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Ročník: 11.

Rok: 2018

Číslo: 10

Rozsievači nádeje, tešitelia v sile Svätého Ducha
(z myšlienok pápeža Františka)
Na prahu slávnosti Turíc nemôžeme
nehovoriť o vzťahu, ktorý existuje medzi

poháňajúcu loďku podľa okolností buď na
more alebo k brehu.

kresťanskou nádejou a Duchom Svätým.

Apoštol Pavol uzatvára svoj List

Duch je tým vetrom, ktorý nás poháňa

Rimanom týmto žičením: „Boh nádeje

vpred, ktorý nás udržiava v kráčaní, dáva

nech

nám cítiť, že sme pútnikmi a cudzincami

a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha

a nedovoľuje nám pohodlne sa uvelebiť

Svätého oplývali nádejou“ (15,13).

a stať sa akýmsi „vysedávajúcim“ ľudom.
List Hebrejom prirovnáva nádej ku

vás

naplní

všetkou

radosťou

Zamyslime sa trochu nad obsahom
týchto nádherných slov.

kotve (porov. 6,18-19); a k tomuto obrazu

Výraz „Boh nádeje“ neznamená len to,

môžeme pridať obraz plachty. Ak je kotva

že Boh je predmetom našej nádeje, čiže

tým, čo dáva loďke istotu a udržuje ju

tým, ku ktorému dúfame, že jedného dňa

„ukotvenú“ na vlniacom sa mori, plachta

dôjdeme vo večnom živote; znamená tiež

je naopak tým, čo jej dáva hýbať sa

to, že Boh je tým, kto nám už teraz dáva

a napredovať na vode. Nádej je skutočne

dúfať, dokonca dáva nám „v nádeji sa

ako plachta; ona zachytáva vietor Ducha

radovať“ (Rim 12,12): radovať sa už teraz

Svätého a premieňa ho na hybnú silu

z toho, že dúfame, a nie iba dúfať, že sa raz
budeme radovať.
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Je to radosť z dúfania, a nie dúfanie, že

Kresťan môže zasievať trpkosť, môže

budeme mať radosť. Ľudia potrebujú

rozsievať pochybnosti, a toto nie je

nádej, aby žili, a potrebujú Svätého Ducha

kresťanské. A ty, ak takto konáš, nie si

k tomu, aby mohli dúfať.

dobrým kresťanom. Rozsievaj nádej: šír

Počuli sme, že sv. Pavol pripisuje
Svätému Duchu schopnosť dať nám
dokonca

„oplývať

nádejou“.

olej nádeje, šír vôňu nádeje, a nie ocot
trpkosti a beznádeje.

Oplývať

A predovšetkým chudobní, vylúčení

nádejou znamená nikdy sa nenechať

a nemilovaní sú tými, čo potrebujú

odradiť; znamená to dúfať «proti každej

niekoho,

nádeji» (Rim 4,18), čiže dúfať aj vtedy,

„paraklétom“,

keď sa vytráca každý ľudský dôvod

a ochrancom. Tak ako sa Duch Svätý stáva

kto

sa

pre

nich

čiže

stane

utešiteľom

k nádeji, ako to bolo

pre každého z nás,

u Abraháma, keď

čo

mu

námestí,

Boh

kázal

sme

tu

na

tešiteľom

obetovať

svojho

a ochrancom. To

jediného

syna,

isté musíme robiť

Izáka, a ako to bolo

pre

ešte viac u Panny

najnúdznejších, pre

Márie

tých

pod

Ježišovým krížom.
Svätý

Duch

tých
najviac

odpisovaných,
túto

tých, čo to najviac potrebujú, pre tých, čo

nám

najviac trpia. Byť obrancami a utešiteľmi.

vnútorne dosvedčuje, že sme Božími

Svätý Duch živí nádej nielen v srdci

deťmi a jeho dedičmi (porov. Rim 8,16).

