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Ročník: 10.

Číslo: 3

Generálna audiencia pápeža Františka:

„Kresťanská viera znamená žiť v očakávaní“
Katechézu predchádzalo
čítanie z Prvého listu sv. Pavla
Solúnčanom:
«Vy, bratia, nie ste vo tme,
aby vás ten deň prekvapil ako
zlodej. Veď vy všetci ste synmi
svetla a synmi dňa. Nepatríme
noci ani tme. My však, čo
patríme dňu, buďme triezvi a
oblečme si pancier viery a lásky
a prilbu nádeje na spásu. Veď
Boh nás neurčil na hnev, ale aby
sme získali spásu skrze nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý za nás
zomrel, aby sme žili spolu s ním,
či už bdieme, alebo spíme».
(1Sol 5,4 -5.8-10)

Drahí bratia a sestry!
V predchádzajúcich katechézach sme začali našu
cestu na tému nádej čítajúc v tejto perspektíve
niektoré stránky Starého zákona. Teraz chceme
objasniť mimoriadny význam, ktorý táto cnosť
nadobúda v Novom zákone, keď sa stretáva s
novosťou predstavenou Ježišom a udalosťou Veľkej
noci: [je ňou] kresťanská nádej. My kresťania
sme ženami a mužmi nádeje. To je to, čo jasne
vystupuje do popredia už od prvého textu, ktorý bol

napísaný, totiž Prvého listu sv. Pavla
Solúnčanom. V úryvku, ktorý sme si vypočuli,
možno vnímať celú tú sviežosť a krásu prvého
kresťanského ohlasovania.
Komunita
Solúnčanov
bola
spoločenstvom mladým, založeným len
nedávno; a predsa, napriek ťažkostiam
a mnohým skúškam, je zakorenená vo viere
a s entuziazmom a s radosťou oslavuje
zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.
Apoštol sa teda so všetkými zo srdca
raduje, keďže tí, čo sa znovu rodia vo Veľkej
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noci, sa skutočne stávajú «synmi svetla a synmi
dňa» (5,5) – tak ich nazýva – v moci plného
spoločenstva s Kristom.
Komunita Solúnčanov je čerstvo založená, keď jej
Pavol píše, a len niekoľko rokov ju delí od Kristovej
Veľkej noci. Je to len niekoľko rokov po tom. Preto sa
apoštol snaží pochopiť všetky účinky a dôsledky,
ktoré táto jedinečná a rozhodná udalosť, čiže
zmŕtvychvstanie Pána, predstavuje pre dejiny a pre
život každého človeka. Osobitne, ťažkosťou komunity
nebolo ani tak uznať Ježišovho zmŕtvychvstanie,
všetci v to verili, ale skôr veriť vo vzkriesenie
mŕtvych.
Áno, Ježiš vstal z mŕtvych, no ťažkosťou bolo
veriť, že mŕtvi budú vzkriesení. V tomto zmysle je
tento list aktuálnejší viac než kedykoľvek predtým.
Zakaždým, keď stojíme tvárou v tvár našej smrti, či
smrti nejakej drahej osoby, cítime, že naša viera je
vystavená skúške. Na povrch vychádzajú všetky naše
pochybnosti, všetka naša krehkosť a kladieme si
otázku:
Skutočne bude život po smrti...? Budem
môcť ešte vidieť a znovu objať ľudí, ktorých
som miloval...?
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Túto otázku mi položila istá pani pred
pár dňami pri jednej audiencii: ,Stretnem sa
s mojimi
drahými?’
[Mala
istú]
pochybnosť...
Aj my sa v aktuálnom kontexte
potrebujeme vrátiť ku koreňom a k základom
našej viery, aby sme si tak uvedomili, koľko
Boh pre nás vykonal v Kristovi Ježišovi a čo
znamená naša smrť. Všetci máme tak trochu
strach zo smrti kvôli tejto neistote, či nie?
Prichádza mi na um jeden starček, starý
pán, skvelý, ktorý hovoril: ,Nemám strach
zo smrti. Trochu sa len bojím vidieť ju
prichádzať’. Z tohto mal strach.
Pavol zoči-voči obavám a rozpačitosti
komunity pozýva, predovšetkým v skúškach
a v tých najťažších chvíľach nášho života,
držať pevne na hlave, ako prilbu, «nádej na
spásu». Je to helma. To je kresťanská nádej.
Keď sa hovorí o nádeji, môže nás to viesť
k tomu, aby sme ju chápali v súlade s bežným
významom tohto pojmu, totiž s odvolaním sa na
niečo pekné, po čom túžime, čo sa však môže
alebo nemusí uskutočniť. Dúfame, že sa tak
stane, avšak ktovie... dúfam, je to túžba.
Napríklad sa povie: ,Dúfam, že zajtra bude
pekne!’, avšak vieme, že
nasledujúci deň môže byť
naopak
škaredé
počasie...
Kresťanská nádej taká nie je.
Kresťanská
nádej
je
očakávaním niečoho, čo sa už
naplnilo.

