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Pokračujte vo vydávaní
odvážneho svedectva
(východným cirkvám)
Ďakujeme

dnes

Pánu

za

založenie

Kongregácie pre východné cirkvi a Pápežského
východného inštitútu, ktoré pred

Preto teraz vyhlasujeme za blažených ľudí
spupných, lebo sa darí tým, čo páchajú zlo;
pokúšajú

Boha a

Koľkokrát aj my zažívame túto skúsenosť, a
koľkokrát

ju

v

dôverných

pred nami otvoria svoje srdce.
Vidíme ničomníkov, tých,
ktorí bez zábran konajú v

čase zúrila Prvá svetová

svoj

vojna; dnes, ako som už

to, čo chcú a starajú sa len

sestry

o užívanie si života. A z toho

z východných cirkví zakúšať dramatické

pramení otázka: «Prečo Pane?».

prenasledovania a stále znepokojujúcejšiu
diaspóru. Toto vyvoláva množstvo otázok,
mnohé «prečo», ktoré pripomínajú tie
z čítania z Knihy proroka Malachiáša (Mal
3,13-20a):
Pán sa sťažuje svojmu ľudu a hovorí
takto: «Silné sú vaše reči proti mne, hovorí
Pán, a pýtate sa: ,Čože sme povedali proti
tebe?’ Hovoríte: ,Je zbytočné slúžiť Bohu. Čo
máme z toho, že zachovávame jeho prikázania
a smutní chodíme pred Pánom zástupov?

gniavia

všetko vychádza: dosiahnu

vojnu, aj keď po kúskoch. Vidíme toľkých
a

prospech,

iných a zdá sa, že im

viackrát povedal, prežívame ďalšiu svetovú
bratov

počúvame

rozhovoroch a v spovediach ľudí, ktorí

pápež Benedikt XV. V tom

kresťanských

nič sa im nestane’.»

(v. 13-15).

sto rokmi, v roku 1917, založil

našich

Číslo: 19

Tieto „prečo?“, ktoré sa opakujú aj
vo Svätom Písme, si kladieme všetci.
A na ne odpovedá samotné Božie slovo.
Práve

v

tomto

úryvku

proroka

Malachiáša čítame: «Pán si ich všimol
a počul. A bola pred ním napísaná
pamätná kniha pre tých, čo sa boja Pána
a ctia si jeho meno.» (v. 16). Boh teda
nezabúda

na

svoje

deti,

pamätá

na

spravodlivých, na tých, čo trpia, čo sú stiesnení
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a čo sa pýtajú „prečo?“, a predsa neprestávajú

úryvku (por. v. 11-13) Ježiš hovorí: ktorý otec

dôverovať Pánovi.

spomedzi vás, ak ho poprosí syn o rybu, dá mu

Koľkokrát sa Panna Mária na svojej ceste

hada? Alebo ak požiada o vajce, podá mu

pýtala „prečo?“, ale

škorpióna?

Božia milosť v jej
srdci,

ktoré

o všetkom, dávala
zažiariť

táto odvážna modlitba inšpiruje a živí aj
našu službu Cirkvi.

viere

vašim

deťom.

A potom pokračuje:
ak vy, hoci ste zlí,
viete

a nádeji.

dávať

dobré

dary svojim deťom,

Existuje spôsob ako vniknúť do Božej
pamäte:

ste

otcami, konáte dobro
Bratia a sestry, naučme sa klopať na Božie
srdce! A na učme sa to robiť odvážne. Nech

rozjímalo

Ak

našou

modlitbou,

ako

nás

o čo skôr nebeský Otec... A očakávame, že

učí

dodá: dá dobré veci vám. Avšak nie, nehovorí

evanjeliový úryvok, ktorý sme počuli (por. Lk

tak! Povie: Dá Ducha Svätého tým, ktorí ho

11,5-13).

prosia. Presne toto je dar, toto je to Božie

Keď sa modlíme, je potrebná odvaha viery:

,navyše’. To, čo Pán, Otec nám dá nad mieru,

mať dôveru, že Pán nás počuje, odvahu klopať

je Duch: hľa, skutočný dar Otca. Človek klope

na dvere. Pán to hovorí: «Každý, kto prosí,

modlitbou na Božie dvere prosiac o milosť.

dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu

A on, ktorý je Otec, mi dá to, čo je na dôvažok:

otvoria» (v. 10). A na to potrebujeme odvahu.

dar, Ducha Svätého.

