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Ročník: 10. Číslo: 18

Mária ako predobraz
„Bohorodička je predobrazom Cirkvi, ako to
učil už svätý Ambróz, a to v poriadku viery, lásky
a dokonalej jednoty s Kristom“ (Lumen Gentium,
63).
1. Mária ako vzor viery. V akom zmysle
Mária

vzor

pre

vieru

Cirkvi?

Pripomeňme si, kto bola Panna Mária: hebrejské
dievča, ktoré celým srdcom očakávalo vykúpenie
svojho ľudu. V srdci tejto mladej dcéry Izraela však
bolo tajomstvo, ktoré ešte ani ona sama nepoznala.
V Božom pláne lásky bola určená stať sa Matkou
Vykupiteľa. Pri zvestovaní ju Boží posol nazýva
„plnou milosti“ a zjavuje jej tento plán. Mária
odpovedá „áno“ a od tej chvíle jej viera dostáva nové
svetlo. Upriamuje sa na Ježiša, Božieho Syna, ktorý
si z nej vzal telo a v ktorom sa napĺňajú všetky
prisľúbenia celých dejín spásy. Máriina viera je
naplnením viery Izraela, v nej je sústredené celé
putovanie, celá cesta toho ľudu, ktorý očakával
vykúpenie a v tomto význame je vzorom viery
Cirkvi,

ktorá

má

v

jednoduchosti

každodenných

činností

a povinností každej matky, ako zaobstarať jedlo,

Cirkvi

predstavuje

Ako Mária prežívala túto vieru? Žila ju

svoje

v Kristovi, vtelenej nekonečnej Božej láske.

centrum

odev, ako sa postarať o domácnosť... Práve tento
normálny život Božej Matky bol priestorom,
v ktorom sa uskutočňoval jedinečný vzťah medzi
ňou a Bohom, medzi ňou a jej Synom. Máriino
„áno“, od počiatku dokonalé, rástlo až po hodinu
kríža. Tam sa jej materstvo rozšírilo v objatí života
každého z nás, aby nás viedla k svojmu Synovi.
Mária žila neustále ponorená do tajomstva Boha,
ktorý sa stal človekom, ako prvá a dokonalá
učeníčka, rozjímajúc v srdci nad každou udalosťou
vo svetle Ducha Svätého, aby chápala a prakticky
uskutočňovala celú Božiu vôľu.
Môžeme si položiť otázku: nechávame sa
osvietiť vierou Márie, našej Matky? Alebo ju
považujeme za vzdialenú a od nás príliš rozdielnu?
Vo chvíľach ťažkostí, skúšky, tmy, hľadíme na ňu
ako na vzor dôvery v Boha, ktorému ide vždy
a výlučne len o naše dobro? Uvažujme nad tým, azda
nám prospeje znovu objaviť Máriu ako vzor
a postavu Cirkvi v tejto viere, ktorú mala ona!
2. Mária ako vzor lásky. Akým spôsobom
predstavuje Mária pre Cirkev živý príklad lásky?
Uvažujme nad jej disponibilitou voči príbuznej
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Alžbete. Keď ju Panna Mária navštívila, nedoniesla

pretože láska má byť nezištná, podobná tej jeho. Aké

jej iba materiálnu pomoc, ale priniesla Ježiša, ktorý

vzťahy

už bol v jej lone. Priniesť do toho domu Ježiša

a spoločenstiev? Správame sa k sebe ako bratia

znamenalo priniesť radosť, plnosť radosti. Alžbeta

a sestry? Alebo sa posudzujeme, ohovárame,

a Zachariáš boli šťastní z tehotenstva, ktoré sa zdalo

staráme sa každý iba o „svoju vlastnú záhradku“?

neuskutočniteľné kvôli ich veku. Mladá Mária im

Záleží nám na sebe navzájom? Toto sú otázky

však prináša úplnú radosť, takú, ktorá pochádza od

o láske.