„Sú tam dvere a ja dúfam,
že k nim dôjdem!
Čo musím urobiť?
Kráčať ku dverám!
Som si istý, že k nim
dôjdem.“
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Taká je kresťanská nádej: mať istotu, že som
na ceste smerom k niečomu, čo už je a nie čo by
som chcel, aby bolo. Toto je kresťanská nádej.
Kresťanskou nádejou je očakávanie niečoho, čo je
už dosiahnuté a čo sa pre každého z nás istotne
uskutoční.
Rovnako
naše
zmŕtvychvstanie,
ako
aj
zmŕtvychvstanie
drahých
zosnulých, nie je teda niečím,
čo by sa mohlo stať alebo nie,
ale je to istá skutočnosť,
nakoľko
je
zakorenená
v udalosti
Kristovho
zmŕtvychvstania. Dúfať teda
znamená
učiť
sa
žiť
v očakávaní. Naučiť sa žiť
v očakávaní a nájsť život.
Keď nejaká žena zistí, že
je tehotná, každý deň sa učí
žiť v očakávaní, že uvidí
pohľad toto dieťaťa, ktoré
príde...
Aj my musíme žiť a učiť sa z týchto ľudských
očakávaní, ako aj žiť v očakávaní, že budeme
hľadieť na Pána, že sa s ním stretneme. Toto nie je
ľahké, no dá sa to naučiť: žiť v očakávaní. Dúfať
znamená, a zároveň v sebe zahŕňa, pokorné srdce,
chudobné srdce.
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Jedna vec, ktorá sa veľmi dotýka môjho srdca, je
výraz sv. Pavla, ktorým sa vždy obracia na
Solúnčanov.
Mňa osobne napĺňa istotou nádeje.
Hovorí takto:

«A tak budeme navždy s Pánom».
(1Sol 4,17)

Aké krásne! Všetko prejde. Avšak po smrti
budeme navždy s Pánom. Je to úplná istota
nádeje, tá istá, ako tá, ktorá dávno predtým
viedla Jóba k zvolaniu: «Som presvedčený, že
môj Obranca žije [...] Veru, ja sám ho uvidím.
Moje oči ho uzrú.» (Jób 19,25.27) A tak budeme
navždy s Pánom. Veríte tomu? Pýtam sa vás:
veríte tomu? [V aule zaznieva: „Áno“]. Viac
menej, však? No, aby sme mali trochu viac sily,
pozývam vás vysloviť to trikrát spolu so mnou:
„A tak budeme navždy s Pánom“.
Všetci spoločne! [Prítomní trikrát opakujú:
„A tak budeme navždy s Pánom“]. A tam,
s Pánom, sa spoločne stretneme.
Ďakujem.

Jedine chudobný človek vie očakávať.
Ten, kto je už plný seba samého a svojho
vlastníctva, nevie vložiť svoju nádej do
ničoho iného, než do seba samého.
Svätý Pavol ďalej píše:
«On [Ježiš] za nás zomrel, aby sme žili
spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme».
(1Sol 5,10)

Tieto slová sú vždy dôvodom veľkej útechy
a pokoja. Sme teda povolaní modliť sa aj za
milované osoby, ktoré nás opustili, aby žili
s Kristom, a aby boli v plnej jednote s nami.

