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Cirkev nie je 

organizáciou, ale Božou 

rodinou! 

Istotne poznáte podobenstvo o márnotratnom 

synovi alebo lepšie povedané, o milosrdnom 

otcovi (porov. Lk 15,11-32). Mladší syn opustí 

otcov dom, všetko premrhá a rozhodne sa vrátiť 

späť, pretože si uvedomuje, že urobil chybný krok. 

Nepovažuje sa však viacej za hodného byť synom 

a dúfa, že bude prijatý aspoň medzi sluhov. Otec 

mu však beží v ústrety, objíme ho, navracia mu 

synovskú dôstojnosť a pripraví mu oslavu. Toto 

podobenstvo, ako aj iné v evanjeliu, výrečne 

predstavuje Boží plán s ľudstvom.  

Aký je tento plán Boha? Chce z nás všetkých 

vytvoriť jedinú rodinu svojich detí, v ktorej ho 

každý bude cítiť nablízku a vnímať, že je ním 

milovaný - tak ako v evanjeliovom podobenstve – 

a zažívať vľúdnosť Božej rodiny. Z tohto veľkého 

plánu vyrastá Cirkev, ktorá nie je akousi 

organizáciou ustanovenou prostredníctvom 

dohody niekoľkých osôb, ale – ako viackrát 

pripomenul pápež Benedikt XVI. – je Božím 

dielom, rodí sa práve z tohto plánu lásky, ktorý sa 

postupne realizuje v dejinách. Cirkev sa rodí z 

Božej túžby povolať všetkých ľudí do spoločenstva 

s ním, do priateľstva s ním, a dokonca mať účasť – 

ako jeho deti – na Božom živote. Samotné slovo 

„Cirkev“, z gréckeho ekklesia, znamená 

„zhromaždenie“: Boh nás zvoláva, pobáda nás, 

aby sme vyšli z individualizmu, z náklonnosti 

uzavrieť sa do seba a volá nás, aby sme sa stali 
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súčasťou jeho rodiny. Toto povolanie má pôvod v 

samom stvorení. Boh nás stvoril, aby sme žili v 

hlbokom vzťahu s ním. Aj keď hriech prerušil toto 

spojenie s ním, s inými i so stvorením, Boh nás 

neopustil. Celé dejiny spásy sú príbehom Boha, 

ktorý hľadá človeka, ponúka mu svoju lásku a 

prijíma ho. Povolal Abraháma, aby sa stal otcom 

mnohých, vyvolil si izraelský ľud, aby s ním 

uzavrel zmluvu, ktorá zahrnie všetky národy a v 

plnosti času poslal svojho Syna, aby sa jeho plán 

lásky a spásy uskutočnil v novej a večnej zmluve s 

celým ľudstvom. Pri 

čítaní evanjelií vidíme 

Ježiša, ako okolo seba 

zhromažďuje malé 

spoločenstvo, ktoré 

prijíma jeho slovo, 

nasleduje ho, kráča s ním po jeho ceste a stáva sa 

jeho rodinou. On v tomto spoločenstve pripravuje 

a buduje svoju Cirkev.  

Odkiaľ teda pochádza Cirkev? Rodí sa z 

najvyššieho prejavu lásky na kríži, z otvoreného 

Ježišovho boku, odkiaľ vychádza krv a voda, 

symboly sviatostí eucharistie a krstu. V Božej 

rodine, v Cirkvi, je oživujúcou miazgou Božia 

láska, ktorá sa konkretizuje tým, že milujeme 

Boha a iných, všetkých bez rozdielu a bez hraníc.  

Kedy sa Cirkev prejavuje? Cirkev sa prejavuje 

vtedy, keď Svätý Duch napĺňa srdcia apoštolov, 

pobáda ich vyjsť a nastúpiť na cestu ohlasovania 

evanjelia a rozširovania Božej lásky. Aj dnes 

niektorí povedia: alebo „verím v Boha, ale 

neverím kňazom“. Je to však Cirkev, ktorá nás 

privádza ku Kristovi a k Bohu. Cirkev je veľkou 

rodinou Božích detí. Isteže, má aj ľudské aspekty. 

