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Ročník: 11.

Rok: 2018

Číslo: 15

Tri kľúčové slová rodinného života
(z myšlienok pápeža Františka)
Môžem?

Ďakujem!

Prepáč!

života, si vyžaduje jemný takt nenásilného

Tieto slová otvárajú cestu pre dobrý život

postoja, ktorý obnovuje dôveru a úctu.

v rodine, pre život v pokoji. Sú to

Dôvernosť ako taká neoprávňuje pokladať

jednoduché

slová,

také

všetko za samozrejmosť. A čím viac je

jednoduché

pri

uskutočňovaní!

láska dôverná a hlboká, tým väčšmi si

no
ich

nie

až

Ukrývajú v sebe mohutnú silu: silu na

vyžaduje

ochranu domu aj cez tisícoraké ťažkosti

a schopnosť vyčkať, aby ten druhý otvoril

a skúšky; zatiaľ čo ich neprítomnosť

dvere svojho srdca.

pozvoľna utvorí trhliny, ktoré môžu
spôsobiť, že sa dokonca aj zrúti.

rešpektovanie

slobody

Nezabúdajme na to. Predtým, ako
urobíte nejakú vec v rodine: «Môžem to

Pozrime sa na prvé slovo: MÔŽEM?

urobiť? Bude sa ti páčiť, ak to urobím

Keď sa usilujeme, aby sme si s láskou

takto?». Je to práve tá vyberaná reč, avšak

poprosili aj to, o čom si myslíme, že by

plná

sme si na to mohli robiť nároky,

prospieva.

vytvárame opravdivú záštitu pre ducha
manželského

a

rodinného

lásky.

A

toto

rodinám

veľmi

Druhé slovo je ĎAKUJEM! V istých
chvíľach sa pristihneme pri pomyslení, že

spolunažívania. Vstupovanie do života

sa

stávame

spoločnosťou

so

zlými

toho druhého, aj keď je on súčasťou nášho

spôsobmi a nepeknými slovami, akoby
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tieto boli znakom emancipácie. Počujeme

o čo sme toho druhého pripravili – úctu,

ich mnohokrát vysloviť aj verejne. Na

úprimnosť, lásku – nás robí hodnými

jemnocit a schopnosť poďakovať sa hľadí

odpustenia. A takto sa zastavuje infekcia.

ako na prejav slabosti, niekedy vyvolávajú

Ak nie sme schopní ospravedlniť sa,

priam

znamená to, že nedokážeme ani odpustiť.

podozrievavosť.

Proti

tejto

tendencii sa dá bojovať v samotnom lone

V

rodiny.

o odpustenie, začína chýbať vzduch, vody

Musíme

nekompromisnými

sa

stať

ohľadom

výchovy

k vďačnosti, k uznaniu: stadeto vychádza

dome,

v

ktorom

sa

neprosí

sa stávajú stojatými.
V

manželskom

živote

toľkokrát

tak ľudská dôstojnosť, ako aj

dochádza

sociálna spravodlivosť, oboje.

k

Ak sa v rodinnom živote

škriepkam... no dám vám

zanedbá tento štýl, vytratí sa

jednu

aj zo spoločenského života.

neskončite

Vďačnosť je pre veriaceho

udobrenia.

človeka

neukončite

zakotvená

nedorozumeniam,
radu:
deň

nikdy
bez
Nikdy

deň

bez

v samotnom srdci viery: kresťan, ktorý sa

nastolenia pokoja v rodine. - A ako sa

nevie poďakovať, je človek, ktorý zabudol

mám pomeriť? Mám sa hodiť na kolená? -

jazyk Boha. Spomeňme si na Ježišovu

Nie! Stačí malé gesto, nepatrný prejav.

otázku, keď uzdravil desať malomocných

A rodinná harmónia sa vráti! Stačí jeden

a iba jeden z nich sa vrátil poďakovať

prejav nežnosti. Bez slov. Nikdy však

(porov. Lk 17,18).

nezavŕšte deň v rodine bez uzmierenia sa.

