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Ročník: 11.

Rok: 2018

Číslo: 04

Pri evanjeliu a kázni Boh s nami vedie dialóg
(z myšlienok pápeža Františka)
Dialóg medzi Bohom a jeho ľudom,

poctou a prejavmi uctievania Totiž čítanie

rozvinutý v Liturgii slova, dosahuje vrchol

z

neho

je

pri prednese evanjelia.

služobníkovi,

vyhradené
ktorý

vysvätenému
ho

ukončuje

Tak ako Kristove tajomstvá osvetľujú

pobozkaním knihy; počúvame ho v stoji

celé biblické zjavenie, v liturgii slova

a robíme si znak kríža; sviece a kadidlo

evanjelium

vzdávajú

predstavuje

svetlo

na

úctu

Kristovi,

ktorý

pochopenie biblických textov, ktoré mu

prostredníctvom evanjeliového čítania

predchádzajú, tak zo Starého ako aj

dáva znieť svojmu účinnému slovu.

z Nového zákona. V skutku, «Kristus je

Na počúvanie evanjelia vstávame,

centrom a plnosťou celého Svätého

pretože že je to Kristus, ktorý tam k nám

písma, ako aj liturgického slávenia»

hovorí. A z tohto dôvodu sme pozorní,

(Úvod k Lekcionáru, 5).

lebo tu ide o priamy

V centre je vždy Ježiš

rozhovor. Je to Pán,

Kristus,

vždy.

ktorý k nám hovorí.

Preto samotná liturgia

Takže pri liturgii čítame

odlišuje evanjelium od

evanjelium nie pre to,

ostatných

čítaní

aby sme sa dozvedeli,

a vyznačuje ho osobitnou

ako sa udalosti vyvíjali,
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ale evanjelium počúvame preto, aby sme

v nás stelesňuje, uplatňujúc sa v skutkoch,

si uvedomovali, čo Ježiš kedysi urobil

tak ako sa to udialo u Márie a svätých.

a povedal. A to slovo je živé, Ježišovo

Pánovo slovo vchádza ušami, vstupuje

slovo, ktoré je v evanjeliu, je živé

do srdca a prechádza do rúk, do dobrých

a prichádza do môjho srdca. Preto je

skutkov. Homília tiež nasleduje Pánovo

veľmi

slovo

slovo a vykonáva túto púť, aby nám

s otvoreným srdcom, lebo je to živé slovo.

pomohla v tom, aby Pánovo slovo dorazilo

dôležité

počúvať

Božie

Svätý Augustín píše, že „Kristovými

k

rukám,

prechádzajúc

srdcom.

ústami je Evanjelium. On kraľuje na nebi,

Ten, kto prednáša homíliu – kňaz, diakon

avšak neprestáva hovoriť na zemi“ Ak je

či biskup – musí dobre vykonať svoje

pravdou, že v liturgii „Kristus ešte stále

ministérium, venujúc skutočnú službu

ohlasuje evanjelium“ (Konštitúcia II.

všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú na svätej

vatikánskeho

Sacrosanctum

liturii; avšak aj tí, čo ho počúvajú, si musia

concilium, 33), tak z toho vyplýva, že

konať svoj diel práce. Predovšetkým

v účasti na svätej liturgii mu musíme dať

venovaním

náležitej pozornosti, čiže

odpoveď.

zaujatím

správneho

koncilu

Počúvame

evanjelium

a musíme dať odpoveď v našom živote.
Kristus

si

na

bez

subjektívnej

svojho

požadovačnosti, uvedomujúc si, že každý

posolstva adresátom poslúži aj slovom

kazateľ má svoje prednosti aj limity. Ako

kňaza, ktorý po evanjeliu prednáša

sa

homíliu

štúdiom Božieho slova a urobením jasnej

(kázeň).

odporúčaná

doručenie

rozpoloženia,

vnútorného

Homília,

Druhým

veľmi

vatikánskym

koncilom ako súčasť samotnej liturgie

pripravuje

homília?