ľudí, ale aj v celom stvorenstve. Apoštol

Ako by mohol ten, ktorý nám dal

Pavol hovorí – zdá sa to byť tak trochu

vlastného jediného Syna, nedarovať nám

zvláštne, avšak je to pravda – hovorí, že aj

spolu s ním aj všetko ostatné? (porov.

stvorenie „túžobne očakáva“ oslobodenie

Rim 8,32)

a „vzdychá a zvíja sa“ ako v pôrodných

neporaziteľnú

nádej

umožňuje

pre

tým,

že

Svätý Duch nás nielenže uschopňuje

bolestiach (porov. Rim 8,20-22).

dúfať, ale nás aj robí rozsievačmi nádeje,

Aj toto nás pobáda k úcte ku

aby sme aj my – ako on a vďaka nemu –

stvorenstvu: nedá sa pošpiniť obraz bez

boli

spôsobenia urážky umelcovi, ktorý ho

„paraklétmi“,

čiže

utešiteľmi

a ochrancami bratov. Rozsievači nádeje.
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Prešovská archieparchia v dejinách
(historické súvislosti vývoja územia Prešovskej archieparchie)
Od

zriadenia

Prešovskej

eparchie po rok 1950
Samotné
eparchie

zriadenie

organizované

vyniká počtom obyvateľov katolíkov -

pod

gréckeho i latinského obradu - titulom

patronátom cisára Františka I. Cisár,

a poctou biskupského mesta v zmysle

odvolávajúc sa na „patronátne právo“,

kánonických ustanovení a uvedenou

dňa 3. novembra 1815 bez vedomia Ríma

apoštolskou

utvoril

bola

prešovskej

eparchiu

predošlého

v

hraniciach

košického

videli,

tak

titulom

náležitostí

pápež

bulou
zo

septembra

mesta,

povyšujeme farský kostol

Pius

- nazývaný vikariálnym

Relata
dňa

aj

slobodného

kráľovského

Po splnení všetkých

semper

A

v Prešove, ozdobenom, ako sme

vikariátu.

VII.

autoritou.

zasvätený

22.

sv.

Evanjelistovi

Jánovi
-

ktorý

1818

uznávame za dosť veľký

vyhlasuje

kanonické

a pekne vybudovaný, na

erigovanie

Prešovskej

biskupskú

eparchie.

Tento

Niekoľko

myšlienok

meste

chrám

predtým

z buly o zriadení eparchie:
„...v

katedrálu.
bol

farským,

zasvätený úcte sv. Jána

Prešov

Evanjelistu,

ustanovíme nové biskupstvo zo

odteraz

bude

spravovať terajší farár čiže vikár.

spomenutej mukačevskej diecézy, bude

Jemu zostane vykonávanie starostlivosti

to veľmi prospešné pre pravoverné

o

náboženstvo a pre samých veriacich

kedykoľvek sa to prihodí - sa oň postará

v Kristu...“

budúci,

duše

a
v

pri
tom

jeho

uprázdnení

čase

-

ustanovený

„A na prvom mieste ozdobujeme

prešovský biskup, tak ako doteraz. V tom

spomínané slobodné kráľovské mesto

chráme zriaďujeme a ustanovujeme

Prešov, ktoré za vlády tohto cisára

nastálo - z podobného popudu našej
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apoštolskej

autority

-

stolicu

s biskupskou hodnosťou pre jedného
biskupa, nazývaného prešovským. Tá

tak

mohli

zaznamenávať

rozličné

liturgické zmeny a zvyklosti.
Po

roku

1945

nastáva

bude mať všetky svoje biskupské znaky,

v Československu nová situácia, ktorej

privilégiá a prednosti takým spôsobom

základnou

a v takej forme, akej sa tešia a používajú

zatlačovanie

ostatné

cirkvi

Začala nová epocha vo vzťahoch štátu voči

gréckokatolíckeho obradu, ktoré boli

cirkvi. Skončilo sa obdobie merania síl

zriadené Apoštolskou stolicou v tom

pripomínajúce demokraciu a nastala

uhorskom kráľovstve...“

doba teroru.

katedrálne

V roku 1891 sa uskutočnila synoda
v Ľvove, ktorej uznesenia sa postupne
zavádzali

do

bohoslužobného

života

Prešovskej eparchie.
Z hľadiska liturgického vývoja bolo 19.
storočie

poznačené

protichodnými

viacerými
tendenciami.