Tí, ktorí ju tvoria, pastieri a veriaci, majú slabosti, 

nedokonalosti i hriechy, aj pápež, či nie? A má ich 

veľa! Nádherné je však to, že si uvedomujeme, že 

sme hriešnici. Ak si to 

uvedomíme, nájdeme 

Božie milosrdenstvo: 

Boh vždy odpúšťa. 

Nezabudnime na to: 

Boh vždy odpúšťa! 

Prijíma nás vo svojej odpúšťajúcej a milosrdnej 

láske. Môžeme povedať, a je to tiež význačné: 

Hriech je urážkou Boha, ale i príležitosťou pokoriť 

sa, aby sme si uvedomili, že jestvuje niečo krajšie 

a tým je Božie milosrdenstvo. Myslime na to.  

Dnes si položme otázku: Nakoľko milujem 

Cirkev? Modlím sa za ňu? Cítim sa byť súčasťou 

rodiny Cirkvi? Čo robím preto, aby bola 

spoločenstvom, v ktorom sa každý cíti prijatý a 

pochopený, zažíva lásku a milosrdenstvo Boha, 

ktorý obnovuje jeho život? Viera je dar 

a skutočnosť, ktorá sa nás osobne dotýka. 

Boh nás volá, aby sme našu vieru prežívali 

spoločne ako rodina, ako Cirkev.  

Prosme Pána, aby naše spoločenstvá, 

celá Cirkev, boli čoraz viac pravými 

rodinami, ktoré žijú a rozširujú Božiu lásku. 

 
       

  František, rímsky biskup  

 

Nádherné je však to, že si uvedomujeme, 

že sme hriešnici. Ak si to uvedomíme, 

nájdeme Božie milosrdenstvo: Boh vždy 

odpúšťa. 
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V dnešnej dobe zasiahli rodinné 

spoločenstvo rozsiahle a rýchle zmeny. 

Rodina, jej podstata a forma sa stala terčom 

útokov, ktoré zneisťujú jej postavenie, 

podstatu, či štruktúru. Oslabenie stability 

rodiny a zmeny v motivácii rodičov spôsobujú 

rastúcu ujmu na plnení tradičnej úlohy rodiny. 

Narušené sú hodnotové záujmy, ale aj životné 

zámery jednotlivcov. Nedostatok osobnej 

existenčnej istoty a neupravené skupinové 

i spoločenské normy – tzv. legislatívne 

vákuum v etickej, duchovnej a kultúrnej sfére 

vedie ľudí k nebývalým 

sklamaniam, osobnej 

pasivite, k nezdravým 

depresiám...  

Keď sa dnes uvažuje 

o situácii dnešnej 

rodiny v súčasnom 

svete, možno badať dva 

smery hodnotovej 

orientácie. Na jednej 

strane je zrejmý príklon a  úcta k istým 

hodnotám, na druhej strane sa však spoločnosť 

odvracia od hodnôt, ktoré súvisia s rodinou, 

pričom sa spochybňuje význam a  potreba 

rodiny. Pre súčasnú spoločnosť sú typické 

hodnoty a znamenia nádeje do budúcna, 

citeľne však v spoločnosti absentujú hodnoty 

týkajúce sa rodiny.  

Ľudia si iba ťažko uvedomujú, že v živote 

treba rešpektovať nielen technické úspechy 

a ekonomické zisky, ale aj duchovné hodnoty 

a perspektívy, ktorých  nerešpektovanie 

pocítia na vlastnej koži. Je cítiť akúsi 

tendenciu úteku, či úniku pred návodmi na 

nápravu nezdravých medziľudských vzťahov 

otravnej netolerantnosti, egoistickej 

hrabivosti, kariérnej ctižiadostivosti. Je tiež 

paradoxné, že ľudia akoby nemali záujem 

o metódy a postupy na zmenšovanie 

psychického napätia v práci i  v rodinách, 

stresov a frustrácií v osobnom živote.  

