcel
niečo povedať.
Žena sa pozrie na chlapca a povie:
- Asi ti chcel povedať, že nie je náš.

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?“

- Máte krásne akvárium. Nerobia vám tie
exotické rybičky starosti?
- Občas, ale len dovtedy, kým im
neukážem sardinkovú škatuľku.
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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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