Ježiša

a

od

Ducha

Svätého,

vyjadruje

máme

vo

vnútri

našich

farností

sa

3. Mária ako vzor spojenia s Kristom.

prostredníctvom nezištnej lásky, v delení sa, vo

Život svätej Panny bol životom ženy, ktorá je

vzájomnej pomoci a pochopení.

uprostred svojho ľudu: modlila sa, pracovala,

Panna Mária chce priniesť nám všetkým veľký

chodievala do synagógy. Každú činnosť však

dar, ktorým je Ježiš. On je ten, ktorý prináša svoju

uskutočňovala

vždy

v

dokonalej

jednote

lásku, svoj pokoj a radosť. Týmto spôsobom je

s Ježišom. Táto jednota sa naplnila na Kalvárii, kde

Cirkev podobná Márii. Cirkev nie je podnik, nie je

sa Mária spojila so Synom v mučeníctve srdca

humanitárna agentúra, nie je

a v obetovaní života Otcovi pre

mimovládna organizácia. Cirkev

spásu ľudstva. Božia Matka sa

je

všetkým

stotožnila so Synovou bolesťou

prinášala Krista a jeho evanjelium.

a spolu s ním prijala Otcovu vôľu,

Neprináša seba samú. Cirkev, či je

v poslušnosti, ktorá prináša ovocie

malá alebo veľká, silná či slabá,

a dáva pravé víťazstvo nad zlom

prináša Ježiša a má byť ako Mária,

a smrťou.

povolaná,

aby

keď sa vybrala navštíviť Alžbetu.

Mária nás učí obdivuhodnej

Čo jej niesla Mária? Ježiša. Cirkev

skutočnosti byť vždy zjednotení

prináša Ježiša. Prinášať Ježiša je

s Ježišom. Mohli by sme sa opýtať:

pre Cirkev to najhlavnejšie. Ak by

spomenieme si na Ježiša iba vtedy,

sa niekedy stalo, že by Cirkev

keď niečo nie je v poriadku

neprinášala Ježiša, bola by mŕtvou Cirkvou! Cirkev

a keď ho potrebujeme? Alebo s ním máme pevný

musí prinášať Ježišovu lásku, Ježišovu dobrotu.

vzťah hlbokého priateľstva aj vtedy, keď ho máme

Hovorili sme o Márii a Ježišovi. A čo my? My,

nasledovať na krížovej ceste?

ktorí sme Cirkev? Akú lásku prinášame iným? Je to

Prosme Pána, aby nás obdaril svojou milosťou

Ježišova láska, ktorá sa delí, odpúšťa, sprevádza,

a silou, aby sa v našom živote a v každom cirkevnom

alebo je to láska zriedená, pripomínajúca víno, ktoré

spoločenstve odrážal vzor Márie, Matky Cirkvi.

chutí ako voda? Je táto láska silná, alebo je natoľko
slabá, že sa necháva strhnúť sympatiami, hľadá

František, rímsky biskup

odmenu a je vypočítavá? Ďalšia otázka: páči sa

Vatikán, 23. 10. 2013

Ježišovi takáto vypočítavá láska? Nie, nepáči,
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Kresťanská rodina je spoločenstvom osôb,

Čo sa vlastne skrýva za jednotlivými úlohami

znakom a obrazom spoločenstva Otca a Syna v Duchu

a poslaniami kresťanskej rodiny v dnešnom svete?

Svätom. Jej plodivá a výchovná činnosť je odrazom

Pozrime sa na prvé dve:

Otcovho stvoriteľského diela. Rodina je povolaná mať
účasť na Kristovej modlitbe a obete. Každodenná

Kresťanská rodina vytvára spoločenstvo

modlitba a čítanie Božieho slova posilňujú v nej lásku.
Kresťanská

rodina

vykonáva

osôb

evanjelizačnú

V Katechizme katolíckej cirkvi čítame, že rodina je

a misionársku činnosť. (KKC 2205)

vlastne prirodzeným spoločenstvom osôb, v ktorom

V mnohých ukazovateľoch, hlavne však čo sa týka

sa spájajú muž a žena k darovaniu seba v láske

výchovy detí, spoločenského správania, morálky

a v darovaní života. Vnútri rodiny má vládnuť pokoj

a etiky, by mohla byť pravá kresťanská rodina vzorom

a vnútorné vzťahy majú vytvárať pocit slobody

pre mnohé rodiny v dnešnej spoločnosti.