Modlitbou,

a stručnej syntézy.
V

liturgii

slova

prostredníctvom

(porov. Sacrosanctum concilium, 52), nie

evanjelia a homílie Boh vedie dialóg so

je nejakým príležitostným prejavom, nie

svojím

je ani katechézou, ako táto, ktorú práve

s pozornosťou a úctou a zároveň uznáva,

robím. A nie je ani prednáškou či lekciou.

že je prítomný a činný. Ak sa teda vložíme

Homília

iné.

do počúvania „Dobrej noviny“, budeme

pokračovaním

ňou obrátení a premenení, a teda schopní

v dialógu medzi Pánom a jeho ľudom, aby

zmeniť seba samých a aj svet. Prečo? Lebo

našiel naplnenie v živote. Opravdivou

Dobrá novina, Božie slovo, vchádza

exegézou evanjelia je náš svätý život!

ušami, vstupuje do srdca a prichádza do

Pánovo slovo končí svoju púť tým, že sa

rúk, aby konalo dobré skutky.

Čím
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Prešovská archieparchia v dejinách
(historické súvislosti vývoja územia Prešovskej archieparchie)
V tomto jubilejnom roku výročí

V spomínanom apoštolskom liste sv.

Prešovskej archieparchie Vám chceme

Otec Ján Pavol II. vyzýva na počúvanie

ponúknuť krátky pohľad na Prešovskú

východných cirkví, „žijúcich interpretov

archieparchiu v historickom kontexte

pokladu tradície, ktorý ony strážia

k

a v jeho kontemplácii vidím prvky

lepšiemu

spoznaniu

vlastných

cirkevných dejín.

veľkého významu pre plnšie a integrálne

V úvode si pomôžme niektorými
charakteristikami východných cirkví

pochopenie

odpoveď

Lumen, ktorý napísal svätý

na

dnešných

pápež Ján Pavol II.

Oproti

„Katolícka Cirkev má
veľkej

vážnosti

ustanovizne,

liturgické

skúsenosti,

a teda pre celistvejšiu kresťanskú

z apoštolského listu Orientale

vo

kresťanskej

očakávania

mužov

a

žien.

akejkoľvek

inej

má

totiž

kultúre
kresťanský

Východ

jedinečné a privilegované

obrady, cirkevné tradície

postavenie,

lebo

a

predstavuje

pôvodný

spôsob

života

východných cirkví. Keďže
tieto

Cirkvi

úctyhodnou

kontext rodiacej sa Cirkvi.“

vynikajú

(OE 5)

starobylosťou,

Rozdiely

prejavuje sa v nich apoštolská

medzi

jednotlivými cirkvami, či obradmi

tradícia, ktorú máme od Otcov a ktorá

sú iba v spôsobe zdôrazňovania, keď

tvorí

každý obrad zvýrazňuje odlišné hľadisko

časť

Bohom

zjaveného

a nedeliteľného dedičstva Cirkvi.“ (OE 1)
„Svätá katolícka Cirkev, tajomné Telo

spoločnej tradície.
Aj

z

týchto

slov

možno

hodnotu

vycítiť

Kristovo, sa skladá z veriacich, čo sú

nezameniteľnú

vlastných

organicky spojení v Duchu Svätom tou

a rozdielnych tradícií vo východných

istou vierou, tými istými sviatosťami

cirkvách. A dokumenty II. Vatikánskeho

a tou istou správou a ktorí, zoskupení do

koncilu všetkých nás pozývajú k tomuto

rozličných hierarchicky spojených celkov

uvedomeniu, ale hlavne osvojeniu si,

tvoria miestne cirkvi a či obrady.“ (OE 2)

všeobecných princípov a praktických
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noriem týkajúcich sa rozličných hľadísk

stretnutiach s kupcami a rímskymi

cirkevného života.

vojakmi.