Tretie slovo je PREPÁČ! Náročné

Rozumieme tomu? Nie je to ľahké, ale

slovo, isteže, ale také prepotrebné. Keď

treba tak konať. A týmto bude život krajší.

chýba, malé trhliny sa zväčšujú – aj bez

Tieto tri kľúčové slová v rodine sú

toho, žeby sme to chceli – až sa stávajú

jednoduché a možno v nás v prvej chvíli

hlbokými priekopami. Nie pre nič za nič

vyvolajú úsmev. No ak na ne zabúdame,

nachádzame v modlitbe, ktorú nás naučil

potom sa už niet na čom smiať, však?

Ježiš, v „Otčenáši“, zahrňujúcom všetky

Naša výchova ich azda príliš zanedbáva.

podstatné otázky nášho života, tento

Nech nám Pán pomôže dať ich opäť na

výraz: „A odpusť nám naše viny, ako i my

správne miesto v našom srdci, v našom

odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6,12).

dome a aj v našom spoločenskom

Uznanie pochybenia a túžba prinavráť to,

spolunažívaní.
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Púte začali putovaním k hrobov mučeníkov
(všeobecný pohľad na druhy pútí)
Putovanie je od počiatkov kresťanstva
základnou črtou Cirkvi a patrilo k jej

a slávnemu príchodu, k nebeskému
Jeruzalemu (porov. Hebr. 12,22).

základným prejavom. Prostredníctvom

Veľký rozmach Cirkvi (s tým súvisel aj

týchto pútí kresťania demonštrovali svoju

rozvoj pútnictva) nastal v roku 313, kedy

vieru a oddanosť Cirkvi, ktorá v prvých

bola Cirkvi udelená sloboda. Cirkev

storočiach prežívala ťažké časy.

nielenže nebola prenasledovaná, mohla

Do začiatku 4. storočia nemožno

slobodne praktizovať svoj kult, ale dostalo

hovoriť o nejakých kresťanských púťach

sa jej veľkej podpory aj u cisárov. Cisár

v pravom slova zmysle. Jednak to bolo

vrátil Cirkvi odňaté majetky a chrámy.

zapríčinené politickou situáciou, kedy

Kresťanov prijímal do štátnych služieb.

bola Cirkev prenasledovaná, nemohla

Podporoval výstavbu mnohých nových

verejne praktizovať svoj kult a žila

chrámov. Kresťania sa mohli slobodne,

v skrytosti. Cirkev však žila v skrytosti nie

verejne a bez strachu zhromažďovať na

zo strachu, ale z opatrnosti, aby sa

bohoslužbách.

kresťania

zbytočne

nevystavovali

Vplyvom tejto historickej udalosti

nebezpečenstvu. Napr. kresťania žijúci

nastalo obdobie budovania kresťanských

v okolí Ríma sa zhromažďovali na

chrámov, hlavne na miestach, ktoré boli

bohoslužby tajne do katakomb. Boli to

úzko späté s verejným účinkovaním

podzemné

dávnej

Ježiša Krista. Boli postavené mnohé

minulosti slúžili ako pohrebiská. V nich sa

chrámy v Jeruzaleme a okolí, Betleheme,

jednak slávili bohoslužby, ale taktiež to

či Nazarete. S týmto súvisel aj veľký

bolo miesto pochovávania mučeníkov,

rozvoj pútnictva. Ľudia prichádzali na

ktorých od samého začiatku kresťania

„sväté

uctievali ako svätých.

rozličné udalosti z dejín spásy. Cieľom

chodby,

ktoré

v

Na druhej strane, prví kresťania

miesta“,

pútnikov

tomto

aby

si

období

pripomenuli
nebol

iba

nehľadali Ježiša Krista medzi mŕtvymi

Jeruzalem, ale aj okolie rieky Jordán,

(porov.

hora Sinaj, Olivová hora, či iné významné

Lk

24,5),

ale

svoju

nádej

zameriavali k jeho novému, druhému

miesta.
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Okrem

najznámejších

biblických

miest, ktoré sa viažu k osobám Ježiša

množstvom

svätýň,

v

ktorých

boli

uctievaní rôzni svätí.