Gréckokatolíci sa nachádzali v tomto
období v pozícii podriadenej menšiny po
stránke etnickej a taktiež obradovej.
Cirkevný život bol jedným z mála
verejných

prejavov

ich

kultúrneho

a spoločenského života. Logicky sa v ňom
teda premietali aj niektoré spoločenskopolitické tendencie a pomery. Veľmi
zjednodušene sa niekedy označujú ako
prúd

maďarizačný,

prúd

latinizačný

a rusofilný prúd.
V tomto období však môžeme vidieť aj
veľký

vplyv

v

liturgickej

situácii.

Rozšírený počet kníhtlačiarní umožnil
častejšie vydávanie liturgických i rôznych
pomocných obradových kníh, v ktorých sa
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charakteristikou
katolicizmu

do

je
úzadia.

Po roku 1945, po strate Podkarpatskej
Rusi, bola na území ČSR ustanovená
jednotná

Československá

pravoslávna

cirkev. Čo sa týka pravoslávnych na
východnom Slovensku a v Čechách, patrili
pod

jurisdikciu

srbskej

pravoslávnej

cirkvi. Navzájom však boli veľmi odlišní,
keďže v Čechách sa hlásili k husitskej
tradícii, vo veľmi zjednodušenej liturgii
používali

češtinu,

vo

vieroučných

otázkach boli liberálni.
Ruskí a ukrajinskí emigranti používali
v liturgii staroslovienčinu a v ostatnom
náboženskom prejave boli konzervatívni.
Po vojne k ním pribudli volynskí Česi. Tí
mali tiež osobitnú tvár. Takto česká
pravoslávna cirkev predstavovala značne
zložitý organizmus.
Jedným z krokov celej cirkevnej
politiky, ktorá mala viesť k celkovej
likvidácii

náboženstva,

bola

najprv

likvidácia gréckokatolíkov a ich prestup
na pravoslávie.
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„Kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“ (Rim 8,9)
(myšlienky v súvislosti s Nedeľou Päťdesiatnice)
„Z jeho vnútra potečú prúdy živej

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno

vody. To povedal o Duchu, ktorého mali

na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol

dostať tí, čo v neho uverili“ (Jn 7, 38; 39).

hukot z neba, ako keď sa ženie prudký

Spevák Cliff Richard vyznal, že verí

vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.

v Ježiša a preto spieva o Ježišovi... Ježiš je

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa

mu cestou k Bohu. Svätým Duchom

rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden.

vstúpil do jeho života. V Ježišovi vidí

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali

i blížnych, preto potrebným pomáha...

hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával

Svätý Duch je v Písme často zastúpený

hovoriť. (Sk 2,1-4)

obrazom vody, ktorá umožňuje život

Biskup William Temple hovorí: „Nikto

všetkých pozemských tvorov (Gn 1, 2n).

nemôže odo mňa žiadať, aby som napísal

Izraeliti na ôsmy deň slávnosti stánkov sa

Hamleta

alebo

modlili o tento životodárny dážď, ktorý na

podobnú

divadelnú

Východe je veľmi vzácny.

dokázal napísať iba Shakespeare, ale ja

Ježiš Kristus použil starozákonné
symboly

vody

a

prosebné

Kráľa

Leara

hru.

alebo

Také

hry

nie. A podobne nikto nemôže odo mňa

procesie

žiadať, aby som žil ako Ježiš. Taký život

o životodárny dážď k ohláseniu „živej

dokázal žiť iba Ježiš, ale ja nie. Keby však

vody“, spásnej milosti, ktorou je on sám.

do mňa vstúpil Shakespearov génius,

Podľa toho sebazjavenia je Ježiš

potom by som bol schopný napísať

stredom a prameňom spásy. Kristus je

podobnú hru. A rovnako, keď vstúpi do

zdrojom

mňa

lásky

a

Svätého

Ducha.

V Pánových slovách: „Ak je niekto

Ježišov

Duch,

potom

budem

schopný žiť tu na zemi Ježišov život.“

smädný a verí vo mňa, nech príde ku

V životopise sv. Františka z Assisi

mne a nech pije“ (Jn 7, 37) sú v podstate

čítame, že jeho rehoľný brat Lev mal

zhrnuté túžby spásy vyjadrené Pannou

istého

Máriou v slovách o nasýtení hladných

mohutnú rieku, ako sa valila svetom.

dobrými vecami (Lk 1, 53).