a bezpečia. Rodinný život potom uvádza človeka do

Manželstvo a rodina, ktorá z neho pochádza sú

života celej spoločnosti, či už dieťaťa, alebo dospelého.

súčasťou Božieho plánu spásy ľudstva. Len vo svetle

(KKC 2207)

tohto Božieho plánu možno objaviť pravú hodnotu

Spoločenstvo manželov vytvára základ, na ktorom

a zmysel manželstva

sa

buduje

širšie

a rodiny. V tomto

Rodina je teda malé spoločenstvo osôb,

spoločenstvo

pláne lásky Boha Otca

ktoré sa vzájomne milujú a žijú jedna pre

a detí, bratov a sestier,

dostala rodina štyri

druhú. Vzťahy medzi členmi rodiny sú

príbuzných a ostatných

základné úlohy, ako

osobnými vzťahmi, platí to aj o vzťahu

členov domácnosti. Všetci

o nich hovorí Svätý

muža a ženy ako manželov, aj o vzťahu

členovia

Otec Ján Pavol II. v

rodičov k dieťaťu, aj dieťaťa k rodičom.

každý

apoštolskej exhortácii

rodičov

rodiny
podľa

majú,
svojich

vlastných darov, milosť

Familiaris consortio. Týmito úlohami sú:

a zodpovednosť denne budovať osobné spoločenstvo.

a) vytváranie spoločenstva osôb

Deje sa to starostlivou láskou k malým, chorým

b) služba životu

a starým, dennou vzájomnou službou, delením sa

c) účasť na živote a rozvoji spoločnosti

dobrami, radosťami i utrpením.

d) účasť na živote a poslaní Cirkvi. (Porov.

Základným konštitučným prvkom rodiny ako

FC, čl. 17)

takej je manželstvo. Je to intímne a výlučné

3

spoločenstvo

osôb

muža

spoločenstvo

vychádza

z

a

ženy.
tohto

Rodinné
intímneho
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spoločenstva muža a ženy. Rodina však vyrastá

Plodnosť je znakom manželskej lásky. Neobmedzuje

z manželstva a prerastá ho, lebo ho prevyšuje o jedno

sa však len na samotné plodenie. Rozširuje sa

alebo i o viac detí. Manželstvo má však svoj cieľ a svoje

a obohacuje všetkými tými plodmi mravného,

naplnenie v tom, že sa postupne zmení na rodinu.

duchovného a nadprirodzeného života, ktoré majú

Rodina je teda malé spoločenstvo osôb, ktoré sa

otec a matka dať svojim deťom a cez svoje deti Cirkvi

vzájomne milujú a žijú jedna pre druhú. Vzťahy medzi

a svetu.

členmi rodiny sú osobnými vzťahmi, platí to aj

Ježiš Kristus je pre rodinu najvyšším vzorom

o vzťahu muža a ženy ako manželov, aj o vzťahu

mravnosti, duchovnosti a nadprirodzeného života.

rodičov k dieťaťu, aj dieťaťa k rodičom. Dieťa však nie

Jeho vzor je potrebné zvestovať a na jeho život

je len predmet alebo vec, ale je to živá osoba a nanajvýš

poukazovať už od malička pri výchove detí. Deti sa

patrí k rodine, lebo bez neho by vlastne rodina

však v súčasnosti vo svete len málo stretávajú

nemohla existovať ako taká. Nie je to ani vec, s ktorou

s názormi vyslovene náboženskými, ba môžeme

môžeme manipulovať podľa našej ľubovôle, ale je

povedať, že väčšinou ide o názory nenáboženské.

partnerom osobného vzťahu. Práve v rodine možno

Samozrejme je však treba povedať, že ak žijeme

jedinečným spôsobom ako v spoločenstve vidieť

v prostredí, kde deti môžu vidieť vzor vo svojich

uskutočnenie

rodičoch, susedoch a rovesníkoch, ktorí navštevujú

„komunikácia“.

