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Christós raždájestja!
Slavite jeho!
Kristus sa rodí!
Oslavujme ho!

S nami Boh, čujte všetky národy
a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní
sveta, kajajte sa, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy
a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Opäť sú tu Vianoce. Príležitosť, šanca a
možnosť otvoriť sa pre dary, ktoré nám
chce Boh darovať. Tak Vám, všetkým
svojim farníkom, chceme popriať:
SILU – kde vládne bezmocnosť,
POKOJ – kde vládne chaos,
LÁSKU – kde vládne nenávisť,
NÁDEJ – kde vládne zúfalstvo,
RADOSŤ – kde vládne smútok,
VERNOSŤ – kde vládne zrada,

OSLOBODENIE – kde vládne
spútanosť,
ZÁCHRANU – kde vládne skaza,
ŽIVOT – kde vládne smrť,
SPÁSU – záchranu našich životov.
Požehnané a milostiplné
Roždestvo Vám vyprosujú
o. Martin s rodinou
o. Martin s rodinou
o. Pavol s rodinou
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Anjel Pána so Svätým Otcom
v 3. adventnú nedeľu:

Radosť je ovocím Božej
lásky
Milí bratia a sestry!
Dnes slávime Tretiu adventnú nedeľu,
ktorú charakterizuje pozvanie sv. Pavla:
„Ustavične sa radujte v Pánovi!
Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4).
Radosť, ku ktorej nás apoštol vyzýva, nie je
umelá či čisto emotívna radosť. Nie je to ani
radosť svetská či veselosť konzumizmu. Nie.
Ide tu o pravú radosť, ktorej chuť sme pozvaní
objavovať. Chuť skutočnej radosti. Je to radosť, ktorá
sa dotýka intimity nášho bytia, kým očakávame Ježiša,
prisľúbeného Mesiáša narodeného v Betleheme
z Márie Panny. On prišiel, aby priniesol svetu spásu.
Bohoslužba slova nám ponúka vhodný kontext na to,
aby sme túto radosť pochopili a žili. Prorok Izaiáš
hovorí o púšti, pláni a pustatine (porov. Iz 35,1); vidí
sklesnuté ruky, podlomené kolená, skleslé srdcia,
slepých, hluchých a nemých (porov. v. 3-6) – obraz
spustnutosti a neúprosného osudu bez Boha.
Avšak nakoniec je ohlásená spása: „Vzchopte sa,
nebojte sa“ – hovorí prorok – „hľa, váš Boh, […]
sám príde a spasí vás!“ (porov. Iz 35,4).
Vzápätí sa všetko mení: púšť rozkvitne, srdcia
sa naplnia útechou a radosťou (porov. v. 5-6).
Znamenia ohlásené Izaiášom, zjavujúce už prítomnú
spásu, sa uskutočňujú v Ježišovi. On sám ich
potvrdzuje, keď odpovedá na otázku učeníkov, ktorých
poslal Ján Krstiteľ. Čo im Ježiš hovorí? „Slepí vidia,
chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí
počujú, mŕtvi vstávajú“ (Mt 11,5). Nie sú to len
slová. Sú to fakty, ktoré demonštrujú ako sa spása,
ktorú priniesol Ježiš, dotýka každého ľudského bytia
a ho obnovuje.
Boh vstúpil do dejín, aby nás oslobodil
z otroctva hriechu; postavil si svoj stánok
medzi nami, aby s nami zdieľal našu
existenciu, aby vyliečil naše choroby, obviazal
rany a daroval nám nový život.
Radosť je ovocím tohto spásneho zásahu Božej lásky.
Sme pozvaní nechať sa zaplaviť pocitom tejto obrovskej
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radosti, veselosti... Kresťanovi, ktorý nie je
veselý, niečo chýba, alebo nie je vôbec
kresťanom!
Radosť v srdci, t. j. vnútorná radosť,
nás pohýna ďalej a dáva nám odvahu. Pán
prichádza; prichádza do nášho života ako
osloboditeľ; prichádza, aby nás oslobodil z
akéhokoľvek otroctva – toho vnútorného
i vonkajšieho. On nám ukazuje cestu vernosti,
trpezlivosti a vytrvalosti, aby bola naša radosť
pri jeho návrate úplná.
Vianoce sú blízko. Naše ulice a naše
príbytky nesú znaky, že sa Vianoce skutočne
blížia. Aj tu na námestí boli vedľa vianočného
stromu postavené jasličky. Tieto vonkajšie
znaky sú pozvaním, aby sme prijali Pána, ktorý
vždy prichádza a klope na naše dvere; klope na
naše srdce, aby mohol byť blízko nás. Tieto
znaky nás pozývajú, aby sme rozpoznávali jeho
kroky
v krokoch
našich
bratov,
ktorí
prechádzajú popri nás, zvlášť v krokoch tých
najslabších a tých, čo sú v núdzi. Dnes sme
pozvaní radovať sa z blížiaceho sa príchodu
nášho Spasiteľa; tiež sme povolaní zdieľať túto
radosť s ostatnými: potešovať a povzbudzovať
k nádeji chudobných, chorých, opustených
a nešťastných. Panna Mária, „služobnica Pána“,
nech nám pomáha načúvať Božiemu hlasu
v modlitbe a slúžiť mu tým, že budeme súcitní
voči bratom, aby sme dospeli k Vianociam
so srdcom pripraveným na prijatie Ježiša.
Vatikán 11.12.2016