V dekréte II. Vatikánskeho koncilu

Na dnešné územie Slovenska sa tlačili

Orientalium Ecclesiarum je vyslovené

výbojní Dákovia. Moc týchto kmeňov

želanie, aby východné katolícke cirkvi

zlomili

plnili

a

svoje

poslanie

s

obnovenou

germánske

Markomanov,

kmene

ktorí

Kvádov

vytvorili

aj

apoštolskou silou. To však nevylučuje

kmeňový zväz, ktorého centrum možno

vývoj. Veď žiadna cirkev, východná ani

predpokladať na území dnešných Čiech.

západná, nikdy nemohla prežiť bez toho,

V 4. - 5. storočí, po opustení svojej

aby sa stále neprispôsobovala meniacim

pravlasti, sa usadzujú v karpatskej časti

sa podmienkam života (porov. OE 5).

Dunajskej kotliny Slovania. V priebehu

Koncil pozýva východné cirkvi k návratu

6. - 7. storočia v nových vlnách osídľujú

k starootcovským tradíciám. (porov OE 6)

ďalšie územia.

Svätý Ján Pavol II. dokonca v jednej zo

Slovania sa postupom času, najmä

svojich homílii žiadal od východných

však vďaka kresťanským misionárom,

cirkví odvahu znova objaviť autentické

dostávajú do kontaktu s kresťanstvom.

tradície ich vlastnej identity a obnoviť
pôvodnú

čistotu

tam,

kde

je

Okolo roku 629, v čase existencie

to

Samovej ríše, podnikol misijnú cestu

nevyhnutné. Preto je veľmi dôležité

k Slovanom žijúcim nad Dunajom biskup

pravdivo poznávať historické súvislosti

Amand

vývoja daného územia.

účinkovanie nedosiahlo pozoruhodnejšie

z

Maastrichtu,

avšak

jeho

výsledky.
Obdobie do polovice 9. storočia

Kresťanstvo v ďalšom období sa šírilo

Územie východného Slovenska, na

medzi Slovanmi na ich obývanom území

ktorom sa geograficky nachádza aj

omnoho sústavnejšie ako predtým, takže

Prešovská eparchia, bolo od nepamäti

otázkami misií u nás sa zaoberali aj

osídlené a tvorilo etnicko-kultúrny celok.

cirkevné synody. Tak v lete v roku 796

Najstaršie archeologické nálezy už zo

zvolal syn cisára Karola Veľkého do

staršej doby kamennej svedčia o tom, že

opevneného tábora na brehoch Dunaja

terajšie územie Slovenska bolo osídlené

synodu, ktorá mala riešiť problémy

od

pokresťančenia

praveku.

K

prvým

kontaktom

s kresťanstvom dochádza pri vzájomných
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Vrabec a slnečnica
(príbeh pre potešenie duše)

V jednej nádhernej záhrade rástol
vznešený bambus. Pán ho mal radšej ako
ostatné stromy. Rok čo rok bambus rástol

krásu, ale ponechaj mi konáre a listy.“
„Ak ťa neobrežem, nemôžem ťa použiť.“
Slnko si zakrylo tvár a zhrozený motýľ

a bol čoraz silnejší a krajší. Bambus totiž

odletel.

dobre vedel, že Pán ho má rád a preto bol

hlasom povedal: „Pane, obrež ma.“

šťastný.
Raz prišiel pán k svojmu obľúbenému

Roztrasený

bambus

slabým

„Môj drahý bambus, musím ti urobiť
ešte

čosi

viac.

Musím

ťa

rozpoliť

stromu a povedal mu: „Drahý bambus,

a vytrhnúť ti srdce. Ak to neurobím,

potrebujem ťa!“

nemôžem ťa použiť.“ Bambus sa sklonil až

Nádherný bambus pocítil, že prišla
jeho chvíľa, pre ktorú bol stvorený

k zemi a zašepkal, „Pane, rozpoľ ma
a trhaj.“

a s veľkou radosťou povedal: „Pane, som

Tak Pán vyťal bambus, osekal mu

pripravený. Urob so mnou čo chceš.“

konáre s lístím, rozsekol ho a vybral mu

Pánov hlas bol vážny: „Aby som ťa mohol

srdce. Potom ho zaniesol k prameňu

použiť, musím ťa vyrúbať.“

blízko polí, ktoré trpeli suchom. Jemne

Bambus sa naľakal: „Vyrúbať, Pane?

napojil jeden koniec bambusu na prameň

Mňa, najkrajší strom v tvojej záhrade?

a druhý naviedol na vyschnuté polia.