vzťahu
V

osôb,
nej

sa

ktorý

nazývame

zároveň

spája

chrám a kde je živé spoločenstvo veriacich, je výchova

s komunikáciou aj spolupráca členov rodiny pri

ku kresťanským ideálom jednoduchšia a prebieha

vytváraní spoločného dobra.

pomerne hladko. Naopak, v oblastiach, kde deti takýto
vzor nevidia, je naozaj i kresťanská výchova omnoho

Kresťanská rodina plní službu životu

ťažšia. Prvým predpokladom kresťanskej výchovy

Boh povoláva muža a ženu k zvláštnej účasti na

bude a je živá účasť rodičov na živote cirkvi. Ak sa splní

jeho láske a súčasne na jeho stvoriteľskej a otcovskej

tento predpoklad, potom bude aj výchova k službe

moci ich slobodným a zodpovedným spolupôsobením

životu a služba životu omnoho jednoduchšia.

pri odovzdávaní daru ľudského života. (Gn 1,28)
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Zbor nosí meno sv. Terezky Ježiškovej

Zbor sa v tomto čase omladil, keďže mnohí

z vďačnosti k prof. o. Mastiľakovi CSsR,

členovia už majú svoje rodinky. Pán požehnáva

ktorého

dlhý

k

ktorí sa s láskou starali

jednoduchej

a starajú o potreby zboru.

sprevádzala
tejto

úsilie a prácu všetkých,

život

láska

a nenápadnej dievčinke,

Zbor

ktorá naplno spustila

premenou, v zbore sa

loďku svojho života na

strieda

vlny

lásky

a mladých členov. Čas

v úplnej odovzdanosti

strávený v spoločenstve

Bohu.

nie je darom len pre

dôvery

a

prechádza

založený maličký zbor

každého

sv.

a

z

veľkej

jednotlivca

obohacuje

miestne

cirkevné spoločenstvo.

túžby zasiať semienko
do

detí

spoločenstvo, ale aj pre

5. februára 1987 bol
Terezky

mnoho

V

lona

súčasnosti

sa

gréckokatolíckej cirkvi,

mládežníci stretávajú na

aby rástlo a pritiahlo

spoločných stretnutiach,

mladých ľudí k Pánovi. Nemalú zásluhu na

nácvikoch, každú nedeľu pred sv. liturgiou

vzniku zboru majú manželia Jakubovci, ktorí

v sakristii, ale aj v rehoľnom dome Sestier

okrem svojich vlastných detí prijali ďalších

služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ako

dvadsať, aby im pomáhali, povzbudzovali ich,

spoločenstvo sa stretávame na duchovných

chránili a viedli na ceste k Pánovi.

obnovách, stretkách a adoráciách. Ak máme

Aj vďaka ich snahám začali prvé spievané

príležitosť tak radi chodíme na malé výlety, či

sv. liturgie, jasličkové pobožnosti, akadémie.

do kina na film s duchovným posolstvom.

V pravoslávnom chráme sa 26. decembra 2003

Snažíme sa žiť s farnosťou a spoločne sa

uskutočnil

podieľame

ekumenický

koncert,

na

ktorom

na

oslave

všetkých

sviatkov

samozrejme nechýbali. V roku 2004 sa v našom

a slávnostiach. Radi slúžime a delíme sa o svoju

chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky nahralo

radosť s inými. Nech je všetko na česť a slávu

CD. Nahrávalo sa pre potreby členov zboru.

Boha.
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Liturgický program po 18. nedeli po ZSD
od 09.10. do 15.10.2017
Pondelok
09.10.

Utorok
10.10.

6:30 sv. liturgia (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. mučeníci Eulampios a
Eulampia

6:30 sv. liturgia (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

Streda
11.10.

Sv. ap. Filip, jeden zo siedmych
diakonov. Prep. Otec Teofán
Popísaný, nicejský biskup.