Vatikán 01.02 2017
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Pozývame Vás na eRko stretko,
ktoré sa uskutoční v sobotu

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

Priatelia a medveď
Dvaja priatelia spolu prechádzali cez
nebezpečnú tmavú horu. Zrazu sa pred
nimi objavil bručiaci medveď. Jeden sa od
strachu vyšplhal na strom a tam sa skryl,
druhý to nestihol a keď zistil, že pred divou
šelmou neutečie hodil sa na zem a
predstieral, že je mŕtvy. Vedel totiž, že
medvede
sa
mŕtvoly
nedotknú.
Keď sa medveď k nemu priblížil, oňuchal
ho, zamrmlal mu do ucha a skúsil ho
posunúť ňucháčom. Úbožiak zo všetkých síl
zadržiaval dych. Medveď si myslel, že je
skutočne mŕtvy a odknísal sa preč.
Keď medveď zmizol medzi stromami, muž
zliezol zo stromu, na ktorom sa skrýval, a
spýtal sa priateľa: „Čo ti ten medveď šepkal do
ucha?“
„Povedal mi, aby som sa nevydával
na cesty s priateľmi, ktorí v
nebezpečenstve namiesto pomoci,
vezmú nohy na plecia.“

Láska vyvoláva veľa strachu. Vyžaduje si oddať
sa osudu, zriecť sa seba, spoliehať sa na seba.
Vyžaduje si dôveru, ktorá oslňuje, ale neoslepuje, a
úplnú odovzdanosť.

Boh je ten priateľ, ktorý ťa
nikdy neopustí!
Spracoval o. Martin Snak
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Liturgický program na týždeň
od 13.02. do 19.02.2017
Pondelok
13.02.
Utorok
14.02.
Streda
15.02.

6:30
Náš prepodobný otec Martinián

17:30
18:00
6:30

Náš prepodobný otec Auxencius

17:15
18:00
6:30

Svätý apoštol Onezim

18:00
Štvrtok
16.02.

6:30

Svätí mučeníci kňaz Pamfil,
Porfyrios a ich spoločníci

18:00

Piatok
17.02.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

Sobota
18.02.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež

Zdržanlivosť od mäsa

Zádušná sobota

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

Nedeľa
19.02.

Mäsopôstna nedeľa

9:00
11:00

O Kristovom súde
Zbierka na opravu chrámu
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17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Margita (70r.)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Anton
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej
Sv. liturgia slovenská
† Zuzana (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Michal
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Lucia s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Štefan (panychída)
† Antonín (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zádušná
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Zádušná
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod. (50r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Silvia (30r.)
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Liturgický program na týždeň
od 20.02. do 26.02.2017
Pondelok
20.02.
Utorok
21.02.

Streda
22.02.
Štvrtok
23.02.

Piatok
24.02.

6:30
Náš prepodobný otec Lev,
katánijský biskup

17:30
18:00
6:30

Náš prepodobný otec Timotej
zo Symbolov

Nájdenie úctyhodných pozostatkov
svätých mučeníkov v Eugeniu

Svätý hieromučeník Polykarp,
smyrniansky biskup

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej
hlavy svätého a slávneho Pánovho
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

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

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
25.02.

Náš otec svätý Taras,
konštantínopolský arcibiskup

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

Nedeľa
26.02.

