Farské zvesti 05/2018
___________________________________________________________

Ročník: 11.

Rok: 2018
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Každý kresťan má byť svedkom vzkriesenia
(z myšlienok pápeža Františka)
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Láska

Vo veľkonočné ráno Peter a Ján

porazila nenávisť, život zvíťazil nad

upozornení ženami utekali k hrobu a našli

smrťou,

temnoty!

ho otvorený a prázdny. Pristúpili teda

Kristus sa z lásky k nám vyzliekol zo svojej

a «naklonili sa», aby vstúpili do hrobu. Na

božej slávy, zriekol sa seba samého, prijal

vstúpenie do tajomstva je potrebné sa

podobu sluhu a ponížil sa až po smrť, a to

„nakloniť“, znížiť sa. Iba ten, kto sa zníži,

smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil

chápe Ježišovo oslávenie a môže ho

a urobil ho Pánom celého vesmíru. Ježiš

nasledovať po jeho ceste.

svetlo

rozohnalo

je Pán!

Svet nabáda presadiť sa za každú cenu,

Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním
Ježiš

ukazuje

všetkým

cestu

konkurovať, získavať na postavení... Ale

života

kresťania sú skrze milosť Krista, ktorý

a šťastia: touto cestou je pokora, ktorá

zomrel a vstal z mŕtvych púčikmi iného

v sebe zahŕňa poníženie. Toto je cesta,

ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre

ktorá privádza k sláve. Iba ten, kto sa

vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale

poníži, môže smerovať k „tomu, čo je

ochotnými a úctivými.

hore“, smerom k Bohu (porov. Kol 3,1-4).

Toto nie je slabosť, ale pravá sila! Kto

Pyšný človek pozerá „zhora nadol“,

nesie v sebe Božiu silu, jeho lásku a jeho

pokorný hľadí „zdola nahor“.

spravodlivosť,

nepotrebuje

používať
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násilie, ale hovorí a koná so silou pravdy,

pohľadom istú skutočnosť videl, no nie

krásy a lásky.

s okom ľahostajným; uvidel a nechal sa do

V biblických čítaniach často rezonuje
slovíčko „svedkovia“. Prvýkrát vychádza
z pier apoštola Petra, ktorý potom čo
uzdravil

chromého

zmenil svoj život.
Obsahom kresťanského svedectva nie

bráne

je nejaká teória, ani nie ideológia či

Jeruzalemského chrámu, volá: „Zabili ste

komplexný systém predpisov a zákazov,

pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil

prípadne nejaký moralizmus, ale je ním

z mŕtvych; a my sme toho svedkami“ (Sk

posolstvo spásy, konkrétna udalosť, či

3,15).

úst

skôr osoba: je ním vzkriesený Kristus,

vzkrieseného Ježiša, ktorý vo veľkonočný

žijúci a jediný Spasiteľ všetkých. O ňom

večer

pre

môžu svedčiť všetci tí, ktorí získali osobnú

tajomstvo svojej smrti a zmŕtvychvstania

skúsenosť s ním, v modlitbe a v Cirkvi,

a hovorí im: „Vy ste toho svedkami“ (Lk

skrze cestu, ktorá má svoje základy

24,48). Apoštoli, ktorí na vlastné oči

v krste, svoju výživu v Eucharistii, svoje

videli vzkrieseného Krista, nemohli o tejto

spečatenie v birmovaní, svoje neustále

svojej mimoriadnej skúsenosti mlčať. On

obrátenie vo sviatosti pokánia. A jeho

sa im ukázal, aby sa pravda o jeho

svedectvo je tým hodnovernejšie, čím

zmŕtvychvstaní mohla skrze ich svedectvo

zjavnejšie je viditeľné zo spôsobu života,

dostať ku všetkým. A Cirkev má za úlohu

ktorý je evanjeliový, radostný, odvážny,

naďalej v tomto poslaní pokračovať;

mierny,

každý pokrstený je povolaný slovom

milosrdenstvom.

Druhýkrát
otvára

pri

udalosti vtiahnuť. Svedkom je niekto, kto

zaznieva

myseľ

z

učeníkov

pokojamilovný

a

naplnený

a životom vydávať svedectvo, že Ježiš

Ak ale kresťan podľahne pohodliu,

vstal z mŕtvych, že Ježiš je živý a prítomný

márnivému spôsobu života, egoizmu, ako

medzi nami. My všetci sme povolaní

bude môcť komunikovať druhým živého

vydávať svedectvo, že Ježiš je živý.