Ľudia sa snažili ju preplávať. Jedni sa

dňa

zvláštne

videnie.

Videl

potopili už na začiatku, iní uprostred
rieky a iní, keď sa už blížili na druhý breh.
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Len malá hŕstka ich preplávala a sa

pre dobré diela; znakom druhého stupňa

zachránili. Sv. František z osvietenia

je sladkosť a teplota horiaceho srdca;

Svätého Ducha mu videnie vysvetlil.

a znakom synovstva je srdce, ktoré

Hovoril, že mohutná rieka je záplava

neustále vzdychá „Abba, Otče!“ (Mk 14,

darov

36).

Svätého

zanedbávajú

Ducha.

milosti

Sú

takí,

Svätého

čo

Ducha

„Duch Svätý píše Boží zákon do našich

krátko po krste, niektorí aj niečo dlhšie

sŕdc – nie na kamenné tabule ako

vydržia, ale ak neostanú verní svojim

v Starom zákone. Duch Svätý premení

krstným sľubom do konca, nemajú nádej

naše srdce a naplní ho radosťou a spôsobí,

spasenia. Len malá hŕstka tých, ktorí

že nás všetko Božie priťahuje veľkou silou

vytrvajú do konca, bude večne spasená.

a je to pre nás neodolateľné. Všetko

Skutky svätých apoštolov (Sk 2, 4)

plníme nie z povinnosti, ale z lásky

hovoria, že všetci boli naplnení Svätým

a s radosťou. Len táto radosť v nás môže

Duchom, a vskutku všetci

presvedčiť tých ostatných

pokrstení

stávajú

okolo o tom, aký je Boh.

nositeľmi Ducha. Musíme

Naša tvár má byť obrazom

však mať neustále na pamäti

tváre Božej.“ (o. Pavel

slová svätého Pavla, ktorý

Havlát)

nás

sa

varuje:

telesne,

„Vy

ale

nežijete

„Kto nemá Kristovho

duchovne,

Ducha, ten nie je jeho“

pravda, ak vo vás prebýva

(Rim 8, 9).

Boží Duch. Lebo kto nemá

Kiež by nás tieto slová

Kristovho Ducha, ten nie je

pohli

jeho“ (Rim 8, 9).

skúmaniu

Svätý Duch neostáva v každom. Môže

ku

častému

našich

sŕdc,

aby boli vždy otvorené a ochotné prijať

odísť. Tu sú znaky jeho prítomnosti:

Svätého

Najprv, keď nájde v človeku ducha

Pravdy.

Ducha,

Utešiteľa

a

Ducha

pokánia, vedie kresťana k Bohu a učí ho

Človek sa totiž nedokáže sám polepšiť,

ako napraviť život. Keď je táto práca

je to vždy Svätý Duch, ktorý nás

ukončená, kresťan je vedený na cestu

premieňa. My sami sa nemôžeme zmeniť

svätosti

k lepšiemu. Je to vždy Boh, ktorý začína

a

čistoty,

ktorá

ústi

do

nadobudnutia ducha synovstva. Znakom

našu

prvého stupňa je zanietenosť a nadšenie

odpovedať na jeho lásku svojou láskou.

6
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Liturgický program
Liturgický program po Nedeli Päťdesiatnice
od 21.05. do 27.05. 2018
06:30 Utiereň
07:30 sv. lit. (csl.)

* Helena s rod.

Pondelok Pondelok Svätého Ducha
16:30 sv. lit. (slov.)
21.05.
Najsvätejšia Trojica

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

Utorok
22.05.

Sv. veľkí králi a apoštolom rovní
Konštantín a Helena

Streda
23.05.

Prep. otec a vyznávač Michal,
synadský biskup

Štvrtok
24.05.

Prep. otec Simeon
z Obdivuhodného vrchu

Piatok
25.05.

Tretie nájdenie hlavy
sv. Jána Krstiteľa

06:30 sv. lit. (csl.)

* Marek, Martina, Tobias
† Michal. Demeter, Alžbeta…

18:00 sv. lit. (slov.)