Syropôstna nedeľa
O vyhnaní Adama z raja
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9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Akatist požehnania rodín
Sv. liturgia slovenská
† Milan (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Veronika, Jakubko
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Dalibor
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ján
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Michal, Michal, Michal,
Alžbeta (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Demeter
Sv. liturgia slovenská
† Fedor, Emil
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Juraj, Andrej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Peter
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Mária
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Anna
1. pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Tomáš, Sonička
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V sobotu pred touto
nedeľou na ktorej si
pripomíname posledný
súd, Cirkev sa modlí za
zosnulých, aby aj oni
spoločne stáli na pravej
strane pri poslednom
súde. Táto sobota sa
nazýva
práve
preto
zádušnou.
V predvečer tohoto
dňa (už v piatok večer),
Cirkev
pozýva
k
všeobecnej spomienke na
všetkých zosnulých. Pri
hľadaní zmyslu spojenia
medzi Veľkým pôstom a
modlitbou za zosnulých,
je potrebné pamätať na
to, že kresťanstvo je
náboženstvom
lásky.
Veľká večerná večiereň za
zosnulých v Mäsopôstnu
sobotu slúži ako vzor
všetkým
ostatným
spomienkam na zosnulých a opakuje sa ešte počas
druhej, tretej a štvrtej soboty Veľkého pôstu. Sobota
bola na tento účel vybratá z niekoľkých dôvodov:
1. Pán Boh si v sobotu odpočinul po
stvorení sveta.
2. Ježiš Kristus v sobotu odpočíval
v hrobe. Sobota sa tak stala symbolom večného
pokoja, spoločenstva s Bohom a večného šťastia
v Bohu.
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3. Vo Veľkom
pôste
sa
bohoslužby
konali
len
v sobotu
a v nedeľu.
Prvé pomenovanie
samotnej nedele
vychádza z toho, že
ňou začína samotný
pôst od mäsa
(mjasopustná opúšťame mäso) a
druhé pochádza od
čítania sv.
Evanjelia, ktoré
opisuje posledný
súd.

Syropôstna nedeľa
V tento deň stojí veriaci na prahu začiatku
vlastného pôstneho obdobia.
V sobotu pred syropôstnou nedeľou si Cirkev
pripomína svätých, rehoľníkov, pustovníkov,
mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali
pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená
(cca 192).
Veľký pôst je oslobodením zo zotročenia
hriechom, z väzenia tohoto sveta. A čítanie z
Evanjelia v túto poslednú nedeľu (Mt 6, 14 - 21)
uvádza podmienky tohto oslobodenia.
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Prvou podmienkou je pôst a druhou
odpustenie.
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Toto štyridsaťdňové obdobie vyvrcholí
slávením Paschy, teda oslavou víťazstva Ježiša
Krista nad smrťou. Ježiš po svojej smrti zostúpil
do podsvetia a – ako to zobrazujú ikony –
podáva Adamovi svoju ruku, aby ho vytiahol zo
smrti a priviedol ho späť do raja.
Syropôstna nedeľa nám hovorí o tom, ako
Boh odpovedal na náš hriech; tiež o tom, ako
máme prežiť pôst:

Syropôstna nedeľa
(Nedeľa odpustenia)
V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho
obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si
Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov,
mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali
pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená.
Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich
príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim
prostriedkom.
Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od
otroctva hriech, z väzenia tohto sveta. A čítanie
z evanjelia uvádza podmienky oslobodenia. Prvou je
pôst a druhou je odpustenie.
Syropôstna nedeľa sa nazýva aj nedeľou
„O vyhnaní z Raja". Tento názov skutočne
sumarizuje celú prípravu na Veľký pôst.

Keď sa postíš, ukáž natešenú tvár…
Keď sa modlíš, hovor dôverne s Bohom
vo svojom srdci… Keď dávaš almužnu,
nevytrubuj
to
ostatným…
Odpusť
všetkým, aby aj Boh tebe odpustil.
Večiereň a obrad zmierenia. Na záver
večierne Syropôstnej nedele sa koná hlboký
a dojímavý obrad vzájomného odpustenia
a zmierenia v rámci mníšskeho alebo aj
farského spoločenstva. Preto sa táto nedeľa volá
aj Nedeľou odpustenia. Obrad pochádza zo
starobylej mníšskej praxe, keď mnísi
odchádzali na celý pôst do púšte. Ich
odchod pripomínal aj vyhnanie z raja.
Tento znak vzájomného zmierenia medzi
sebou navzájom vystihuje podstatu odpustenia
previnení, ktoré máme jeden voči druhému, aby
aj nám boli odpustené naše hriechy
tak, ako sa to modlíme v modlitbe
Otče náš: ,,…a odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom…“
Postoj vzájomného odpustenia
nás uvádza do hlbšej pravdy o sebe
samom. Je to možnosť v pokore sa
skloniť a prosiť o odpustenie,
uvedomujúc si svoje vlastné hriechy a
slabosti. Ak chcem, aby mi bolo
odpustené, potrebujem ja sám
odpustiť tomu, kto ma urazil. Iba tak
môžem začať konať pravé pokánie, ku
ktorému nás pozýva Boh skrze svoju
Cirkev práve v období pôstu.