Ježiša, ako bude môcť komunikovať

Môžeme sa ale spýtať: „Čo znamená
byť svedkom?“ Svedok je človek, ktorý
videl, ktorý si pamätá a ktorý
rozpráva.

Vidieť,

a vyrozprávať

pamätať

oslobodzujúcu moc živého Ježiša a jeho
nekonečnú nehu?
Nech

nás

Mária,

naša

si

podopiera svojím príhovorom, aby sme sa

sú tri slovesá, ktoré

mohli stať svedkami vzkrieseného Pána,

vyjadrujú jeho identitu a poslanie. Svedok

prinášajúc

je

veľkonočné dary radosti a pokoja.
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Matka,
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Prešovská archieparchia v dejinách
(historické súvislosti vývoja územia Prešovskej archieparchie)
Obdobie do Užhorodskej únie

období

Zo 16. a 17. storočia sa na území

myšlienkové prúdy, hlavne teologické

Slovenska
kódexy,

zachovali
ktoré

viaceré

dosvedčujú,

tomto

období

tiež

a

že

katolícky univerzalizmus.

na

slovanská

liturgia

filozofické,

začali

cyrilské

východnom Slovensku sa uplatňovala
v

sa

ktoré

šíriť

rôzne

spochybňovali

V tomto období však začína aj
vplyvom

politickej

situácie

proces

byzantského obradu. Pre používanie

rekatolizácie. Objavujú sa pokusy priviesť

liturgických kníh a zvyklostí na území

Ruténov k únii, teda k zjednoteniu

východného Slovenska v tomto období je

s Rímom. Tu je však nutné zdôrazniť fakt,

charakteristické to, že sa takmer nelíšili

že jednou z hlavných požiadaviek tohto

od textov a zvykov susedných
východných

zjednotenia

eparchií.

bola

aj

záruka

nemennosti obradu. Treba

Potvrdzuje to i skutočnosť, že

však mať na zreteli aj to, že

do 18. storočia boli na tomto

územie budúcej Prešovskej

území používané liturgické

eparchie

knihy vydané v susedných

akúsi deliacu čiaru medzi

eparchiách,

východom a západom, čo

hlavne

v Přemysli a Ľvove.

sa

Náboženský

život

niekoľko

a

existuje

informácií,

ktoré

dotýkajú

predovšetkým

kláštorov

(Hruševský,

aj

a náboženských sférach.

prvej polovice 16. storočia
známy

prejavovalo

v kultúrnych, mocenských

východnej cirkvi je v období
málo

predstavovalo

Vyvrcholením

iba
sa

týchto

únijných snáh bolo vyhlásenie
však

tzv. Brestlitovskej únie v roku 1596.

niekoľkých

Takáto idea úradného zjednotenia

Mukačevský...)

s katolíckou Cirkvou sa začala črtať aj

a otázok spojených s ich právomocou

v Mukačevskej eparchii, a to na začiatku

a kánonickým postavením. Tieto kláštory

17. storočia.

však

boli

dôležitými

náboženskými

a administratívnymi centrami. V tomto

Táto

idea

úradného

zjednotenia

s katolíckou Cirkvou dostávala čoraz
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jasnejšie obrysy. Po storočiach relatívne

slávnostnej liturgii, po príhovore biskupa

pokojného

Jakušiča

a

tichého

paralelného

a

dvoch

bazilánov

bolo

spolužitia dvoch cirkví a obradov bez

prednesené vyznanie viery. Kňazi úradne

väčších cirkevno-právnych komplikácií

uznali ako hlavu Cirkvi pápeža Inocenta

sa ukazovala stále naliehavejšou potreba

X. a jeho nástupcov a prijali to, čo bolo

úradnej ratifikácie stavu vzťahov medzi

promulgované katolíckou Cirkvou ako

dvoma

stranami.

vychádzala

z

Táto

naliehavosť

učenie viery.