Krista a jeho matky Panny Márie, začali

Od 4. storočia viedli cesty mnohých

prví kresťania s organizovaním pútí

pútnikov nielen k hrobom mučeníkov, ale

k hrobom mučeníkov a svätcov, kde boli

aj k hrobom významných duchovných

uložené ich ostatky.

vodcov, biskupov, rehoľníkov,

V tomto období sa
významným

ktorých život sa vyznačoval

pútnickým

veľkou duchovnosťou a boli

centrom stal aj Egypt.

príkladom

Tým, že sa stal kolískou

kresťanov.

mníšskeho

pre

mnohých

Veľmi významným faktom

a kontemplatívneho života

na začiatku 5. storočia je výzva

mnohých

básnika Paulina z Périgueux

mnoho

kresťanov,
pútnikov

prichádzalo

na

veriacim,

„aby

tí,

ktorí

toto

nemôžu putovať do svätých

územie. Vynikali tu dve

miest v Palestíne, a ani do

pútnické miesta: chrám

Mesta apoštolov, sú Božou

sv. Menasa v Abu Mina a chrám sv. Cyra

milosťou pozývaní putovať do bližších

a Jána v Menuthis.

miest.“ Tak začali veriaci putovať na pre

Aj v ďalších významných mestách –

nich dostupnejšie pútnické miesta.

Konštantinopol, Solún – badať veľký

S rozvojom pútnictva súvisel aj jav

rozvoj pútí, keď kresťania prichádzali

prenášania ostatkov svätých. Dôvodom

najmä k ostatkom svätých.

bola jednak snaha chrániť ostatky pred

Mnohé svedectvá z tohto obdobia sú

zneuctením počas rôznych nepriateľských

jasným dôkazom rozvoja a rozmachu

vpádov, ale aj túžba zbožných kresťanov

kresťanského

poskytnúť im dôstojné uloženie. Sú

pútnictva.

Svedectvá

Euzébia Cézarejského, pútničiek Pavly, či

známe

Etérie

ostatkov sv. Kríža, ostatkov sv. Jána

sú

významným

obohatením

pohľadu na pútnictvo v tomto období.
Veľkým

centrom

svedectvá

prenášania

Krstiteľa, sv. Mikuláša, a i. V rôznych
na

svedectvách

Západe sa stáva Rím s hrobmi mnohých

nachádzajú

mučeníkov, predovšetkým sv. apoštolov

zázrakoch

Petra a Pavla. Mesto Rím sa vyznačovalo

niektorých svätých.
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vtedajšej

informácie
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o
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Nádherný deň
(príbeh pre potešenie duše)
Deň sa začal zle a mal sa skončiť ešte

nášho sprievodcu. Bol to taký malý

horšie. Autobus ako zvyčajne, bol nabitý.

človiečik s čiernou bradou a so slnečnými

Hádzalo ho na všetky strany, a to len

okuliarmi. A v ruke s bielou palicou. Bol

podporovalo zlú náladu.

slepý.

Zrazu

som

počula

hlboký

hlas.

Vystúpila som z autobusu a všetko

Prichádzal spredu: „Nádherný deň, čo na

moje napätie sa zrazu vytratilo. Boh vo

to poviete?”

svojej múdrosti poslal slepca, ktorý mi

V tlačenici som toho človeka nevidela,

pomohol vidieť. Vidieť, že aj keď niekedy

ale počula som, ako opisuje jarnú krajinu

všetko ide zle, keď sa všetko zdá temné

a upozorňuje na veci, ktoré sa približujú:

a smutné, svet je naďalej krásny.

chrám, park, cintorín, požiarna stanica…
Všetci cestujúci to sledovali cez okná.
Nadšenie bolo také nákazlivé, že som sa
začala v ten deň prvý krát usmievať.