Nie, prosím ťa, nie! Použi ma, ako chceš,

Priezračná a čistá voda začala tiecť

ale nie, nevytínaj ma.“ „Môj drahý

bambusom na ryžové polia, ktoré priniesli

bambus,“ povedal Pán, „ak ťa nevytnem,

bohatú úrodu.

nemôžem ťa použiť.“

Tak

sa

bambus

stal

veľkým

Záhrada sa ponorila do hlbokého

požehnaním, hoci bol vyťatý a zničený.

ticha. Aj vietor prestal viať. Bambus

Keď bol nádherným stromom, žil len pre

pomaly sklonil svoju nádhernú korunu

seba a obdivoval svoju krásu. Keď ho

a zašepkal: „Pane, ak ma nemôžeš použiť

vyrúbali, doráňali a znetvorili, stal sa

bez toho, aby si ma vyrúbal, tak ma

kanálom,

vytni.“ „Môj drahý bambus,“ povedal

a zúrodňoval svoje kráľovstvo.

znovu Pán, „musím ťa nielen vyťať, ale ti
musím odrezať aj konáre s lístím.“ „Pane
môj, zmiluj sa nado mnou. Znič moju
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Spievaná krížová cesta
(pozvanie na nedeľný podvečer)
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Liturgický program
Sväté liturgie po 2. pôstnej nedeli
od 26.02. do 04.03. 2018
Pondelok
26.02.

Sv. Porfyrios, gazský biskup

06:00 Veľkopôstny moleben
06:30 sv. lit. (csl.)

* Michal

18:00 sv. lit. (slov.) * Marián, Oľga, Viktor, Oliver

Utorok
27.02.

Prepodobný otec a vyznávač
Prokop Dekapolita

Streda
28.02.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil

Štvrtok
01.03.

Piatok
02.03.

Sobota
03.03.

Zdržanlivosť od mäsa

* Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Mária

17.30 Veľkopôstny moleben
18:00 sv. lit. (slov.)
(Liturgia VPD)

† Anna, Peter a ostatní
z rodín Jalčákovej a Sujovej

06:30 sv. lit. (csl.)

* Helena s rod.

Prepodobná mučenica Eudokia
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. hieromučeník Teodot,
kerynejský biskup

† Michal

17.30 Krížová cesta
18:00 sv. lit. (slov.)

Zdržanlivosť od mäsa
Sv. mučeníci Eutropios a jeho
spoločníci Kleonik a Bazilisk

* SSR a NSI

(Liturgia VPD)
06:30 sv. lit. (csl.)

† z farnosti (hramoty)

17:00 Veľká večiereň

3. zádušná sobota

Nedeľa
04.03.

06:30 sv. lit. (csl.)

18:00 sv. lit. (slov.)

3. pôstna nedeľa
Krížupoklonná
Prep. otec Gerasim od Jordána

hl. 6

† z farnosti (hramoty)

07:30 sv. liturgia (slov.)

* Róbert, Ľubica
Róbert, Ľubica

09:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Miroslav, Miloslava

16:30 Krížová cesta
18:00 sv. lit. (slov.)

* František, Marián s rod.
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Liturgický program
Sväté liturgie po 3. pôstnej nedeli
od 05.03. do 11.03. 2018
Pondelok
05.03.

Utorok
06.03.

Streda
07.03.

06:00 Veľkopôstny moleben
06:30 sv. lit. (csl.) † Vasiľ, Anna, Fedor, Ján, Mária

Sv. mučeník Konón

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. hieromuč. Biskupi v Chersone:
Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen,
Aiterios a ďalší

Štvrtok
08.03.

Prepod. Otec a vyznávač Teofylakt,
nikomédijský biskup

Piatok
09.03.

40 svätí mučeníci zo Sebastey
Zdržanlivosť od mäsa

Sv. mučeník Kodrat a spoločníci

† Anna (panychída)

18:00 sv. lit. (slov.)