* Ján

06:30 sv. lit. (csl.)

† Andrej

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

† Mária, Ján, Štefan...
† Andrej, Anna, Ján, Andrej...

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mikuláš, Rozália

06:30 sv. lit. (csl.)

voľnica

* Miriam s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

† František, Jozef, Pavol...

06:30 sv. lit. (csl.) † Štefan, Michal, Mária, Michal

Sobota
26.05.

Sv. apoštol Karpos

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

† Pavol, Peter, Michal, Mária

07:30 sv. liturgia (slov.)

1. nedeľa po
Nedeľa
27.05.

09:00 sv. liturgia (csl.)

Päťdesiatnici
-

11:00 sv. liturgia (slov.)

Všetkých svätých

* Jakub, Patrícia,
Jana, Peter
* za farnosť
* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka

17:15 Večiereň
hl. 8

18:00 sv. lit. (slov.)

* Dominika s rod.
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Liturgický program
Liturgický program po 1. nedeli po Päťdesiatnici
od 28.05. do 03.06. 2018
Pondelok
28.05.
Utorok
29.05.

06:30 sv. lit. (csl.)

Prep. otec Nikita,
chalcedónsky biskup

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

Prepodobný otec Izák

Slávnostná poklona
Štvrtok
31.05.

Piatok
01.06.

Sobota
02.06.

† Juraj, Anna, Štefan...
† Ján, Mária, Peter

Sv. mučenica Teodózia, panna

06:30 sv. lit. (csl.)

Streda
30.05.

† Ivan, Mária

17:00 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Miriam
† František

1. † Andrej 2. † Emil

06:30 Utiereň

prečistým tajomstvám

07:30 sv. lit. (csl.)

tela a krvi nášho Pána

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

Ježiša Krista

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

Sv. muč. Justín

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

Zdržanlivosť od mäsa

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

Sv. Nikefor Vyznávač,
konštantinopolský patriarcha

06:30 sv. lit. (csl.)

* Jolana s rod.

† Ivona

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

† Mária, Ján, Mária
* Eva, Lenka, Veronika

2. nedeľa po
09:00 sv. liturgia (csl.)

Päťdesiatnici
Nedeľa
03.06.

* za farnosť

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

hl. 1
8

18:00 sv. lit. (slov.)

* Martin, Pavol s rod.
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Svätá Päťdesiatnica
(liturgický kalendár)
Svätá

medzi

Päťdesiatnica bola v Starom zákone

roka.

sviatkom poďakovania za úrodu. V tento

Zostúpenie Svätého Ducha je vrcholom

deň podľa predpisu Zákona prichádzali

a spečatením celého diela spásy ľudského

do Jeruzalema veľké zástupy Židov zo

rodu, ktoré uskutočnil Boží Syn. Na deň

všetkých kútov, dokonca z ďalekých

Sv. Päťdesiatnice sám Svätý Ducha

krajov, aby poďakovali Bohu za plody

pomazal apoštolov a urobil z nich

zeme a priniesli z nich v chráme obetu

ohlasovateľov Kristovho Evanjelia. V deň

Neskôr bola v tento deň aj spomienka na

Zoslania Svätého Ducha sa rodí a začína

udalosť

pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý Ducha ju

a

vedie, posväcuje, osvecuje a udržuje na

a Izraelom na hore Sinaj, ktoré sa

ceste pravdy.

uskutočnilo po východe z Egypta.

najväčšie

Päťdesiatnica
sviatky

patrí

liturgického

darovania

uzavretia

Zmluvy

Božieho

Zákona

medzi

Bohom

Je zároveň zavŕšením sviatku Paschy.

Hlavným motívom pre novozákonnú

II. Vatikánsky koncil v konštitúcii o Cirkvi

cirkev bolo to, že slávil sviatok zoslania

(hl.1) hovorí: „Keď však bolo dokonané

Svätého Ducha v päťdesiaty deň po

dielo, ktoré dal Otec vykonať Synovi na

Pasche.

Zemi, bol na Turíce zoslaný Svätý Duch,

Päťdesiatnice

aby Cirkev ustavične posväcoval a aby

Cirkev je udalosť príchodu Svätého Ducha

tak veriaci mali skrze Krista v jednom

na apoštolov.