Sme tu pre vás

24/2016

Koľko stojí zázrak?
Toto je príbeh o osemročnom dievčatku, ktoré
vedelo, že láska môže robiť zázraky. Jej bračekovi
hrozilo, že zomrie, mal nádor na mozgu. Rodičia boli
chudobní, no pre jeho záchranu urobili všetko, čo
bolo v ich silách, dokonca minuli všetky úspory.
Raz večer otec povedal mame v slzách: „Už to
nezvládame, drahá. Myslím, že je koniec. Len zázrak
ho môže zachrániť.“
Dcérka to so zatajeným dychom počúvala na
chodbe. Potom sa rozbehla do svojej izby, rozbila
pokladničku a potichu odišla do najbližšej lekárne.
Trpezlivo počkala, kým sa dostane na rad. Pristúpila
k pultu, postavila sa na špičky a vysypala všetky svoje
peniažky pred prekvapeného lekárnika.
„Za čo to je? Čo si prosíš, maličká?“
„To je pre môjho bračeka, ujo lekárnik. Je veľmi
chorý a ja som mu prišla kúpiť zázrak.“
„Čo to hovoríš?“ zamrmlal lekárnik.
„Volá sa Andrejko a má niečo také, čo mu rastie v
hlave. Ocko povedal mamičke, že už je koniec, že už
nemôžeme nič robiť a že len zázrak by ho zachránil.
Viete, ja mám bračeka veľmi rada, tak som zobrala
všetky svoje peniaze a prišla som mu kúpiť zázrak.“
Lekárnik sa smutne pousmial.
„Moja, ale my tu nepredávame zázraky.“
„Keď nestačia tieto peniaze, ešte môžem nejaké
zohnať. Koľko stojí zázrak?“
Lekárnik iba mykol plecami. Dievčatko so slzami
v očiach začalo zbierať svoje mince. V lekárni bol aj
jeden vysoký elegantný pán, ktorého zaujal tento
čudný rozhovor.