dvoch

navzájom

Nakoniec

bola

pridaná

klauzula

prepojených javov. Na jednej strane tu

s troma podmienkami, ktoré žiadali

silnel nový migračný príliv, pochádzajúci

východní kňazi:

z oblastí, v ktorých bola dominantnou

1. aby

cirkev východného obradu nezjednotená

mali

2. aby im bolo zabezpečené právo

pociťovali silnejúci tlak zo strany svojich

voliť

svetských zemepánov v ich pokuse

následnej

protestantizovať

schválenie,

poddaných,

uplatňujúc dobovú zásadu cuius regio
eius

religio

–

čie

panstvo,

3. aby

toho

biskupa
Svätej

východné

navrhnutého
stolici

na

duchovenstvo

dostalo rovnaké práva a privilégia

náboženstvo.
Pod

právo

zachovať obrad,

s Rímom. Na druhej strane veriaci

svojich

garantované

ako latinské.

vplyvom

spomenutých

Samotný akt zjednotenia potvrdil

historických okolností sa pre východných

najskôr 14. mája 1648 uhorský prímas

veriacich

východisko

Lipaj a potom v septembri toho istého

nielen zachovania svojej identity, ale

roku aj celouhorská synoda v Trnave. Na

prežitia všeobecne vyhlásenie jednoty

nej

s katolíckou Cirkvou.

o uzatvorenej cirkevnej únii baziliánski

ukazovalo

ako

informovali

prítomných

Oficiálne bola únia uzavretá v roku

mnísi Petrovič a Kosovický, vyslaní

1646 v Užhorode (24. apríla), pričom ale

zástupcovia mukačevského zjednoteného

podmienka nemennosti obradu bola

duchovenstva a jedni z jej hlavných

formulovaná iba všeobecne.

promótorov

v

sprievode

ďalších

24. apríla 1646 sa v Užhorode,

zjednotených kňazov. Svätá Stolica bola

v hradnej kaplnke, zišlo 63 kňazov. Po

o tomto akte informovaná až v roku 1650
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Žalm a televízny antižalm
(niekoľko myšlienok na rozjímanie)
Antižalm

Žalm 23

Televízor je môj pastier, nič mi nechýba:

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

kŕmi ma v pohodlnom kresle.

pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma ďaleko od viery,

Vodí ma k tichým vodám,

dušu mi zabíja.

dušu mi osviežuje.

Vodí ma po pomýlených chodníkoch,

Vodí ma po správnych chodníkoch,

verný autorom programov.

verný svojmu menu.

I keby som mal chodiť cestou dobrého

I keby som mal ísť

kresťana,

tmavou dolinou,

nebudem sa o to snažiť,

nebudem sa báť zlého,

lebo televízor je so mnou.

lebo ty si so mnou.

Jeho káble, vypínače a diaľkový ovládač
–
to všetko je mi útechou.

Tvoj prút a tvoja palica,

Prestieraš mi stôl rôznych hlúpostí podľa

Prestieraš mi stôl

mojich túžob.

pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi zlé predstavy do hlavy

Leješ mi olej na hlavu

a moje túžby mi napĺňaš až po okraj.

a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Lenivosť a darebnosť budú ma

Dobrota a milosť budú ma

sprevádzať

sprevádzať

po všetky dni môjho života.

po všetky dni môjho života.

A budem bývať pri televízore mnoho

A budem bývať v dome Pánovom

a mnoho dní.

mnoho a mnoho dní.

tie sú mi útechou.

Ktorá verzia odzrkadľuje môj život?
Nie je televízny antižalm o mne?
Ktorú verziu vlastne preferujem ja v svojom živote?
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Príbeh o somárikovi. V obchode.
(príbehy pre potešenie duše)
Príbeh o somárikovi

vyššie. Každý sa len udivene pozeral, keď

Kde bolo tam bolo, bol jeden dedko,

somár vykročil zo studne a šťastne

ktorý mal starého somára.

odkráčal.

Somár jedného dňa spadol do studne.

Život na nás bude vždy hádzať rôzne

Chudák celé hodiny zúfalo plakal a dedko

smeti a hlinu. Trik ako sa dostať zo studne

sa snažil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ

je, zo všetkého sa otriasť a urobiť krok hore.

dostal. Nakoniec sa rozhodol, že somár je

Každý problém je len určitá možnosť,

už aj tak starý a studňu chcel aj tak zakopať

príležitosť

a tak nebude ďalej rozmýšľať nad nejakým

Z každého problému je nejaké východisko,

riešením, ako ho dostať von.

kým

to

urobiť
nevzdáš

krok
a

ďalej.

nezastavíš

sa.