Hlavnou
teda

témou
pre

sviatku

novozákonnú

Duchu prístup k Otcovi... Duch prebýva

Sviatok Päťdesiatnice bol pre prvotnú

v Cirkvi a v srdciach veriacich ako

Cirkev takou veľkou, radostnou a vážnou

v chráme a v nich sa modlí a vydáva

udalosťou, že bol tento sviatok postavený

svedectvo, že sme prijatí za Božie deti...

na úroveň sviatkov Paschy a Narodenia

Omladzuje Cirkev silou evanjelia, stále ju

Ježiša Krista. V treťom storočí je sviatok

obnovuje a vedie k dokonalej jednote s jej

Päťdesiatnice

Ženíchom“.

sviatkom.

Päťdesiatnica

má

svoje

korene

Pred

už

svätou

všeobecne
liturgiou

známym
sa

spieva

v Starom zákone. Židovský národ slávil tri

modlitba Kráľu nebeský (z bohoslužby

významné

noc,

tohto dňa prešla napr. do denných

stánkov.

modlitieb), ktorú na kolenách pred

Päťdesiatnicu

sviatky:
a

Veľkú

Sviatok
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oltárom prednáša kňaz a potom dvakrát

a kajúcim obsahom, ktoré mal podľa

veriaci ju opakujú.

tradície napísať sv. Bazil Veľký.

Na

večierni

niekoľko

V pondelok po sviatku Päťdesiatnice

zvláštností. Veľká ekténia má osobitné

slávi naša Cirkev sviatok Svätého Ducha.

prosby k danému sviatku. Na troch

V deň sv. Päťdesiatnice slávime udalosť

miestach večierne sa prednášajú tri

zostúpenia

Svätého

modlitby na kolenách – po prokimene, po

apoštolov;

nasledujúci

suhubej ekténii a po hymne Ráč nás

venovaný osobitnej úcte Svätému Duchu,

Pane...

ako tretej Božskej osoby.

Modlitby

je

hneď

sú

pravdepodobne

Ducha

na

pondelok

je

dielom sv. Bazila Veľkého, ktorému sa

V niektorých liturgických knihách je

pripisuje aj nariadenie, aby sa tieto

pondelok po Päťdesiatnici nazvaný aj

modlitby prednášali na kolenách.

sviatkom Najsvätejšej Trojice. Je to vplyv

Bohoslužobné

texty

sviatku

Päťdesiatnice zostavil sv. Ján z Damasku

nariadení s záverov Zamojskej a Ľvovskej
synody.

i sv. Kozma Majumskij.
Osobitnú

zasluhuje

Na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha

večiereň pondelka, ktorá sa zvyčajne slúži

sa splnilo Kristovo prisľúbenie, že po jeho

hneď po sv. liturgii okolo poludnia na

odchode do neba zošle Otec učeníkom

samotný deň 50, a nie v nedeľu večer.

a Cirkvi iného Utešiteľa, Svätého Ducha,

Spojenie večierne s liturgiou vysvetľuje o.

ktorý ich v plnosti naučí a pripomenie

Doľnyckyj tým, že všetci tí, čo sú prítomní

všetko, čo Kristus zjavil (porov. Jn 14, 26).

na

na

Pretože učeníci nemohli naraz prijať

modlitbách na kolenách. Táto večiereň sa

všetko a Kristus povedal, že im má ešte

liturgii

pozornosť

sa

môžu

si

zúčastniť

vyznačuje tým,

„veľa“

že okrem iných

povedať, sám

modlitieb

Svätý Duch to

obsahuje

tri

toho

mal dokončiť:

dlhšie

„Duch pravdy,

špeciálne

uvedie vás do

modlitby

plnej pravdy“

s

(Jn 16, 13).

bohatým

teologickým
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Áron * egypt * faraón * jozue * kanaán * krv * milosť * mojžiš * mor *
mosoch * mŕtve more * izrael * obeta * okovy * pascha * pór * pôst * smrť
* stan * strasť * tajomstvo * tráva * trojica * útek * veľká noc * viera *
vôľa * zmŕtvychvstanie * žiara
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Kontakt
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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