6:30 sv. liturgia (csl.)

Štvrtok
12.10.

Sv. muč. Probus, Tarach
a Andronik. Prep. Kozma
Jeruzalemčan. Sv. Martin
Milosrdný, tourský biskup.

6:30 sv. liturgia (csl.)

Sv. muč. Karpos a spol.
Sv. muč. Nazarios a spol.

6:30 sv. liturgia (csl.)

Piatok
13.10.

Sobota
14.10.

18:00 sv. lit. (slov.)

18:00 sv. lit. (slov.)

Zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

Naša prepodobná matka
Paraskeva Trnovská

19. nedeľa po ZSD
Nedeľa
15.10.

† Vladimír, Ján

Sv. apoštol Jakub Alfejov

6:30 sv. liturgia (csl.)

* Ján s rod.
† Ján, Ján, Alžbeta
† Demeter, Anna
† Ján (pan.)

† Júlia, Mikuláš (pan.)
† Mária, Fedor (pan.)

† Michal (pan.)
† Andrej
† Jozef

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
† Anna, Andrej, Ján, Anna
07:30 sv. liturgia (slov.)
* Marek, Danka,
Marko, Danielko, Anna- Mária

09:00 sv. liturgia (csl.)
Prep. Otec Eutymios Nový.
Sv. prep. muč. Lukián, presbyter
veľkej Antiochie.
11:00 sv. liturgia (slov.)
hl. 2

† Andrej, Mária, Andrej

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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Liturgický program po 19. nedeli po ZSD
od 16.10. do 22.10. 2017
Pondelok
16.10.

Utorok
17.10.

6:30 sv. liturgia (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

Štvrtok
19.10.

† Terézia

6:30 sv. liturgia (csl.)

Sv. prorok Ozeáš.
Sv. prep. mučeník Andrej
Krétsky

Streda
18.10.

† Ján, Anna, Michal, Anna

Sv. mučeník Longin Stotník

* rod. Feďova

18:00 sv. lit. (slov.)

† Zuzana

6:30 sv. liturgia (csl.)

* Martin

Sv. apoštol a evanjelista Lukáš
18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. prorok Joel. Sv. mučeník
Varus. Prep. otec Ján Rilský.

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Andrej (pan.)
† Michal, Mária, Michal,
Anna

18:00 sv. lit. (slov.)

Piatok
20.10.

Sv. veľkomučeník Artemios

† Mária

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Andrej (pan.)

Zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

† Štefan, Iveta, Renáta,
Mária, Ján

6:30 sv. liturgia (csl.)

Sobota
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký
17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

20. nedeľa po ZSD
Nedeľa
22.10.

† Andrej, Alžbeta, Jozef,
Stanislav (pan.)

Sv. apoštolom rovný Aberkios
Divotvorca, hierapolský biskup.
Siedmi sv. mládenci z Efezu.
Zbierka: Misie
hl. 3

†Jozef, Anna, Ján, Jozef

07:30 sv. liturgia (slov.)

* Darina

09:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Miriam, Katarína

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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Dejiny nedele začínajú zmŕtvychvstaním

a zúčastňovali sa na bohoslužbách. Avšak

Ježiša Krista. Vzkriesenie Pána, jeho zjavenie sa

dôležitejším dňom sa stala nedeľa. To nebol

v zhromaždení veriacich, spoločné jedenie

jednoducho iba o deň posunutý sabbat so

s nimi, zoslanie Svätého ducha na apoštolov

sviatočným pokojom, ale deň, kedy slávili

a príkaz hlásať evanjelium, to všetko tvorí obsah

Eucharistiu, pamiatku Pána, ktorý v ten deň

kresťanskej Paschy. Toto ústredné dianie

dovŕšil

a vyvrcholenie dejín spásy vtlačilo navždy pečať

zmŕtvychvstaním. Židokresťanské obce slávili

prvému dňu v týždni – nedeli. Celé veľkonočné

sabbat ako deň pokoja, nedeľu ako deň

tajomstvo je sprítomnené v tomto dni, preto

pamiatky na vzkriesenie Ježiša Krista. Sobota

v nedeľu je vždy týždenná oslava tajomstva

mala pre nich náboženský a spoločenský

svoje

Kresťanská

generácia však od tejto

Ježiša

tradície už upustila a na

Krista) sa začala na ôsmy

konci prvého tisícročia

deň po jeho vzkriesení:

kresťania slávili liturgicky

„O osem dní boli jeho
zasa

už iba nedeľu. Nedeľná

vnútri

a Tomáš bol s nimi“ (Jn
Pri

tomto

nedeľného

zhromažďovali. Kto uveril v Ježiša Krista,

Pána.

nemohol

Židokresťania najprv nazvali nedeľu ako „prvý“

žiť

izolovane

od

spoločenstva,

v ktorom sa Kristus sprítomňuje v Eucharistii

deň týždňa, lebo posledným bola sobota. Tú

ako zmŕtvychvstalý a súčasne ako darca svetla

totiž spočiatku slávili ako sviatočný deň a deň
do

Didaché

pokoja, predsa sa všetci kresťania spoločne

nerozlučne spojený s pamiatkou na prítomnosť
vzkrieseného

aj

Aj keď nedeľa nebola dňom sviatočného

význam tohto prvého dňa, ktorý zostal pre ňu

Chodili

podstatou

chlieb a slávte Eucharistiu“.

Apoštolská cirkev vystihla hneď od počiatku

pokoja.

stala

prikazuje: „V deň Pána sa zhromaždite, lámte

ukazuje im svoje rany a žiada od Tomáša vieru.

pracovného

sa

preto

sústreďuje pozornosť učeníkov na dve veci:

a

Eucharistia

zhromaždenia kresťanov,

stretnutí Ježiš Kristus

ukrižovaného

Mojžišov

zákon. Druhá a tretia

dňa“

(vzkriesenia

pokiaľ

zachovávali

oslava

„prvého

20,26).

dielo

význam,

Veľkej noci.

učeníci

vykupiteľské

a života. Toto tvrdenie zvlášť platilo v dobe

synagógy

prenasledovania kresťanov, kedy si kresťania
9
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zvlášť vážili bohoslužobné zhromaždenie Cirkvi

1. Nedeľa - je to

i miesta, kde sa sprítomňuje Kristova obeta.

2. Nedeľa - je to deň očakávania nového

tretieho storočia) napomína: „Svoje pozemské

príchodu Pána.

záležitosti nestavajte nad Božie slovo, ale
v

deň

Pána

všetko

deň pamiatky na

vzkriesenie Pána.

Napríklad Didaskalia Apoštolov (z polovice

nechajte

18/2017

3. Nedeľa - je to deň bohoslužobného

stranou

zhromaždenia

kresťanov

uskutočneného

a ponáhľajte sa horlivo do svojich chrámov

počúvaním Božieho slova a eucharistickým

a tam vzdávajte Bohu svoju vďaku. Aké

sprítomnením jeho obety.

ospravedlnenie by mali pred Bohom tí, ktorí sa

Konštantínsky mier v roku 313 priniesol

nezhromažďujú v deň Pána, aby počuli slovo

nedeli aj štátnu platnosť a nedeľa bola

života a nasýtili sa božským pokrmom pre

Konštantínom

večnosť?“

sviatočného pokoja. Teda už bezprostredne pred

S

Veľkým

vyhlásená

za

deň

Nicejským koncilom

pojmom

Nedeľa - Deň Pána

v

sa

nedeľa

prvýkrát

roku

325

bola
dňom

stretávame v knihe

liturgického

Zjavenia sv. Jána

zhromažďovania, na

(11,10). Deň Pána

ktorom sa hlásalo

teda znamená deň

Božie slovo a slávila

Ježiša

sa

Krista.

Eucharistia.

Súčasne bola nedeľa

Vskutku sa názov

sviatkom,

vzťahuje na Boha – Syna a nie na Boha – Otca,

ukladajúcim zdržanlivosť od všedných prác.

ktorému sa pripisuje stvorenie sveta. Nedeľa je
dňom Pána, lebo je dňom jeho vzkriesenia.