„Prečo plačeš, maličká?
Čo sa deje?“ prikročil k nej neznámy muž.
„Ujo lekárnik mi nechce predať zázrak, a ani
mi nechce povedať, koľko stojí. Chcem ho pre
môjho bračeka Andrejka, je veľmi chorý.
Mamička hovorí, že ho treba operovať, ale ocko
povedal, že je to veľmi drahé, že potrebujeme
zázrak, aby sme ho zachránili. Tak som
priniesla všetky peniažky, ktoré mám.“
„Koľko máš?“
„Dolár
a
jedenásť
centov...
ale
viete...“ dodala jedným dychom, „ešte môžem
niečo pohľadať.“
Muž sa usmial a povedal: „Pozri, myslím, že
netreba. Zázrak pre tvojho bračeka stojí presne
dolár a jedenásť centov.“ Jednou rukou
pozbieral drobné a druhou nežne chytil
dievčatko za ruku.
„Zaveď ma k vám domov. Chcem sa stretnúť
s tvojím bračekom, oteckom aj mamičkou.
Uvidíme, či nájdeme ten zázrak, ktorý
potrebujeme.“
Elegantný pán a malé dievča vyšli z lekárne
držiac sa za ruky. Ten muž bol profesor Carlton
Armstrong,
jeden
z
najúspešnejších
neurochirurgov na svete. Operoval malého
Andrejka, ktorý sa o niekoľko týždňov mohol
vrátiť domov úplne zdravý.
„Táto
operácia,“ zašepkala
mama, „je
skutočný zázrak. Rada by som vedela, koľko
stála...“ Dievčatko sa usmialo a nič nepovedalo.
Ono vedelo, koľko stál zázrak - presne jeden
dolár a jedenásť centov... a, samozrejme, ešte
lásku a vieru malého dievčaťa.
Boh ťa takto chce obdarovať
zázrakom Lásky počas Vianoc, stačí sa
mu len prihovoriť.
Spracoval o. Martin Snak
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„Krista narodeného oslávte! Krista z
nebies vitajte! Kristus je na zemi,
povzneste sa! Nech celá zem velebí Pána.
Ľudia radostne jasajte, lebo tak sa
preslávil! Je to teda čas zameraný na
Krista, ktorý prichádza a je medzi nami.“

V

rámci adventných nedieľ, ktoré organizuje
Msks v Humennom sa študenti gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom pod vedením Mgr. D.
Weisovej a PaedDr. Ľ. A. Chovanovej zúčastnili
zapálenia tretej adventnej sviece. Pripravili si
pásmo slova a piesni.
Viac,
než
nostalgická
spomienka jeho niekdajšieho
telesného narodenia, je toto
obdobie charakterizované jeho
stálou prítomnosťou v Slove a v
Eucharistii. Kristus prichádza,
rodí sa… spievajú a modlia sa
gréckokatolíci, aby zvýraznili
Ježišovu túžbu nanovo vstúpiť
do života každého z nás. Je to
teda obdobie prijímania Slova,
stíšenia, načúvania.

Predvianočné obdobie pre gréckokatolíkov,
začína 15. novembra po sviatku apoštola Filipa. Aj
preto sa zvyklo toto obdobie nazývať „filipovka“.
Trvá 40 dní a jeho charakteristikou je ústredný
motív vtelenie Slova, narodenie Božieho Syna v tele.
V tomto období sa slávia pamiatky prorokov,
praotcov a otcov, ba i niektorí apoštoli – celé
generácie ľudí, ktorí očakávali, predpovedali alebo
svojím vlastným životom predobrazovali príchod
Záchrancu. Spiritualitu tohto obdobia výstižne
pomenuje oslavný hymnus utierne – irmos:

Autor: sr. Antónia
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Liturgický program na týždeň
od 19.12. do 25.12.2016
Pondelok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

Utorok
20.12.

Svätý hieromučeník Ignác
Bohonositeľ

Streda
21.12.
Štvrtok
22.12.

6:30
18:00
19:00

Predsviatok Narodenia

18:00
19:00

Svätá mučenica Juliána

6:30

Predsviatok Narodenia

18:00

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predsviatok Narodenia

Piatok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty
Predsviatok Narodenia
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
24.12.

6:00
6:30

PREDVEČER NARODENIA
PÁNA

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

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Cárske časy
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

6:30
15:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

7:30

NARODENIE NÁŠHO
PÁNA, BOHA
A SPASITEĽA
JEŽIŠA KRISTA
Myrovanie
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Michal, Terézia, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Danka, Štefan, Mária
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladimír
Sv. liturgia slovenská
† Katarína, Peter
Moleben pred Narodením

6:30

Zdržanlivosť od mäsa 22:00

Nedeľa
25.12.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Marián, Michal, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Zuzana, Andrej
Moleben pred Narodením
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zuzana
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

9:00
11:00
16:00
17:00
18:00

Veľká večiereň (slov.)
Veľké povečerie s lítiou
a utierňou (cirkevnosl.)
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Ján, Marta,
Matúš
Sv. liturgia cirkevnosl.
(Bazilova)
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská (Bazilova)
* Štefan, Mária
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Viktor, Emília, Marek
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Liturgický program na týždeň
od 26.12.2016 do 01.01.2017
7:30
Pondelok
26.12.