Ja sa však pýtam: je naša modlitba
skutočne

taká?

Skutočne

nás

Bratia a sestry, naučme sa klopať na Božie

zasiahne,

srdce! A naučme sa to robiť odvážne. Nech táto

zaangažuje naše srdce a náš život? Vieme

odvážna modlitba inšpiruje a živí aj vašu

klopať na Božie srdce? Na záver evanjeliového

službu v Cirkvi. Tak vaše úsilie prinesie
«ovocie v pravý čas» a budete ako
stromy, ktorých «lístie nikdy nevädne»
(por. Ž 1,3).“
František, rímsky biskup
Bazilika Santa Maria Maggiore,
Rím, 12. 10. 2017
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Kresťanská rodina je spoločenstvom osôb,

princípom tohto spoločenstva je láska. Bez lásky

znakom a Pápež Ján Pavol II.

nemôže rodina žiť, ani rásť.

napísal: „Úlohy, ktoré má

Z

rodina v priebehu dejín plniť;

spoločnosti často vyzdvihovaná

pramenia z jej samej povahy

emocionálna

a ukazujú na jej dynamický

Nakoľko

a

vývoj.

modernej rodiny tkvejú viac vo

Nakoľko podľa Božieho plánu

vnútorných vzťahoch než vo

rodina

zvýšenej

existenciálny
je

dôverné

spoločenstvo

života

tejto

úlohy

vychádza

funkcia
životné

labilite

v

rodiny.
istoty

modernej

rodiny.

a lásky ", má za úlohu stále

Emocionálna

viac stávať sa tým, čím je, čiže

funkcia

v rodine je viazaná na úplne

spoločenstvom

života

rozvinutého človeka, zrelého, zodpovedného, pre

a lásky... treba povedať: že podstatu a úlohy

ktorého citový vzťah nie je niečím chvíľkovým, ale

rodiny určuje koniec koncov láska. Preto rodina

trvalou bázou istoty a citovým zázemím pre

dostáva

všetkých jej členov

poslanie

strážiť,

prejavovať

a sprostredkúvať lásku.“ (FC 6)

Pre správny rozvoj emocionality je potrebná

Každá osobitná úloha rodiny je výrazom

v prvom rade istota stálosti, ktorá sa zakladá na

a konkrétnym uskutočnením tohto základného

nedeliteľnej jednote - na vzájomnom a nezištnom

poslania. A práve táto láska dodáva manželskému

sebadarovaní a nerozlučiteľnosti (je zakorenená

a rodinnému spojeniu hlboký a zrelý charakter.

v osobnom a úplnom odovzdaní sa manželov a je

V

faktory

požadovaná dobrom detí) manželského zväzku.

psychologickej alebo povahovej vlastnosti tak

Vychádzajúc z povolania manželstva, ktorého

premenené,

novému

ovocím sú deti, je pre správny rozvoj emocionality

„splynutiu“ vzájomných vzťahov

členov rodiny rozširovanie spoločenstva rodiny

tomto

a vzácnemu

prameni
že

bývajú

dávajú

mnohé

vzniknúť

a chovania.
Vo svojej podstate je rodina spoločenstvom
osôb na viacerých rovinách. Najprv muža a ženy

a vytváranie medziosobných vzťahov v rovinách:
rodičia - deti, súrodenci navzájom, príbuzní
a rodinní príslušníci.

spojených manželstvom, ďalej rodičov a detí, a

Hlavnou úlohou rodiny je služba životu,

ešte širšie príbuzných. Prvou úlohou rodiny je

napĺňanie požehnania Stvoriteľa v priebehu dejín

teda verne prežívať skutočnosť spoločenstva

prenášaním Božieho obrazu z človeka na človeka

v ustavičnom úsilí o jeho rozvoj. Vnútorným

plodením.