† o. Emil (panychída)

17.30 Veľkopôstny moleben
18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária, Mária, Ján

(Liturgia VPD)
06:30 sv. lit. (csl.)

† Ján, Anna, Ján, Zuzana

18:00 sv. lit. (slov.)

† Martin

17.30 Krížová cesta
18:00 sv. lit. (slov.)

† Mikuláš

(Liturgia VPD)
06:30 sv. lit. (csl.)

† z farnosti (hramoty)

17:00 Veľká večiereň

4. zádušná sobota

18:00 sv. lit. (slov.)

4. pôstna nedeľa
Nedeľa
11.03.

06:30 sv. lit. (csl.)
42 svätí mučeníci z Amoria

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
10.03.

† Taras

07:30 sv. liturgia (slov.)

† z farnosti (hramoty)
* Gustáv

09:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Emília, Magdaléna

Sv. Sofronios,
jeruzalemský patriarcha

s rod.
hl. 7

17:00 Veľkopôstna večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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Tretie nedeľa Veľkého pôstu
(Krížupoklonná nedeľa)
V polovici veľkopôstneho obdobia

storočí tvorí súčasť ako veľkonočnej, tak

Cirkev uctieva svätý kríž a klania sa mu,

aj nedeľnej utierne. Nachádza sa aj

aby

v najstarších bohoslužobných knihách.

oslávila

plody

utrpenia.

Počas

celonočného bdenia tohto dňa
po

Veľkom

slávosloví

v

slávnostnom

Liturgia tejto nedele teda

sa

neopisuje

kríž

ako

symbol

sprievode

utrpenia, trestu, či poníženia,

vynáša kríž do stredu chrámu

no predstavuje ho ako symbol

a zostáva tam po celý týždeň.

radosti, symbol víťazstva a triumfu,

V strede chrámu ľudia bozkom

ktorý sa završuje v deň Vzkriesenia.

vzdávajú

úctu

Cirkevní otcovia

svätému Krížu.
Aj
nedeľu

v

v

túto

nanovo

všetko

hovorí

o

ňom

života,
slávnom

vidia
strom
ten

strom, ktorý bol v strede

Kristovom Vzkriesení. Ak sa

raja

zahľadíme na východný kríž,

nesmrteľnosti; nazývajú ho –

neuvidíme

nepremožiteľná

Krista,

ale

tu

trpiaceho
vzkrieseného

a osláveného Spasiteľa.
Touto nedeľou, ako aj počas dní
nasledujúceho celého týždňa, veriaci
uctievajú svätý kríž, ktorý sa stal
nástrojom vykúpenia, prostriedkom
spásy, zbraňou proti peklu.

Eden,

strom
zbraň,

víťazstvo kráľov, sláva kňazov,
sláva mučeníkov, rajská brána,
záchrana

veriacich,

okrasa

spravodlivých.
Krížupoklonná

nedeľa

učí

kresťanov chápať význam Pánovho
kríža ako aj kríža v ich živote.

Ústrednou piesňou tejto nedele je

Nachádzame sa v polovičke Veľkého

spev Tvojmu krížu klaniame sa Vládca

pôstu. Fyzické a duchovné úsilie, ak je

a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Je to

seriózne a trvalé, začína byť citeľné, jeho

časť modlitby z veľkonočnej utierne Videli

bremeno

sme Kristovo vzkriesenie... Je to veľmi

evidentnejšia. Človek potrebuje pomoc

starodávna modlitba, lebo už v deviatom

a povzbudenie, ktoré počuje v čítaní

je

ťažšie,

naša

únava
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z Evanjelia tejto nedele: „Kto chce ísť za

v čase pôstu a namáhavej cesty a snahy

mnou, nech zaprie seba samého, vezme

bol pred nás predložený kríž, aby nám

svoj kríž a nasleduje ma" (Mk 8,34).

poskytol odpočinok a osvieženie, aby sme

Avšak

mohli ľahšie dokončiť našu cestu...

nemôžeme

zobrať

svoj

kríž

a nasledovať Krista, ak neprijmeme Jeho

Dosiahnuc polovicu pôstu, ukážme

kríž, ktorý On prijal kvôli našej spáse. Je

skutkami

to Ježišov kríž, ktorý nás spasí, nie náš!