Človek sa na jeho začiatku podobá
Adamovi, ktorý sa hriechom zbavil života
v blaženosti.
Veľký pôst ponúka hriešnemu človeku
cestu návratu k Bohu.

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.
Kto chce pracovať
s bezdomovcami, mal by s nimi aj žiť.
Mal by to byť človek, ktorý nie je
ženatý alebo ak je to žena, tak nie je
vydatá a môže s nimi bývať. Je to
celkom iné, keď s nimi nebýva, keď nie
sú v jednom spoločenstve, keď ho
nevytvárame, ako keď je to naopak.
Ak človek žije mimo, sklzne do
teoretickej roviny, všetko bude vedieť, na všetko
bude mať odpoveď, no život nie je dokonalý. Treba
niekoho zapáleného, aby tam bol s nimi.
Keď sme začínali my, bolo to všelijaké. Spali
sme 9-10 rokov na zemi, prikrývali sme sa vrecami,
pod hlavy sme si dávali vrecia. Jedli sme konzervy,
ktoré boli po záručnej dobe a ktoré sme si vyžobrali.
Keď som sa na ne pozrel, už ma naťahovalo a to nie
som fajnovka.
Mohol som dochádzať medzi nich z domu,
mohol som si to inak zariadiť a inak žiť, ale stal by
sa so mňa teoretik. Vedel som, že som hladný,
rovnako ako oni, tak sme začali zháňať kravu. Dnes
mám kráv už viac, máme aj svine, celé
hospodárstvo. Nechcem, aby sme boli bohatí, lebo
by nám to zatvorilo srdce, ale nechcem ani, aby sme
živorili, to tiež môže zatvoriť srdce.
Ak niekto vidí, že sa druhý váľa v prepychu a on
nemá čo jesť, môže zanevrieť: „Čo mi on rozpráva
o kresťanstve, keď sa prepcháva?“
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Po tejto stránke by som
odporúčal,
aby
žil
s bezdomovcami
ideálne
kňaz. Naše skúsenosti po 9
rokoch sú takéto: Keby sa
mohli vo farnostiach kňazi
viac venovať tejto činnosti,
nebolo by to zlé, lebo by sa
nesústredilo
množstvo
problémových ľudí na jedno
miesto. No treba tam
človeka, ktorý tam je celým
srdcom.
Mám takúto skúsenosť
s Rómami: Chcel som si
vyskúšať
život
s nimi,
odišiel som do rómskej osady. Chytil som vši,
blchy, to je jasné. V osade mi dali reprezentačnú
kolibu. Keď prišiel večer a noc, začali sa ukladať
ako klátiky jeden vedľa druhého, šup, šup,
a prikryli sa kobercom. Nevedel som, či ma
zaradia, nechal som to na nich. „Nie, pán farár, vy
tu.“ Vzali ma do druhej koliby, koliba vyprataná,
v strede som mal ustlaný koberec. Koberec pod
hlavu, kobercom prikryť. Bolo mi jasné, že cez
každú škáru na mňa pozerajú, tak som sa zbožne
tváril, kľakol som si a prežehnal sa.
Vtedy som pochopil, že áno, treba ísť k cigánom
a k Rómom. Ale ísť tam celý človek. My vymýšľame
teórie, programy. Tam musí ísť misionár, musí
s nimi žiť. S nimi bývať. S nimi mať vši a blchy.
S nimi všetko.