Mnohé skupiny ľudí nechápu rodinu ako 

dobro nevyhnutne 

potrebné pre život. 

Rodina je podľa 

týchto ľudí pre 

človeka prekážkou na 

jeho ceste za šťastím. 

Hodnoty, ktoré 

samotná rodina 

predstavuje, sa 

považujú za ťažké, 

zväzujúce a obmedzujúce osobnú vôľu človeka. 

Tradičná rodina založená na princípe 

manželského zväzku sa považuje za prekážku, 

ktorá človeku nedovoľuje konať slobodne 

podľa vlastného svedomia a  znemožňuje voľbu 

životnej orientácie podľa vôle jednotlivcov.  

V dnešnej spoločnosti sa tiež objavujú 

názory, že manželstvo a  rodina nie sú 

prirodzenou inštitúciou, ale iba výsledkom 

istého konsenzu historického a kultúrneho 
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charakteru, ktorého konkrétna podoba závisí 

len od aktuálnych právnych noriem a  vôle ich 

tvorcov. 

Aj napriek tomu, že mnohé dokumenty 

najrozličnejších organizácií označujú rodinu 

za základnú bunku spoločnosti, jej skutočné  

chápanie vedie k systematickému 

znehodnocovaniu rodiny a k jej hlbokému 

nepochopeniu, ako i k narušovaniu jej práv.  

Celospoločenské následky nechápania 

rodiny, jej nestabilita a následný rozvrat 

spôsobujú množstvo bolestných príznakov pre 

jednotlivcov spoločnosti. Badať v dnešnej dobe 

čoraz častejšie rastúci individualizmus 

a neschopnosť 

jednotlivca  vziať na 

seba záväzky, či 

prijať konkrétnu 

zodpovednosť. 

Vytráca sa úcta 

k životu a je čoraz 

alarmujúcejšie 

odmietanie života.  

Cirkev sa však už počas Druhého 

vatikánskeho koncilu usilovala o  to, aby 

ponúkla ľudstvu novú víziu manželstva, 

manželskej lásky a rodiny. Ako je však možné, 

že táto snaha Cirkvi nachádza takú malú 

odozvu v praxi? Hlavným dôvodom je 

nepochopená kresťanská antropológia.   

Cirkev však aj napriek týmto stavom 

neustále nabáda svojich veriacich, aby sa 

zamýšľali nad otázkou ľudských práv v  oblasti 

rodiny. Rodina musí stáť pred štátom ako 

zvrchované spoločenstvo.  

Rodiny by sa mali uznávať ako integračný 

subjekt ich členov, ktorých nemožno vnímať 

osobitne, ale len v príslušnosti k rodinnému 

spoločenstvu, ktoré im poskytuje všetko 

nevyhnutné pre proces humanizácie. Úlohou 

politických predstaviteľov, zákonodarných 

orgánov a zvlášť vládnych činiteľov je 

vypracovanie zákonov na ochranu rodiny. 

Zákonov, ktoré rodičom umožnia naplniť svoje  

poslanie odovzdávať život a  poskytovať svojim 

deťom integrálnu výchovu. Právo rodiny si tiež 

vyžaduje, aby sa po stránke legislatívnej 

nekládli na rovnakú úroveň s rodinou 

založenou na manželstve iné formy 

partnerských 

zväzkov, ktorým 

chýba stabilita 

a zodpovednosť.  

Cirkev pozýva 

svojich členov 

uvoľniť všetky sily 

dobra v prospech 

spoločenstiev života 

a lásky, ktorými sú verné rodiny plniace 

v osobnom spoločenstve a v nezištnom 

sebadarovaní svoje ľudské a  kresťanské 

poslanie. Kresťanské rodiny majú v  svojom 

Spasiteľovi Ježišovi Kristovi silu a  milosť byť 

svedectvom pre záchranu manželského 

spoločenstva, pre záchranu rodiny a  tak aj 

celej spoločnosti. Pravda o rodine je reálnym 

nástrojom na uzdravenie spoločnosti.  