Kresťan by sa nemal vyhýbať nedeľnému

A tento deň vzkriesenia je súčasne dňom, kedy

eucharistickému zhromaždeniu, pretože:

sa Kristus zjavil uprostred učeníkov a kedy pil

1. oddelil by sa od svojej hlavy a spoluúdov

s nimi víno novej zmluvy. Keď sa Ježiš Kristus

Cirkvi,

zjavil na ôsmy deň v apoštolskom zbore, stalo sa

2. nesplnil by príkaz Pána: „Toto robte na

to preto, lebo práve očakávanie jeho príchodu

moju pamiatku“,

ich zhromaždilo.

3. neuplatnil by svoje všeobecné kňazstvo
vrcholným spôsobom, ak by odmietol
činne spoluobetovať na Eucharistii.

Na základe týchto faktov môžeme teda
zhrnúť teológiu nedele do nasledujúcich bodov:
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Krížovka:
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1.
2.

Krížovka 63.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ako sa volala
Abraháma?
nazývamanželka
kniha zjavení
apoštola Jána jedným slovom?
Čo stvoril Boh na prvý deň?
Ktoré
mesto bolo zničené hlasným trúbením?
Ň
Na ktorom vrchu bol ukrižovaný Kristus?
Ako sa volal prorok, ktorý bol v jame levovej?
Ako sa volal muž, ktorého Kristus vzkriesil zmŕtvých po 4 dňoch?
Jeden z apoštolov. (podľa tradície bol zodraný z kože!)
Ako sa volal tretí syn Adama a Evy?
Evanjelista, ktorý ma v znaku leva?
Na ktorom vrchu sa zjavil Mojžišovi Boh v kríku, ktorý nezháral?
Ako sa volal apoštol zvolený namiesto Judáša?
Ktorý prorok držal v náručí Krista pri jeho obetovaní?
Ako sa volal prvý človek?
Ktoré mesto pre necudnosť bolo zničené ohňom a sírou??
Čoho matkou je Eva vo svojom význame?
Ktorý prorok sa modlil a nepršalo tri roky a šesť mesiacov? (LK 4,25)

Ako sa volal apoštol Pavol prvým menom?
Ktorý človek zostrojil koráb, aby sa zachránil pred potopou?
Ktorý evanjelista bol mýtnik a volal sa Lévi?
Ako sa volal najmladší syn praotca Jakuba?

Pračlovek
si
prezerá
vysvedčenie svojho syna. „to, že
máš trojku z lovu, to viem
pochopiť, lebo si ešte malý. Ale,
že máš trojku z dejepisu, ktorý
má iba dve stránky, tak toto je
poriadna hanba!“

„Tak, aká bol a skúška?“, pýta sa
mama syna. „Veľmi nábožná!“,
odpovedá syn. „Ako to, nábožná?“,
nechápe mama. „No, profesor bol
v čiernom, ja som bol v čiernom.
Keď profesor položil otázku, tak ja
som sa prežehnal, a keď som ja
odpovedal, tak sa zasa žehnal
profesor!“
11
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Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Osloboditeľov 28, 066 01 Humenné
Telefón:
WEB:
e-mail:

kancelária: 057/ 775 3628
www.grkathe.sk
úrad: humenne@grkatpo.sk
farár: ilkomirko@gmail.com
kaplán: pavoolster@gmail.com

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok: 8.00 – 10.00
--Utorok:
--14.30 -16.00
Streda:
8.00 – 10.00
14.30 -16.00
Štvrtok:
--14.30 -16.00
Piatok:
8.00 – 10.00
--Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená!
Ak žiadate o krst
Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte pred
narodením dieťaťa. Ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte si ku krstu
dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate.
Ak žiadate o 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 minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky), príp. aj
cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate.
Ak žiadate o krstný, resp. sobášny list
Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom. K sobášom krstné listy zasielame
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.
Zodpovední za vydanie: o. Miroslav Iľko, o. Pavol Dancák ml.
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