Nôtila

som

si

akúsi

melódiu

a vyšliapala som po schodoch do svojho
bytu.
Nevedela

som
svojho

sa

dočkať,

Prišli na moju zastávku. Ledva som sa

pozdravím

manžela

pretlačila k dverám. Pozrela som sa na

„Nádherný deň, čo povieš?”

ako

slovami:

Životné jubileum
(narodeninový pozdrav)
„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po

Pri tejto príležitosti ho chceme aj my,

čom túži Tvoje srdce. Pánovi zver svoje

veriaci z farnosti Humenné, pozdraviť

cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“

a vyprosovať hojné Božie požehnanie

(Ž 37,4 - 5)

i ochranu našej Nebeskej Matky do jeho

Dňa 29. júla sa svojich narodenín
dožíva náš humenský archieparchiálny
vikár o. Martin ZLACKÝ.

osobného,

rodinného,

kňazského

i vikariátneho života.
Na mnohaja i blahaja lita!

5

15/2018 Farské zvesti
___________________________________________________________

Liturgický program
Liturgický program po 10. nedeli po Päťdesiatnici
od 30.07. do 05.08. 2018
Pondelok
30.07.

Sv. apoštoli Silas, Silván
a spoločníci

Utorok
31.07.

Sv. a spravodlivý Eudokim

† Mária, Ján, Anna

18:00 sv. lit. (slov.)

† Helena

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ján

18:00 sv. lit. (slov.)
Vynesenie úct. a život. Kríža.

Streda
01.08.

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)

* Andrej, Mária s rod.
* Lucia, Marek, Tomáš, Matej

Siedmi sv. makabejskí muč. a ich
matka Solomona a starec Eleazar

18:00 sv. lit. (slov.)

(zač. pôstu – Spasivka)

Štvrtok
02.08.

Piatok
03.08.

* Martin, Antónia, Lenka,
Miriam

06:30 sv. lit. (csl.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka

Štefana

18:00 sv. lit. (slov.)

† Tomáš (panychida)

Prepodobní otcovia Izák, Dalmat
a Faust

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

Prenesenie pozostatkov sv.
prvomučeníka a archidiakona

zdržanlivosť od mäsa
06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

11. nedeľa po
Nedeľa
05.08.

Päťdesiatnici

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

* Zita s rod.

08:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. liturgia (slov.) * Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka
17:15 Večiereň

Sv. mučeník Eusignios

18:00 sv. lit. (slov.)

hl. 2
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† Michal, Ján, Michal,
Mária, Helena

* Radovan, Anna. Jana,
Matúš, Marián
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Liturgický program
Liturgický program po 11. nedeli po Päťdesiatnici
od 06.08. do 12.08. 2018
Premenenie nášho Pána, Boha

Pondelok
06.08.

Utorok
07.08.
Streda
08.08.
Štvrtok
09.08.

Piatok
10.08.

a Spasiteľa Ježiša Krista
odporúčaný sviatok, mirovanie

06:30 Utiereň (csl.)
07:30 sv. lit. (csl.)

* Mária s rod.

16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Marianna

06:30 sv. lit. (csl.)

† Mária, Štefan

Prep. mučeník Domécius
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. vyznávač Emilián,
kyzický biskup

† Mikuláš, Rozália

06:30 sv. lit. (csl.)

† Michal

18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal

06:30 sv. lit. (csl.)

* Mária s rod.

Sv. apoštol Matej
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. mučeník a archidiakon
Vavrinec
zdržanlivosť od mäsa

† Michal, Helena, Helena…

06:30 sv. lit. (csl.)