Zavolal na pomoc susedov, aby mu
pomohli. Každý sa chopil lopaty a začali

V obchode

hádzať hlinu do studne. Starý somár

Jednému chlapcovi sa zdalo, že sa ocitol

pochopil, čo sa deje a začal hrozne nariekať.

vo veľkom obchode.

Na prekvapenie každého sa po nejakom

Za pultom ako predavač stál anjel.

čase ukľudnil. Po niekoľkých lopatách

„Čo tu predávate?" opýtal sa chlapec.

nahádzanej hliny dedko nakukol do

„Všetko, čo si praješ.", odpovedal krátko

studne. Prekvapene videl, že somár po

anjel.

každej lopate hliny robí niečo fantastické.

Chlapec začal vypočítavať svoje priania.

Otriasa zo seba hlinu a vždy ju zadupe pod

„Prial by som si, aby skončili všetky vojny

seba a tak sa dostáva vždy vyššie a vyššie.

na svete, aby bola všade spravodlivosť,

Dedko a susedia ďalej hádzali hlinu

aby sme boli znášanliví a veľkodušní, aby

a somár sa otriasal a dostával sa vždy

bolo v rodinách viac lásky, aby mali všetci
prácu,

aby

sme

v Cirkvi mali k sebe bližšie a ...“
Anjel ho prerušil a povedal: "Je mi ľúto,
chlapče. Ty si ma zle pochopil. My
nepredávame plody, my predávame len
semená. "
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Liturgický program
Sväté liturgie po 4. nedeli po Pasche
od 23.04. do 29.04. 2018
06:30 utiereň

Pondelok
23.04.

07:30 sv. lit. (csl.)

Sv. veľkomučeník Juraj

* Juraj s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

Utorok
24.04.

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. apoštol a evanjelista Marek

Štvrtok
26.04.

Sv. hieromučeník Bazil,
amáziský biskup

Polovica Päťdesiatnice

Sv. hieromuč. Simeon, Pánov
príbuzný. Prep. Štefan.
Zdržanlivosť od mäsa
Sv. apoštoli Jasón a Sósipatros.

Sobota
28.04.

† Ján, Zuzana, Ján, Anna

Sv. muč. Sáva Stratilat

Streda
25.04.

Piatok
27.04.

* Pavol

Sv. mučeníci Dadas, Maxim a
Kvintilián

* Marcela

08:30 sv. lit. (csl.) * Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír
18:00 sv. lit. (slov.)

† Marián

06: 30 sv. lit. (csl.)

† Juraj

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján, Mária, Renáta, Iveta...

06:30 sv. lit. (csl.)

† Emil, Brigita, Anna, Andrej

18:00 sv. lit. (slov.)

† Helena, Ján, Helena, Michal

06:30 sv. lit. (csl.)

* Mária, Štefan, Jozef s rod.

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. liturgia (slov.)

Nedeľa
29.04.

5. nedeľa po Pasche –
o Samaritánke

* Margita
* Veronika, Erik,
Sofia, Simon.

09:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* Gabriela

hl. 4
17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Helena, Ľuba, Anna,
Jana s rod.
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Liturgický program
Sväté liturgie po 3. nedeli po Pasche
od 30.04. do 06.05. 2018
Pondelok
30.04.

06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. apoštol Jakub,
brat sv. Jána Teológa

18:00 sv. lit. (slov.) † Vasiľ, Anna, Teodor, Lukáš...
07:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
01.05.

Sv. prorok Jeremiáš

Streda
02.05.

Sv. Atanáz Veľký

Štvrtok
03.05.

Odchod do večnosti prep. otca
Teodóza Pečerského

Piatok
04.05.

Sv. muč. Pelágia

† Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária, Viera

06:30 sv. lit. (csl.)

Zdržanlivosť od mäsa
Sv. mučenica Irena. Prep. otec

Sobota
05.05.

* Ľubomír s rod.

Nikefor, igumen Médikiovho
monastiera

† Marek, Marek, Viktória

18:00 sv. lit. (slov.)