  

Katechéza 

 

Cirkev pozýva svojich členov uvoľniť 

všetky sily dobra v prospech spoločenstiev 

života a lásky, ktorými sú verné rodiny 

plniace v osobnom spoločenstve 

a v nezištnom sebadarovaní svoje ľudské 

a kresťanské poslanie. 
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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.“   

Príbeh na zamyslenie 
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Pozvánka 



Katechéza 20/2017 

 

Sme tu pre Vás 7 

Liturgický program po 22. nedeli po ZSD 

od 06.11. do 12.11.2017 
 

Pondelok 

06.11. 

Sv. Pavol Vyznávač,   

konštantínopolský arcibiskup 

  

6:30 sv. liturgia (csl.)                                             † Anna 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.) † Anna, Michal, Miroslav (pan.) 
† Ivan  (pan.)   

 

Utorok 

07.11. 

 

Tridsiati traja sv. mučeníci 

z Melitíny 
 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)   † Peter, Anna a ostatní (pan.)  

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                  † Mária (pan.) 

                                                                     † Helena, Ján  

Streda 

08.11. 

 

ZHROMAŽDENIE 

K VEĽVOJVODCOVI 

MICHALOVI A ĎALŠÍM 

BEZTELESNÝM 

MOCNOSTIAM 

 

 

6:30 Utiereň (csl.)           

7:30 sv. liturgia (csl.)                                            * Milan 

  

16:30 sv. lit. (slov.)                                     * za farnosť 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                                                   † Ján 

Štvrtok 

09.11. 

 

Prepodobná matka Matróna 

Prepodobná Teoktista 

6:30 sv. liturgia (csl.)            * Valér, Helena a ostatní 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                  † Mária, Margita, Eden  

Piatok 

10.11. 

 

Sv. apoštoli Erast, Olympas,  

Rodión a spoločníci 
 

  

Zdržanlivosť od mäsa  

 

     

6:30 sv. liturgia (csl.)                        † Ján, Mária, Ján 
 

  

18:00 sv. lit. (slov.)     † Mária, Martin, Anna, Dušan  

 

 

Sobota 

11.11. 
 

 

Sv. muč. Ménas, Viktor a Vincent 

Prep. otec a vyznávač Teodor 

Studitský 

  

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                              * Martin s rod. 
 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                 * Daniela s rod. 
 

Nedeľa 

12.11. 

23. nedeľa po ZSD 
 

Sv. hieromučeník Jozafát,  

polocký arcibiskup 
 

Zbierka: Podporný fond ABÚ   

 

hl. 6 

 

07:30 sv. liturgia (slov.)            * Michaela, Lenka, 

                                                        Miloslava, Miroslav 
    

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  

   

11:00 sv. liturgia (slov.)              * Paťka, Jakubko, 

                                                                Janka, Peťo  
 

17:15 Cesta svetla                                                 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       * Alexej 

Liturgický program 
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Liturgický program po 23. nedeli po ZSD 

od 13.11. do 19.11. 2017 
 

Pondelok 

13.11. 

Sv. Ján Zlatoústy 

konštantínopolský arcibiskup 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                                            † Anna 

 
09:00 odpustová slávnosť GJZ 
 
 

18:00 sv. lit. (slov.)  † Helena, Michal a ostatní 

(pan.)   

 

Utorok 

14.11. 

 

Sv. apoštol Filip 

 

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                           † Helena, Andrej 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                                * Erika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streda 

15.11. 

 

Sv. mučeníci a vyznávači Gurias, 

Samónas a Habib 
 

Začiatok Filipovky 

 

 

 
 

6:30 sv. liturgia (csl.)                             † Michal (pan.) 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                           * Monika 
 
 

 
 
18:00 sv. lit. (slov.)                         † Irena, Ivan (pan.) 
 

Štvrtok 

16.11. 

 

 

Svätý apoštol a evanjelista Matúš 

.  
 

 
 

6:30 sv. liturgia (csl.)                              † Viera, Mária 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                         † Ján, Mária (pan.) 
  

Piatok 

17.11. 