ZHROMAŽDENIE
K PRESVÄTEJ
BOHORODIČKE

9:00
11:00

Prikázaný sviatok
Deň pracovného pokoja

Utorok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník
a archidiakon Štefan

18:00
6:30
7:30
16:30
18:00

Streda
28.12.
Štvrtok
29.12.
Piatok
30.12.

Svätí 20 000 mučeníci upálení
v Nikomédii

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes
povraždiť v Betleheme

18:00
6:30
18:00

Svätá mučenica Anýzia

Sobota
Naša prepodobná matka
Melánia Rímska

6:30

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

16:00
17:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* ďakovná
Ďakovný akatist s
eucharistickým požehnaním

23:15

Nedeľa
01.01.
2017

Nový rok
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivona
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav - jubileum

18:00

Zakončenie sviatku Narodenia

OBREZANIE PODĽA
TELA NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA
JEŽIŠA KRISTA

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka (panychída)

6:30

Voľnica
31.12.2016

6:30

Sv. liturgia slovenská
* Jarmila, Jožko
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Anna, Peter, Inga, Darina,
Ľubo, Peter, Patrik, Marko
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Dana a ich deti
Utiereň cirkevnosl.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila, Jožko
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Ján

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marián, Daniela a ich deti
Sv. liturgia cirkevnosl. (bazilovka)
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská (bazilovka)
* Tomáško, Miroslav, Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna
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Liturgický program na týždeň
od 02.01. do 08.01.2017
Pondelok
02.01.
Utorok
03.01.
Streda
04.01.

Štvrtok
05.01.
Piatok
06.01.

Náš svätý otec Silvester,
rímsky pápež

6:30

Predsviatok Bohozjavenia

18:00

Svätý prorok Malachiáš
Predsviatok Bohozjavenia

6:30
18:00

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

6:30

Predsviatok Bohozjavenia

18:00
7:30

Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst 20:00
Predvečer Bohozjavenia

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE
NÁŠHO PÁNA, BOHA A
SPASITEĽA JEŽIŠA
KRISTA
Prikázaný sviatok
Voľnica
Myrovanie

Sobota
07.01.

15:00

Zhromaždenie k svätému a
slávnemu Pánovmu
prorokovi,
krstiteľovi Jánovi

7:30
9:00
11:00
13:00
18:00
6:30
17:00
18:00
7:30

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po
Bohozjavení

9:00
11:00
17:15
18:00
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Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Andrej
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ivan
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
* SSSR a NSI
Kráľovské hodinky (slov.)
Sv. liturgia Bazila veľkého s večierňou
a svätenie vody (slov.)
Veľké povečerie s lítiou
(cirkevnosl.)
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna
Sv. liturgia cirkevnosl.-farská
+svätenie vody
Sv. liturgia slovenská
* Jozef s rod.
Svätenie domov a bytov
Sv. liturgia slovenská
* rodina Miková
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Margita, Mária
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* rod. Siváková
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Liturgický program na týždeň
od 09.01. do 15.01.2017
Pondelok
09.01.
Utorok
10.01.
Streda
11.01.
Štvrtok
12.01.
Piatok
13.01.

6:30
Svätý mučeník Polyeukt

18:00
6:30
Náš otec svätý Gregor,
nysský biskup

17:15
18:00

Náš prepodobný otec Teodóz,
vodca mníchov spoločného života

18:00
6:30

Svätá mučenica Tatiana

18:00

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik
Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
14.01.

Nedeľa
15.01.