Plodnosť

je

ovocím

a

znakom
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manželskej lásky. Plodenie pôsobí, že muž a žena

hlbokej pravdy o sebe samej. Nevnucuje ju, ale cíti

sa vzájomne poznávajú v tom „ treťom“,

v sebe pohnútku predkladať ju všetkým a vo

ku

ktorému dali obaja podnet. Plodnosť tejto lásky sa
však neobmedzuje len na plodenie detí, ale sa

všetkých životných okolnostiach.
Dnešným ľuďom sa ako odpoveď na závažné

rozširuje všetkými
plodmi mravného,

problémy
Vo svojej podstate je rodina spoločenstvom
osôb na viacerých rovinách. Najprv muža

duchovného

rodinného,

manželského
nezriedka

života
ponúkajú

a nadprirodzeného

a ženy spojených manželstvom, ďalej rodičov

predstavy a teórie, a to

života, ktoré otec

a detí, a ešte širšie príbuzných. Prvou úlohou

aj vábivé, ktoré urážajú

rodiny je teda verne prežívať skutočnosť

v rôznej miere pravdu

a

matka

majú

odovzdať

deťom.

spoločenstva v ustavičnom úsilí o jeho rozvoj.

a dôstojnosť ľudskej

Manželia

dávajú

Vnútorným princípom tohto spoločenstva je

osoby. Úlohou Cirkvi je

novému

láska.

starať sa o vytrvanie

život

človeku, ktorý má rásť a vyvíjať sa. Ako rodičia

v Kristovej pravde a stále hlbšie prenikanie do nej.

berú na seba úlohu napomáhať naplneniu tohto

Preto pastieri majú veriacich viesť k stále

ľudského života. Keďže rodičia dali život svojim

zrelšiemu chápaniu evanjeliovej pravdy.

deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť

Ježiš Kristus je pre rodinu najvyšším vzorom

svojmu potomstvu aj výchovu. Táto povinnosť

mravnosti,

a právo sa považuje za základné, prirodzené

života. Jeho vzor je potrebné zvestovať a na jeho

a

život poukazovať už od malička pri výchove detí.

prvotné,

nenahraditeľné

a neodňateľné.

duchovnosti

a

nadprirodzeného

Deti sa však v súčasnosti vo svete len málo

Rodina je živá, preto sa má vyvíjať a rásť. Preto

stretávajú s názormi vyslovene náboženskými, ba

je potrebné uskutočňovať pastoračné zákroky

môžeme povedať, že väčšinou ide o názory

Cirkvi na podporu rodiny. Pastoračná činnosť sa

nenáboženské. Samozrejme je však treba povedať,

neobmedzuje len na kresťanské rodiny, no zvlášť

že ak žijeme v prostredí, kde deti môžu vidieť vzor

na tie, ktoré sa nachádzajú v ťažkom položení.

vo svojich rodičoch, susedoch a rovesníkoch, ktorí

Pastoračná činnosť má sledovať a rozvíjať rodinu

navštevujú chrám a kde je živé spoločenstvo

krok za krokom v rôznych etapách jej vývoja. Je

veriacich, je výchova ku kresťanským ideálom

dôležité pripravovať mladých na manželstvo

jednoduchšia

a rodinný život.

Naopak, v oblastiach, kde deti takýto vzor nevidia,

a

prebieha

pomerne

hladko.

Je zodpovednou úlohou všetkých členov

je naozaj i kresťanská výchova omnoho ťažšia.