 

Sv. Gregor Divotvorca, 

neocézarejský biskup 
 
  

 

     

6:30 sv. liturgia (csl.)                                  * Kvetoslava 
 

  

18:00 sv. lit. (slov.)                                † Zuzana (pan.) 

 

 

Sobota 

18.11. 
 

 

Sv. mučeníci Platón a Roman 

  

 

6:30 sv. liturgia (csl.)                                           † Mária 
 

 

17:00 Veľká večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                                                † Peter  
 

Nedeľa 

19.11. 

24. nedeľa po ZSD 
 

Sv. prorok Abdiáš.  

Sv. mučeník Barlaam. 

  

 

hl. 7 

07:30 sv. liturgia (slov.)                            * Marián 
    

09:00 sv. liturgia (csl.)                        * za farnosť  
 

11:00 sv. liturgia (slov.)                 * Janka, Paťka, 

                                                                    Jakubko, 

Peťo 

 

17:15 Večiereň                                                  

18:00 sv. lit. (slov.)                           * Viktor, Anna 
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Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev 

pripravuje veriacich pôstom. Jedným 

z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok 

Narodenia Ježiša Krista. Aj na tento sviatok 

pripravuje Cirkev pôstnym obdobím, ktoré ho 

predchádza. 

Prvá zmienka o prípravnom období pred 

Narodením Pána – filipovke – je v dekréte 

koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia sa 

uzniesli, že každý kresťan má od 17. decembra do 

Bohozjavenia (6. januára) chodiť denne do 

chrámu. Na synode v Mac (v dnešnom 

Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že každý 

kresťan sa má od sviatku sv. Martina (11. 

novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do 

týždňa (pondelok, streda, piatok).  

Zmienku o pôste pred Narodením Ježiša 

Krista nachádzame v Koptickom kalendári v 8. 

storočí. Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu, 

ustanovuje pravidlo: „Patrí sa, aby sa veriaci 

zdržiavali od mäsa po dve štyridsiatnice, t.j. 

v čase Filipovky a v čase pôstu Petra a Pavla“. 

V 9. storočí sa celý Východ podriadil tejto 

disciplíne a prijal pôst pred sviatkami Narodenia 

Ježiša Krista. Súčasné liturgické obdobie pred 

Narodením bolo definitívne ustálené na 

Konštantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil 

sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 15. novembra 

a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak bol 

ustanovený ďalší 40-dňový pôst 

Pôst pred Narodením Pána je nazývaný 

Filipovka, pretože sa začína deň po sviatku sv. 

apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil 

Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa 

Kristovho narodenia.  

Cieľom tohto pôstu je teda modlitbou 

a pôstom sa pripraviť na sviatok Narodenia 

Ježiša Krista. Simeon Solúnsky hovorí: 

„Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša 

Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu 

Sinaj. Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule 

Božích prikázaní. Zachovajme aj my 

štyridsaťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie 

vtelené z Panny a prijmime aj jeho telo – 

pristúpme k svätému prijímaniu“. 

Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa 

starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou 

vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase 

filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo 

Liturgický okienko 
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viere príkladom ako starozákonných, tak aj 

novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi 

v tomto predvianočnom pôstnom období. Dve 

nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista sú 

zasvätené pamiatke svätých Praotcov a svätých 

Otcov Starého zákona. 

V Západnej Cirkvi je obdobie 

predvianočného pôstu nazvané ako adventné 

obdobie. Toto obdobie sa začína prvými 

vešperami nedele, ktorá padne na deň 30. 

novembra alebo na najbližší deň tohto dátumu 

a končí sa pred prvými vešperami Narodenia 

Pána. Táto adventná doba odstránila jeho pôstny 

charakter a prijala eschatologický charakter. Aj 

samotné liturgické texty povzbudzujú veriacich 

k očakávaniu druhého a slávneho príchodu Pána. 

Prečo zachovávame Filipovku v našom 

obrade? 