* Milan

18:00 sv. lit. (slov.) * Jakub, Zuzana, Helena, Jana...
06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
11.08.

Sv. mučeník Euplos

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

† Ivan, Fedor, Vasiľ, Ivan...

08:00 sv. liturgia (csl.)

12. nedeľa po
Nedeľa
12.08.

† Anna, Demeter

* za farnosť

Päťdesiatnici
Sv. mučeníci Fótios a Anikét

hl. 3
Zbierka: Katechizácia a kat. školy

10:00 sv. liturgia (slov.)

* Anna, Pavol

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.) * Ľuboslava, Natália, Lukáš,
Rastislav, Peter
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Liturgický program
Liturgický program po 12. nedeli po Päťdesiatnici
od 13.08. do 19.08. 2018
Pondelok
13.08.
Utorok
14.08.

Prep. otec Maxim Vyznávač

† Marián

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

† Mária
* Martina, Eva, Tomáš, Soňa

Sv. prorok Micheáš
18:00 sv. lit. (slov.)
ZOSNUTIE PRESVÄTEJ

Streda
15.08.

06:30 sv. lit. (csl.)

BOHORODIČKY

06:30 Utiereň (csl.)
07:30 sv. lit. (csl.)

Piatok
17.08.

† Štefan, Irena

18:00 sv. lit. (slov.)

* Darina s rod.

Sv. mučeník Diomédes
06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. mučeník Myrón
zdržanlivosť od mäsa

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. mučeníci Flórus a Laurus

13. nedeľa po

† Anna (panychida)
† Ján
† Andrej

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

Nedeľa
19.08.

* za farnosť

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
18.08.

* Michaela

sviatok chrámu a vikariátu
prikázaný sviatok 18:00 sv. lit. (slov.)

Štvrtok
16.08.

† Mária, Juraj, Dorota

† Mária, Štefan, Mária

08:00 sv. liturgia (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. liturgia (slov.)

* Gabriela

Päťdesiatnici
Sv. mučeník Andrej
Stratopedarcha a spol.
17:15 Večiereň

hl. 3
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18:00 sv. lit. (slov.)

* Helena s rod.
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Premenenie Pána - 6. august
(liturgický kalendár)
Tento sviatok pripomína premenenie

začiatku sa sviatok slávil vo februári, kedy

Ježiša Krista na hore Tábor (Mt 17, 1-13;

už zvyčajne na tento čas pripadol pôst. Aby

Mk 9, 2-8; Lk 8, 28-36). Tu

sa

ukázal

učeníkom,

charakter sviatku, preložil sa

pred svojím utrpením, svoju

na 6. augusta, teda na 40. deň

slávu.

svojím
Tento

považovaný

v

sviatok

je

pred

Cirkvi

za

svätého Kríža.

dôkaz, že Ježiš Kristus je

Premenenia
liturgického

sviatkom

Povýšenia

sviatok objavuje medzi 7. a 8.
storočím

patrí k dvanástim veľkým
sviatkom

slávnostný

V Západnej cirkvi sa tento

skutočne Otcov odblesk.
Sviatok

zachoval

a

ujímal

sa

pomerne ťažko. Bol slávený
Začiatok

v rozličných termínoch a ani v 12.storočí

slávenia tohto sviatku siaha do 4.storočia,

nebol všeobecne rozšírený na Západe. Až

kedy svätá Helena dala vybudovať na hore

pápež Kalixt III. ho v roku 1457 rozšíril na

Tábor

sviatku

celú cirkev a zároveň nariadil sláviť 6.