Cirkvi, ale i veriacich a ľudí dobrej vôle

Prvým predpokladom kresťanskej výchovy bude

hľadajúcich pravdu, chrániť rodinu všeobecne,

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

svojimi

tento predpoklad, potom bude aj výchova k službe

postojmi,

ale

aj

konkrétne

v individuálnych prípadoch a okolnostiach. Cirkev
pozná cestu, ktorou môže rodina dospieť k jadru
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Bezplatne poskytované služby:
- špecializované

sociálne

Sociálneho centra s akoukoľvek ťažkou životnou

poradenstvo

situáciou,

kde

Vás

vypočujú,

pomôžu

sprostredkovať kontakt s rôznymi inštitúciami,

(preventívne, pracovné, rodinné)
- sociálna prevencia (besedy na stredných

pomôžu nájsť zamestnanie, napíšu žiadosť alebo

školách, komunitných a denných centrách)

akékoľvek odvolanie, poskytnú Vám individuálnu
alebo rodinnú terapiu, pomôžu Vám poriešiť Váš

- pomoc pri hľadaní zamestnania
- riešenie

nepriaznivej

situácie

(šikana

dieťaťa, hľadanie ubytovania, partnerské
poradenstvo

životopisu,

žiadosti

zamestnania

pri
o

a

zostavovaní

ktoré

patrí

pod

Gréckokatolícku

charitu

do

organizovali zbierku školských pomôcok pre deti

úradnej

zo sociálne slabších rodín. Vďaka darcom sme

prijatie

inej

vysokej profesionálnej úrovni.
V letných mesiacoch sme v Sociálnom centre,

problémy, náhradná výživné, exekúcia).
- odborné

problém. To všetko a ešte viac bezplatne a na

v septembri pomohli tridsiatim deťom zo sociálne

korešpondencie (formuláre, tlačivá)
- kopírovanie a skenovanie

slabších rodín. Do školských lavíc preto zasadli

- sprevádzanie pri vybavovaní úradných

s radosťou a s chuťou pracovať bez pocitu hanby,

záležitostí (úrad práce sociálnych vecí

že sú iní ako ich spolužiaci. Tí, ktorí darovali sa

a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotná

môžu tešiť z toho, že ich dar pomohol tým

poisťovňa a pod.)

najmenším veď "Čokoľvek ste urobili jednému

- sprostredkovanie

právnych

rád

cez

urobili."

centrum právnej pomoci

Mt 25,40.

- prístup na internet
- morálne

i

z týchto mojich najmenších bratov, mne ste

duchovné

povzbudenie

v krízových životných situáciách.
Okrem tejto pravidelnej zbierky môžete
v

pracovných

dňoch

prísť

do

priestorov

Kontakt
Adresa: SC Humenné, Štefánikova ulica 1525/29,
Humenné (budova detskej polikliniky, prízemie).
Zodpovedná osoba: Mgr. Danka Pavlíková
Tel. kontakt: 057/7756993
email: sc.humenne@gkcharita-po.sk

Sme tu pre Vás 5

19/2017 Liturgický
Pozvánka program

6 Sme tu pre Vás

LiturgickýKatechéza
program 19/2017

Liturgický program po 20. nedeli po ZSD
od 23.10. do 29.10.2017
Pondelok
23.10.

Sv. apoštol Jakub,
Pánov brat podľa tela

Utorok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a

Streda
25.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

Štvrtok
26.10.

Piatok
27.10.

Sobota
28.10.

spoločníci

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Andrej, Mária, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária

6:30 sv. liturgia (csl.)

† Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. veľkomučeník
Demeter Myromvonný

Svätý mučeník Nestor

* Tatiana (50 rokov)

6:30 sv. liturgia (csl.)

* Emília

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.) † Vasiľ, Zdeno, Alexander, Anton
6:30 Uiereň
7:30 sv. liturgia (csl.)

† Mikuláš, Mikuláš (pan.)

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

† Irena, Ivan (pan.)

6:30 sv. liturgia (csl.) * Emília, Dávid, Katarína
s rod.

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

† Ondrej, Matej, Roman

6:30 sv. liturgia (csl.)
Svätí muč. Terencius a Neonilla
17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. liturgia (slov.)