života, pokúsme sa s vierou zavŕšiť naše

Práve Ježišov kríž dáva nielen zmysel, ale

úsilie,

aj silu ostatným.

spokojnosť.

Preto
životodarný

sa

pred
Kríž,

nás
aby

predkladá
nám

začiatok

aby

sme

Božieho
získali

spôsobu

nekonečnú

V priebehu prvej časti Veľkého pôstu

boli

sa naše úsilie zameriavalo na naše vlastné

pripomenuté Kristove utrpenia, aby sme

očistenie, teraz si musíme uvedomiť, že

boli občerstvení, utešení a povzbudení...

toto očistenie nie je koncom v sebe

Podobáme sa na tých, ktorí putujú po

samom, ale musí nás viesť k nazeraniu,

dlhej a náročnej ceste súc unavení vidia

chápaniu a osvojeniu si tajomstva Kríža

nádherný strom s mnohými listami sadnú

a Vzkriesenia. Význam nášho úsilia sa

si do jeho tieňa, aby si na chvíľu

teraz odhaľuje ako účasť na tomto

odpočinuli a potom, akoby obnovení

tajomstve, na ktoré sme si tak zvykli, že

pokračujú vo svojej ceste. Podobne teraz,

jednoducho zabúdame na jeho význam.

„Ničím iným, než krížom nášho Pána Ježiša Krista nebola porazená
smrť: Hriech našich prvých rodičov je zničený, peklo vyplienené,
vzkriesenie udelené, nám je daná moc pohŕdať vecami tohto sveta,
dokonca aj smrťou, cesta k pôvodnej blaženosti je urovnaná, brány raja
sú otvorené, naša podstata je usadená po pravici Boha a z nás sú deti
a dedičia Boží. Krížom sa toto všetko napravilo...Je to pečať, že nás
ničiteľ nemôže napadnúť, pozdvihnutie padnutých, opora pre stojacich,
barla pre slabých, dušu a telo, štít pred všetkým zlom, príčina všetkého
dobra, zničenie hriechu, semeno vzkriesenia, a strom večného života.“
(sv. Ján Damascénsky)
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Krížovka
(niečo na odreagovanie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

-

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

Na ktorom vrchu prijal Mojžiš od Boha Desatoro?
Ako sa nazýva ranná modlitba cirkvi?
Na ktorom vrchu pristál koráb po potope?
Ako sa volal prvý svätý otec?
Ako sa nazýva modlitba, pri ktorej sa stojí?
Ktorý prorok bol 3 dni v bruchu veľkej ryby?
Ktorý evanjelista má vo svojom erbe býka?
Ako sa volala sestra Lazára, ktorú Pán napomenul?
Ktoré mesto sa obrátilo na Jonášovo kázanie?
Ako sa volal pestún p. Ježiša?
Do ktorej krajiny utiekol Jozef a Mária s malým Ježišom?
Ktorý učeník nezomrel mučeníckou smrťou?
Ako sa volala matka panny Márie?
Ako sa volala matka Izáka?
V podobe akého zvieraťa zostúpil na Krista Sv. Duch pri krste?
Ako sa volá praotec národov?
Ktorý prorok vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva?
Na ktorej hore mal obetovať Abrahám Izáka?
Ktorý prorok prežil s tromi mládencami v jame levovej?
Ktorý apoštol pochádzal z Betsaidy tak ako Peter a Ondrej?
Ako sa volal brat sv. Metoda?
Kto staval archu - koráb, aby sa zachránil pred potopou?
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Kontakt a základné informácie
Adresa: 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

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, sväté 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 výpis z matriky: krstný, resp. sobášny list
Krstný, resp. sobášny list je možné vyžiadať si aj telefonicky, či 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
FARSKÉ ZVESTI
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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