* Slavomír

06:30 sv. lit. (csl.)

† Filoména

18:00 sv. lit. (slov.)

* Radoslav

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

06:30 sv. lit. (csl.)

* Marián

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

† Daniel

07:30 sv. liturgia (csl.)

Nedeľa
06.05.

6. nedeľa po Pasche –
o slepom

* Marián s rod.

09:00 sv. liturgia (slov.)

* za farnosť

11:00 sv. liturgia (slov.)

* za farnosť

hl. 5
Slávnosť Slávnostného prijímania
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Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
(liturgická spomienka 23. apríla)
Svätý Juraj pochádzal z Kapadócie

odvážny mladík ešte s väčšou odvahou

v Malej Ázii. Jeho rodičia boli veľmi

vyhlásil: „Som kresťan a chcem zomrieť

zbožní a poskytli mu dobrú kresťanskú

za Krista.“ Po tomto smelom vyznaní

výchovu. Ale čoskoro ostal bez otca, ktorý

viery cisár Dioklecián prikázal uväzniť

mučenícky zomrel za Krista. Tie časy boli

Juraja a kruto ho mučiť.

pre

kresťanov

veľmi

pretože

Cisár sa snažil získať mučeníka na

vtedajší cisár Dioklecián bol veľkým

modloslužobníctvo. Svätec mu povedal:

prenasledovateľom

Vďaka

„Ukážte mi vašich bohov!“ Cisár ho

starostlivosti jeho dobrej matky Juraj

zaviedol do pohanského chrámu. Juraj

napredoval vo vzdelaní a kresťanskom

tam vzývaním Kristovho mena zničil

spôsobe života. Keď mal 18 rokov, zobrali

všetky pohanské modly. Pohanskí kňazi

ho do rímskej armády a pre svoju

sa vtrhli na Juraja a žiadali jeho okamžitú

bystrosť, mužnosť a iné prednosti rýchlo

smrť. Vtedy k cisárovi pristúpila aj jeho

dosiahol

hodnosť

manželka Alexandra, padla k nohám

vojvodu a komitu (vysoký dôstojník, ktorý

a prosila o milosť pre Juraja. Cisár oboch

sprevádzal cisára na cestách a bol jeho

odsúdil na smrť. Cisárovná umrela ešte

poradcom). To však neovplyvnilo Juraja,

počas cesty na popravisko a sv. Juraj bol

ba naopak, so smútkom myslel na

sťatý – 23. 4. 303.

vysokú

ťažké,

kresťanov.

armádnu

kresťanov, ktorí trpeli za Krista. Modlil sa

Svätý

Juraj

patrí,

spoločne

k Bohu, aby sa aj on stal hodným brániť

s Demetrom, Prokopom a Teodorom, vo

kresťanskú vieru svojím životom.

východnej cirkvi k „vojenským svätcom“

V čase prenasledovania kresťanov
rozdal

svoj

majetok

a jeho osoba bola prejavovaná veľká úcta,

chudobným

hlavne v meste Lydde. Po jeho umučení

a prepustil svojich otrokov. Juraj ako

bolo telo prenesené do Lyddy v Palestíne.

vojak dostal príkaz pochytať a mučiť

Za čias Konštantína Veľkého ho preniesli

kresťanov. Nielenže odmietol vykonať

do novovybudovaného chrámu v Lydde

takýto príkaz, ale dokonca pred cisárom

(v liturgickom kalendári sa to slávi 3.

s odvahou vyznal Krista. Prekvapený

novembra). Hlava svätca sa nachádza

Dioklecián sa ho usiloval prehovoriť, ale

v Ríme, v chráme, ktorý nesie jeho meno.
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Sv. Marek, evanjelista
(liturgická spomienka 25. apríla)
Sv. Marek je autorom druhého

starokresťanské spisy. Marek založil

evanjelia. Hoci mal latinské meno,

cirkevnú obec v Alexandrii a stal sa

podľa historikov bol pôvodom Žid,

tam biskupom.

synovec sv. apoštola Petra. Podľa

Podľa tradície zomrel Marek

všetkého nepatril medzi učeníkov

mučeníckou smrťou – pohania ho raz

Ježiša Krista, keďže v tých časoch

ráno prekvapili pri bohoslužbách,

bol ešte mladíkom.