21. nedeľa po ZSD
Nedeľa
29.10.

† Dušan

Sv. prep. muč.Anastázia
hl. 4

09:00 sv. liturgia (csl.)

† Štefan, Mária (pan.)
* Emil, Marta
* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)
* Peter, Gabriela,
Gabriela, Ivana, Marianna
17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Tatiana - Anna
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Liturgický program po 21. nedeli po ZSD
od 30.10. do 05.11. 2017
Pondelok
30.10.

Sv. amučeníci Zenóbius
a jeho sestra Zenóbia

6:30 sv. liturgia (csl.)

Utorok
31.10.

Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci.
Sv. hieromučeník Teodor
Romža.

6:30 sv. liturgia (csl.)

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kozma a Damián

6:30 sv. liturgia (csl.)

Streda
01.11.

Štvrtok
02.11.

Piatok
03.11.

† o. Emil

18:00 sv. lit. (slov.)

18:00 sv. lit. (slov.)

* Bibiána
† Anna (pan.)
† Michal, Anna, Jozef (pan.)

Deň pracovného pokoja 18:00 sv. lit. (slov.)
Svätí mučeníci Akindyn,
Pegasios,
Aftonios, Elpidéfor a
Anempodist
.
Svätí mučeníci biskup
Akepsimas,
presbyter Jozef a diakon Aitalas

† z farnosti a hramoty
† z farnosti a hramoty

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

* Justína s rod.
† Anna, Juraj, Anna,
Štefan, Ladislav

6:30 sv. liturgia (csl.)

* SSR a NSI

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
04.11.

6:30 sv. liturgia (csl.)
Náš prep. otec Joannikios

22. nedeľa po ZSD
Nedeľa
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a
Epistéma
hl. 5
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† Anna, Štefan (pan.)

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

† Peter (pan.)

07:30 sv. liturgia (slov.)

* Olina s rod.

09:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Lukáško, Natálka,
Ľubka, Rasťo

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Mária

Liturgické okienko 19/2010

Sv. Demeter, patrón vojakov, pochádzal zo

bol pred zápasom poradiť s Demetrom, dal

Solúna a žil v druhej polovici 3.storočia. Jeho

Demetra vo väzení prebodnúť kopijami. Nestora

otec bol vysokým cisárskym dôstojníkom a tiež

dal sťať mečom. To všetko sa stalo v roku 306.

tajným

V noci potom prišli kresťania, tajne vzali telo

kresťanom.

V

kresťanskej

viere

vychovával aj svojho syna. Po otcovej smrti cisár

Demetra

a

pochovali

ho.

Po

skončení

Maximilán vymenoval Demetra za solúnskeho

prenasledovania nad hrobom postavili kresťania

prokonzula. Aj v tomto úrade sv. Demeter

chrám, v ktorom sa udialo množstvo zázrakov.

neochvejne vyznával svoju kresťanskú vieru.

Hrdinskú vieru sv. Demetra oslávil Boh po

Keď sa o tom dozvedel cisár, veľmi sa nahneval

jeho smrti nielen rôznymi zázrakmi, ale tiež tým,

a pri návrate z vojny dal uväzniť

že

Demetra. Demeter ešte predtým

neporušené a sto rokov po jeho smrti

celý svoj majetok dal svojmu

otvorili hrob – jeho telo sa našlo

vernému sluhovi s podmienkou,

neporušené a z kostí vytekalo voňavé

aby ho rozdal chudobným. Cisár

myro – olej, ktoré uzdravovalo

usporiadal v meste hry. Jednou

chorých.

z atrakcií bol jeho gladiátorský
zápasník
neobyčajne
každého

Lius,
silný
porazil.

ktorý
a
Pre

jeho

telo

zostalo

po

smrti

Sviatok sv. Demetra patrí medzi

bol

takzvané stredné sviatky (polyelejný

dovtedy

sviatok s bdením.) S týmto sviatkom

neho

sa viaže Spomienka na veľké a hrozné

postavili vysoký most a pod ten

zemetrasenie,

ktoré

sa

udialo

dali množstvo oštepov, hrotmi

v Carihrade 26. októbra r. 740.