Na rozdiel od Veľkého pôstu pred sviatkom 

Vzkriesenia (Paschou), je Filipovka menej známa 

alebo praktizovaná v byzantskej cirkvi. Často sa 

pletie s rímskokatolíckym Adventom. 

Pretože Narodenie/Bohozjavenie je menej 

dôležité ako Pascha – sviatok nad sviatky, 

nevyvinula sa tak detailná štruktúra pre pôst 

Filipovky. Filipovka je starobylou praxou 

prípravy na Vtelenie a Bohozjavenie nášho Pána 

Ježiša Krista. Týchto 40 dní pôstu je dôležitých 

a mali by sa zachovať a praktizovať. Pôst 

Filipovky nám môže pomôcť lepšie pochopiť 

a vážiť si všetko z Božieho plánu spásy. 

Teologicky Narodenie a verejné účinkovanie 

Krista sú neodlučiteľne spojené. Pôst Filipovky 

bol ustanovený, aby nás pripravil na prijatie 

Krista do sveta a začiatok jeho verejného 

účinkovania. Sú dvomi stranami jednej mince. 

Pôst Filipovky nás pripravuje na prijatie 

Kristovho verejného účinkovania, ohláseného pri 

Bohozjavení. 

Príchodom do Betlehema a Narodením 

Ježiša Krista (25. decembra) sa začíname 

pripravovať na Bohozjavenie. Neostávame stáť 

pri Narodení. Naša radosť z Božieho príchodu 

nás poháňa dopredu a vidíme Bohozjavenie. 

S Bohozjavením zakúšame začiatok Kristovho 

zjavenia, ktorý nám zjavil tajomstvo Boha. 

Najviac zo všetkého poukazuje Bohozjavenie na 

tajomstvo Trojice, tajomstvo dlho naznačované 

v Starom zákone. 

Liturgické okienko 



Sv. otec František 20/2017 

 

Sme tu pre Vás 11 

                         Krížovka   

 1.      

 2.      

  3.          

  4.     

5.      

6.         

 7.       

8.      

 9.       

10.          

   11.      

12.        

13.       

  14.       

15.        

16.        

 17.      

1. Ako sa volal Šavol po svojom obrátení? 
2. Ako sa volal 1. človek? 

3. Ako sa volá stena s „obrazmi“, ktorá oddeľuje loď od svätyne? 

4. Jeden zo synov Noema. 

5. Ako sa volal brat Márie A Marty, ktorého Kristus vyvolal z hrobu? 

6. Ktorý prorok ako prvý vybudoval chrám? 

7. Kto je autorom knihy žalmov? 

8. Čo v preklade znamená Golgota? 

9. Ježiš je cesta, (doplň)...... a život! 

10. Z ktorej dediny pochádzal človek, ktorý Krista sňal z kríža?  

11. V akej galilejskej dedine urobil Kristus prvý zázrak? 

12. Ako sa volal jeden z učeníkov, ktorý išiel po vzkriesení do Emausy?  

13. Ako sa volá náš emeritný biskup ( emeritný – akoby na dôchodku) 

14. Ktorý prorok vyviedol izraelský národ z otroctva Egypta? 

15. V ktorom meste sa ľudia obrátili na Jonášovo kázanie?  

16. Ako sa volá náš prvý blahoslavený biskup? 

17. Čo je znakom (symbolom) našej spásy? 

Zábavník 

Učiteľ sa pýta žiakov: 

„Prečo musíme udržiavať svoju 

domácnosť v poriadku a čistote?“ 

Jožko odpovedá: 

„Pretože k nám môže prísť 

návšteva...“ 

Mamička skúša Mirka z hlások: 

„Čím sa začína slovo prasiatko?“ 

„Písmenom p.“ odpovedá Mirko. 

„A čo má prasiatko na konci?“ 

„Chvostík.“ 

„Janko, umyl si si ruky?“ 

„Umyl, mamička.“ 

„A môžem Ti veriť?“ 

„Ak neveríš, pozri sa na 

uterák, aký je špinavý.“ 
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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: ilkomirko@gmail.com     

   kaplán: pavoolster@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie 