6:30

6:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Stretnutie s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Milan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Denisa
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ, Taras
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† za duše v očisci
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Alžbeta, Ján

6:30
Prepodobní otcovia zavraždení na
vrchu Sinaj

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mikuláš, Adriana, Oliver, Adriana

15:00

Sobáš

Zakončenie Bohozjavenia

17:00
18:00

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava

7:30

Sv. liturgia slovenská

9:00

Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adrianko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila s rod.

30. nedeľa po
Päťdesiatnici

11:00
17:15
18:00
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stáva
krstom
členom
Kristovho kráľovstva.
Východná cirkev slávi
osobitný sviatok Obrezania
Pána od 4. storočia. Od 6.
storočia
sa
sviatok
Obrezania Pána slávil v
Galii, v Ríme až od 7.
storočia. Počnúc od 8.
storočia sa uvádza sviatok
Obrezania
Pána
v
byzantskom kalendári ako
jeden z dvanástich veľkých
sviatkov. V Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku je tento
sviatok
prikázaným
sviatkom. Bohoslužobné texty na tento deň sú
venované spolovice sviatku Obrezania Pána a
spolovice sv. Bazilovi Veľkému.
Ikona. Ikonografia
Obrezania
Pána
znázorňuje túto udalosť veľmi jednoduchým
spôsobom: celá scéna sa odohráva v chráme, do
ktorého rodičia priniesli dieťa Ježiša a jeho matka
Mária ho podáva kňazovi sediacemu na tróne,
ktorý ide vykonať obrad. Na niektorých ikonách
dieťa Ježiš spočíva na rukách kňaza, ktorý ho
prijíma od Márie.
Pri tejto príležitosti dávali rodičia dieťaťu
meno, ktoré malo vyjadrovať jeho identitu a
poslanie. Vynikajúcim príkladom je meno Ježiš,
ktoré znamená Jahve zachraňuje. Toto
meno mu nevybrali rodičia, ale zjavil ho archanjel
Gabriel už pri zvestovaní.
V trebníku v byzantskom obrade je na ôsmy
deň po narodení dieťaťa predpísaný krátky obrad s
modlitbou, pri ktorom sa dieťaťu dáva meno.

Gréckokatolíckej

cirkvi sa 1. januára spolu s
pamiatkou
sv.
Bazila
Veľkého – jedného z
najväčších
a najvýznamnejších cirkevných otcov –
slávi aj sviatok Obrezania
podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista.
Ide
o
prvú
významnú udalosť zo života
Ježiša Krista po jeho
narodení, pri ktorej mu bolo
dané aj meno. Evanjelium o
tom uvádza: „Po ôsmich
dňoch, keď ho bolo treba
obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval
skôr, ako sa počal v živote matky“ (Lk 2, 21). Ježiš
Kristus ako Boh a Zákonodarca, nebol povinný
dodržiavať náboženské predpisy izraelského národa,
napriek tomu im bol poslušný a dodržal ich. Preto sa
na ôsmy deň po narodení podrobil obradu obriezky,
čo slávime práve 1. januára.
V izraelskom národe bola obriezka úkonom, ktorý
sa vykonával na každom narodenom dieťati
mužského pohlavia na ôsmy deň po jeho narodení a
pri tejto príležitosti mu dávali aj meno. Zvyk obrezať
dieťa mužského pohlavia je veľmi starým zvykom u
mnohých východných národov. Obriezka sa obyčajne
konala vo veku dospievania chlapcov a považovala sa
za symbol ich zrelosti.
Ježišova obriezka – predobraz krstu
Obriezka vykonávaná v dejinách Izraela a na
Ježišovi Kristovi predstavovala v dejinách spásy
predobraz sviatosti krstu.
Obriezkou sa totiž starozákonný človek stával
členom Božieho ľudu tak, ako sa novozákonný človek

Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický kalendár ako ho
poznáme dnes, sa utváral postupne
a jeho počiatky siahajú až k
prvokresťanskej tradícii. Mnohé
sviatky sa v tom čase ešte neslávili,
prípadne mali iný charakter, alebo
mali iné miesto v kalendári. Tak to
bolo aj so sviatkami Narodenia
Pána a Bohozjavenia.
Je známe, že na kresťanskom
Východe
sa
sviatok Narodenia
Pána slávil v počiatkoch spolu
s Bohozjavením (gr. Teofániou) 6.
januára.
Sviatok sa v tom čase oslavoval
na Východe spolu s Narodením
Pána 6. januára, kým na Západe
sa Narodenie slávilo
pred Bohozjavením.
Predchalkedónske východné cirkvi dodnes slávia
tento sviatok dodnes spolu s Bohozjavením 6. januára.
Na Východe Narodenie slávili 25. decembra
pravdepodobne len ariáni (tiež bludný smer v
prvokresťanskej komunite) v Antiochii.
To sa stalo asi päťdesiat rokov potom, čo sa
sviatok Bohozjavenia začal vôbec svätiť.
Až v neskorších časoch sa aj na Východe
začali tieto sviatky sláviť oddelene. Vianoce,
ako ich poznáme dnes, so stromčekom,
darčekmi, sú na našom území záležitosťou,
ktorá nemá dlhú tradíciu, viac-menej je to
vývoj minulého storočia.
V obidva tieto sviatky sa v starých dobách zvykol
udeľovať krst katechumenom – teda tým, čo sa
pripravovali na krst. Dokonca na Bohozjavenie sa
voda, ktorá sa ráno posvätila, roznášala do každej
domácnosti, čo poznáme aj dnes, keď si sami berieme
posvätenú vodu do našich príbytkov.
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Spoločný koreň týchto
dvoch významných sviatkov
vidíme aj v bohoslužbách, ktoré
sú na tieto dni predpísané.
Bohoslužobný program Bohozjavenia je vlastne kópiou celého programu, ktorý konáme
počas Narodenia Pána (cárske
časy, večiereň s liturgiou sv.
Bazila Veľkého, veľké povečerie
atď.).
Sväté bohozjavenie nášho
pána, boha a spasiteľa Ježiša
Krista (6. január). Pod názvom
Bohozjavenie
sa
rozumie
sviatok, pri ktorom sa spomína
a oslavuje krst Ježiša Krista v
Jordáne.
Bohozjavením
sa
nazýva preto, že pri krste sa
zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn
bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil v podobe
holubice. Sviatok Svätého Bohozjavenia nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí teda
medzi najstaršie sviatky a zaraďuje sa k
dvanástim veľkým sviatkom liturgického roku.
Sláviť sa začal už koncom 2.storočia a začiatkom
3.storočia. Tento sviatok prešiel z Východu na
Západ. V Západnej cirkvi však postupne v tento
deň oslavovali poklonu mudrcov, až sa 6. január
napokon stal sviatkom poklony troch mudrcov.
Pamiatka krstu Ježiša Krista sa presunula na 13.
január. So sviatkom Bohozjavenia je úzko
spojené jordánske svätenie vody. Tento zvyk
siaha do prvých storočí kresťanstva. V priebehu
stáročí sa ustálili rozličné spôsoby posvätenia
vody. Východný obrad pozná malé a veľké
svätenie vody.
Spracoval o. Martin Snak
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Vtipy:
– Je to dobrý lekár? – pýta sa sused
suseda.
– Ani by som nepovedal. Jedného
pacienta liečil pol roka na
žltačku, až sa nakoniec ukázalo,
že je to Japonec...

Ide medveď s ježkom na motorke.
Medveď šliapne na plyn a pýta sa ježka:
- Ježko, bojíš sa?
- Nie.
Medveď pridá, už idú 150 a znova sa
pýta ježka:
- Bojíš sa?
Ježko prikývne a potom sa vymenia.
Ježko sedí vpredu, dupne na plyn
a pýta sa medveďa:
- Bojíš sa?
- Nie.
- Tak to by si sa mal. Nedočiahnem na
brzdy.

Jeden obchodník sa pýta druhého:
- Mal tvoj inzerát na miesto nočného
strážnika nejaký ohlas?
- To vieš, že mal, - odpovedal jeho
kolega. - Hneď ďalšiu noc nás
vykradli.
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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 na rok 2017 zapisujeme iba v sakristii chrámu!
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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