hore. Každý, kto z mosta spadol,

V bohoslužobných textoch na deň sv.

sa nabodol na hroty a v mukách umieral. Mnoho

Demetra nám Cirkev stavia pred zrak jeho

ľudí muselo s Liom bojovať, zvlášť kresťania.

hrdinskú vieru a čnosti. Predstavuje nám ho ako

V meste žil aj jeden kresťanský mladík – Nestor,

chrabrého Kristovho vojaka a vyznavača, ako

ktorý sa rozhodol, že bude s Liom bojovať. Pred

čudotvorcu, ktorý lieči choroby duše a tela

zápasom zašiel za Demetrom, aby sa s ním

a pomáha v každej potrebe.

poradil. Demeter mu povedal: „Choď. Nad Liom

Cirkev si od prvopočiatkov vysoko cení

zvíťazíš a za Krista zomrieš!“ Nestor sa pred

svedectvo mučeníkov. Ich svedectvo ani po

zápasom prežehnal znamením kríža a začal

niekoľkých storočiach nič nestratilo na hodnote

zápasiť. Aj keď bol menšej postavy, zhodil Lia

ich aktuálnosti, ktorú treba vždy skonkretizovať

z mosta na kópie. Cisár sa nahneval a dal

v každom čase.

Nestora zavrieť. Keď sa dozvedel, že mladík sa
Sme tu pre Vás 9
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Sv. otec František
Zábavník 19/2017
Krížovka
3.

2.

1.
4.
5.

6.

7.

8.

12.

16.
19.
ľ
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

18.
20.

9.

10.
11.

15.

13.
14.

17.

21.

23.
Ako sa volá sv. otec?
Ako sa volá stena z ikon, ktorá oddeľuje v chráme loď od svätyne?
Ktorý bol náš prvý blahoslavený? (Pavol Peter)
Ktorého syna mal obetovať Abrahám?
Praotec, ktorý sa zachránil v korábe?
Prvý ukameňovaný svätý.
Ako sa volal mýtnik, ktorý vyšiel na planý figovník aby videl Krista?
Svätý, ktorému je zasvätený chrám v Andrejovke.
Kto bol veľkňazom, keď ukrižovali Krista?
Kto dal ukrižovať Krista?
Ktoré meno je prekladom „zo zeme“?
Aká bola 6 egyptská rana?
Tretí syn Adama a Evy.
V ktorom meste je sídlo našej metropolie?
Ktorý prorok vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva?
Na ktorom vrchu zomrel Kristus?
Prorok ktorý hlásal pokánie v Ninive.
Ako sa volá čas po smrti, ktorý nemá koniec?
Ktoré je naše najväčšie pútnické miesto?
Ktorý apoštol mal prímenie Horlivec?
Pomazaný iným slovom.
Matka Jána Krstiteľa.
Ktorý prorok vzkriesil syna vdove u ktorej býval?

Je ráno po svadbe v Káne Galilejskej, kde Ježiš
premenil vodu na víno. Hostia sa pomaly
prebúdzajú, väčšina z nich sa drží za hlavu
a bolestne stoná. Jeden z nich, zjavne ešte veľmi
veselý a podgurážený, prosí: „Mám veľký smäd.
Skočte niekto po vodu...“ Dlho sa nikto nemá k činu,
tak sa postaví Ježiš, že vodu prinesie. Vtedy celý dav
svorne skríkne: „Nie! Ty už nechoď po vodu...“

Kaplán
vo
väzení
dohovára
recidivistovi, ktorý už tretí krát vylúpil
banku: „Synu môj, ak sa dostaneš na
slobodu, rád ti budem pomáhať v tvojom
živote!“
„Veľmi pekne ďakujem za ponuku,
otče duchovný,“ hovorí väzeň, „ale na
toto musím mať spoločníka odborníka“.
Sme tu pre Vás 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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