Premenenia Pána. V 6. storočí sa už tento

august ako deň pamiatky víťazstva nad

sviatok slávil v celej východnej cirkvi. Zo

Turkami.

chrám

roku.

zasvätený

Pôst pred sviatkom Zosnutia Bohorodičky
(Spasivka 1. - 15. august)
Na veľké sviatky liturgického roka sa
kresťania

v

pripravovali

prvých

storočiach

modlitbou

a

vždy

pôstom.

k veľkým sviatkom roka patril aj sviatok
zosnutia presvätej bohorodičky.
Pôstne
Zosnutia

obdobie

pred

Bohorodičky

je

pôstne obdobie, prvé zmienky sú až z 9.
storočia. takisto sa ujal zvykom a nie
zákonom.
Trvanie

pôstu

nebolo

vždycky

jednotné. až carihradský snem (1166)
sviatkom

najmladšie

vymedzil čas trvania pôstu od 1. do 15.
augusta.
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Zosnutie Presvätej Bohorodičky – 15. august
Pamiatku

smrti

Bohorodičky

V počiatočnom období sa zdôrazňovala

nazývame zosnutím, pretože jej telo

hodnosť Božieho materstva Bohorodičky.

nepodľahlo po smrti rozkladu, ale bolo

V 6.storočí dostáva dnešný názov Zosnutie

vzaté do neba. O jej smrti nie sú zaznačené

našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky

žiadne údaje.

Márie, vždy Panny. V prvých storočiach

Liturgická

úcta

nie všetky miestne cirkvi

Presvätej Bohorodičky

Východu

sa začína od snemu

sviatok

súčasne.

v Efeze v roku 431,

svedectvá

o

ktorý ju vyhlásil za

januára,

9.

Bohorodičku. Ale už

Postupom času sa ustálil

v 4. storočí sa cirkevní

sviatok na deň 15. august.

spisovatelia

začínajú

slávili

tento
Sú

slávení

6.

augusta.

V Západnej cirkvi, ktorá

zmieňovať

tento sviatok začala sláviť

o posledných chvíľach

neskôr – v 7. storočí – sa

života

čoraz viac ozývali hlasy

Presvätej

Bohorodičky.

vyhlásiť

všeobecnú

vieru

Koncom 7. storočia obracajú cirkevní

Cirkvi v nanebovzatie Panny Márie za

spisovatelia svoju pozornosť nielen na

záväzný vieroučný článok, dogmu. Po

zosnutie, ale aj na jej vstup do neba s telom

vyžiadaní

i dušou. U Jána z Damasku jasne

katolíckej Cirkvi, rímsky biskup Pius XII.

dominuje viera v nanebovzatie s telom aj

svojou

s dušou, čo potvrdzuje v jednej zo svojich

Milosrdný

homílii: „Patrilo sa, aby tá, ktorá

slávnostne vyhlásil: „...je Bohom zjavená

zachovala panenstvo pri narodení Ježiša

pravda, že Panna Mária po ukončení

Krista, zachovala si telo neporušené

pozemskej púte, bola vzatá s telom aj

v

s dušou do nebeskej slávy“.

smrti...

prebývala

v

nebeských

priestoroch... hľadela na Syna, ako sedí

k

10

najstarším

všetkých

apoštolskou
Boh

zo

biskupov

konštitúciou
dňa

1.11.

1950

V byzantskom obrade je so sviatkom
Zosnutia Presvätej Bohorodičky spojená

s Otcom“.
Zosnutie

mienok

Bohorodičky
mariánskym

patrí
sviatkom.

spomienka na uloženie jej rúcha (2. júl)
a uloženie pásu (31. august).
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Zábavník
(niečo na odreagovanie)
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Tajnička:.............................................................................

APOŠTOLI

BARTOLOMEJ

CIRKEV

DVANÁSTI

FARNOSŤ

FILIP

JAKUB

JÁN

VENIEC

JUDÁŠ

KRISTUS

ONDREJ

PÁN

PAVOL

PETER

ŠIMON

TADEÁŠ

TOMÁŠ

MUČENÍK

Výhercovia v maľovaní obrázku z čísla 14/2018: Tobias GUBA, Sebastián ŠKUCI
a Mikuláš TEHLÁR. Ceny si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
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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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