Žiť vieru je iné ako o nej hovoriť!
portál www.cestaplus.sk
spracoval o. Martin Snak
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Kongregácia pre náuku viery zakázala
veriacim účasť na špiritistických seansách
(1887); klerikom a rehoľníkom zakázala
používať radiestézu a veštenie (1942); zakázala
používať média na špiritistických seansách i
proti tým, ktorí ich navštevujú, ktorí
komunikujú so zosnulými duchmi alebo inými
a počúvajú ich odpovede, týka sa to aj tých,
ktorí sú prítomní len zo zvedavosti. Jednotlivá
účasť nie je ťažkým hriechom, najmä ak ide o
zvedavosť.

Diabol môže zaslepovať cez nekromanciu
živých falošnými útechami, a takto ich odvádzať
od duchovnej pomoci zosnulým.
Odporuje to Sv. Písmu:
„Neobracajte sa na vyvolávačov duchov
... Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa
tým ... osobu, ktorá sa obráti na
vyvolávačov duchov ... bude s nimi
modlárčiť, proti takej osobe obrátim
svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“

VEŠTENIE - divinatio

Lv 19,26. 31. 20,6

Veštenie je snaha dozvedieť sa utajené
veci, týkajúce sa predovšetkým budúcnosti,
pomocou démonov, ktorí sa vzývajú alebo
implicitne (používaním praktik, ktoré svojou
povahou nie sú spôsobilé dosiahnuť
požadovaný cieľ) alebo explicitne (slovami
alebo rituálmi sa vedome a výslovne vzýva
démon).
Pri implicitnom (nepriamom) vzývaní sa
dáva možnosť zasiahnuť satanovi, lebo tieto
praktiky nemôžu dosiahnuť požadovaný cieľ
i zároveň pomoc sa očakáva nie od
prirodzených prostriedkov či od Boha a jeho
anjelov, ale od nadprirodzených, a tým sa dáva
priestor Zlému (sv. Tomáš to prirovnáva k
tichej nevyjadrenej zmluve so Zlým).
Biblia hovorí:
Nesmiete veštiť, ani vykladať! ...
Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a
na veštcov! Nevypytujte sa ich:
poškvrnili by ste sa tým ... A osobu,
ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a
na veštcov a bude s nimi modlárčiť,
proti takej osobe obrátim svoju tvár a
vyhubím ju z jej ľudu.

Ak niektorý muž alebo žena bude mať
v sebe schopnosť vyvolávať duchov ...
musia umrieť. (Lv 20,27 )
Nech niet medzi vami nikoho, kto ... by
sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa
pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto
veci sa ošklivia Pánovi. (Dt 18,10-14)
Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 2117
hovorí, že „špiritizmus v sebe často
skrýva veštecké i čarodejné
praktiky.
Cirkev
vystríha
veriacich, aby sa pred nimi
chránili. „
Špiritizmus
v
konečnom
dôsledku
vždy odvádza ľudí od
Boha a sviatostného
života, preto Cirkev
zakázala veriacim,
aby sa zúčastňovali
na takých seansách.

Lv 19,26.31;20,6
Spracoval o. Martin Snak
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Teplom sa veci rozťahujú a zimou
sťahujú. Kto mi na to povie príklad - pýta
sa pán učiteľ.
- Prázdniny. V lete sú dlhšie, v
zime kratšie, - odpovie Jurko.

Vtipy:
Záhorák chytí zlatú rybku:
- Ak ma pustíš, splním ti želanie.
Záhorák rozmýšľa a povie:
- Prajem si, abys nemnela kosci.

Mamička odíde na služobnú cestu.
Ocko ráno zobudí synčeka a vedie ho do
škôlky. V škôlke mu vychovávateľka
hovorí, že dieťa k nim nepatrí. Tak ho
zavedie do druhej, tretej škôlky, ale
všade je to rovnaké. Keď už odchádzajú
zo štvrtej škôlky, syn mu hovorí:
- Ocko, ešte jedna škôlka a prídem
neskoro do školy!

Farár sa rozčuľuje:
- Kostol prázdny, nikde nikoho, ani
organista neprišiel. Kto dnes bude hrať?
Kostolník odpovedá:
- Slovensko s Kanadou.
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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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