uviazali mu povraz okolo hrdla a vláčili

Podľa Nového zákona jeho plné

ho ulicami mesta, kým nezomrel.

meno bolo Ján Marek. On aj jeho

Veriaci ho pochovali v dedine Bucoli

matka Mária boli v prvej Cirkvi

pri

známi a vážení. Dom jeho matky

mohamedánov do Egypta v roku 828

Alexandrii.
dvaja

Pri

benátski

vpáde

v Jeruzaleme podľa všetkého slúžil ako

preniesli

kupci

jeho

miesto stretávania pre Ježiša a jeho

pozostatky do Benátok. V Benátkach je úcta

apoštolov a potom aj pre kresťanov. Exegéti

k nemu veľmi živá. V rokoch 1063-1094 tam

predpokladajú, že v tomto dome prebehla

postavili známu baziliku, ktorá je zasvätená

Posledná večera a Zoslanie Ducha Svätého.

práve sv. Markovi.

Po Turícach Marek hlásal evanjelium

Najznámejším z atribútov svätého Marka

spolu s Barnabášom a Pavlom. Z tejto prvej

je bezpochyby lev, kráľ púšte. Je to odkaz na

misijnej cesty sv. Pavla sa však predčasne

skutočnosť, že jeho evanjelium začína

vrátil do Jeruzalema (Sk 13,13). Potom

kázaním svätého Jána Krstiteľa na púšti

sprevádzal Barnabáša na ostrov Cyprus (Sk

a slovami: „Hlas volajúceho na púšti:

15,39). Takisto pôsobil v Ríme spolu so sv.

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu

Petrom a Pavlom. Svoje evanjelium napísal

chodníky!“ (Mk 1,3).

Marek pravdepodobne v Ríme pred rokom

Markov lev býva zvyčajne okrídlený.

60. Písal v gréčtine pre kresťanov, ktorí

Svoje krídla získal pravdepodobne z toho

pochádzali z pohanských národov. Podľa

dôvodu,

tradície čerpal predovšetkým z rozprávania

zobrazovala

sv. apoštola Petra.

bytosti. Symbol okrídleného leva je zrejme

Traduje sa, že Peter poslal Marka kázať
do Egypta. Hovoria o tom aj mnohé
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Zábavník
(niečo na odreagovanie)
1
2
3
4
5

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pomôcky nájdete aj vo Svätom písme

1. Kto bol prvým pápežom?
2. Čo musíme mať, aby Boh vyslyšal naše prosby?
3. Aká je prvá a základná sviatosť?
4. Komu bola venovaná kniha Skutkov apoštolov? (Sk 1,1)
5. 6. Aká bola siedma rana egyptská, ktorú zoslal Boh, aby vyslobodil Izrael? Ex 9,13-35
7. Ako sa volá terajší pápež?
8. Ako sa volala manželka praotca Abraháma? Gn 17,15
9. Ktorý evanjelista bol mýtnikom a má vo svojom symbole človeka, (anjela) ?
10. Ako sa volal najmladší syn praotca Jakuba? (Jozefov brat od Ráchel) Gn 43,29
11. Aký názov má gréckokatolícky časopis?
12. Ako sa volal človek, ktorého prepustili namiesto Ježiša? (Jn 18,40)
13. V akom meste sa narodil sv. Mikuláš?
14. Koho vzkriesil Ježiš po 4 dňoch z hrobu?
15. Ako sa volal človek, ktorý podľa Biblie dožil najviac rokov? Gn 5,27
16. Čo stvoril Boh na 6 deň?
17. Kto v starom zákone staval koráb, aby sa zachránil pred potopou?
18. Koho zabil Dávid prakom? 1 Sam 17,38 – 54
19. Na ktorom vrchu pristál koráb po potope? Gn 8,4
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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 osobne, telefonicky, či mailom.
Užitočné telefónne čísla
Zaopatrovanie (non-stop): 0907 323 733
Charita a sklad solidarity: 057 775 69 93
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho: 057 778 33 98
FARSKÉ ZVESTI
Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
Dobrovoľný príspevok (tlač 1ks = 0,20 €)

IBAN farnosti: SK3009000000000086909038
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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