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... aby ste si chránili vašu byzantskú tradíciu...
(z príhovoru sv. otca Františka počas jubilejnej púte v Ríme)
Keď svätý Ján Pavol II. hovoril v roku

v rozmanitosti foriem cirkevného života,

1995 v Prešove, vzal si na prirovnanie

tej rozmanitosti, ktorá „nielenže nie je na

krásny obraz okolitej prírody, aby opísal

škodu jej jednote, ale skôr ju robí

identitu a poslanie gréckokatolíckych

viditeľnejšou.“ (OE 2).

komunít: «...v priezračných vodách sa

Dnes tu s pápežom oslavujete 200

zrkadlí majestátna výška končiarov.

rokov založenia Prešovskej eparchie,

Tento kraj jedinečný v rozmanitosti

ktorá sa zrodila vyčlenením z vašej

stvorenia hovorí nám o kráse a dobrote

materskej Mukačevskej eparchie, teraz na

Stvoriteľa. Od južných svahov Tatier až

území Ukrajiny. Vaša eparchia sa ďalej

po zemplínsku rovinu už stáročia žijú

rozvíjala a stala sa matkou novej cirkevnej

popri bratoch a sestrách latinského

rodiny, vytvoriac ďalšie tri eparchie,

obradu

z ktorých jedna je v Kanade, a pred

spoločenstvá

východného

obradu. Aj ony sú ako malé jazierka-

desiatimi

plesá povolané predstavovať priezračnú

Metropolie sui iuris.

a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán
obdarúva

svoju

Cirkev

bohatstvom

rokmi

sa

stala

sídlom

Pri tejto dnešnej príležitosti vás môžem
všetkých

pozdraviť,

počnúc

vašim

foriem a jednotlivých tradícií» (Príhovor

metropolitom Mons. Jánom Babjakom –

pápeža v Prešove, 2. júl 1995, 6).

ktorý chodí do lesov zbierať huby a prináša

Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
môžeme považovať za vyjadrenie krásy

mi ich −, ktorého sprevádzajú spolubratia
biskupi Mons. Chautur z Košíc, Mons.
7

20/2018 Farské zvesti
___________________________________________________________
Rusnák z Bratislavy a Mons. Pacák, nový

Povzbudzujem vás, aby ste si chránili

biskup v Kanade. Drahí bratia, pokračujte vo

vašu byzantskú tradíciu, ktorú som sa aj

vašom poslaní vodcov a otcov božieho ľudu,

ja od mladosti učil poznávať a milovať:

ktorý vám bol zverený. Nasledujte žiarivý

odhaľte ju a žite ju naplno – ako učí

príklad blahoslavených mučeníkov biskupov
Petra

Pavla

Rozširujte

Gojdiča

dobro,
s

a

Vasiľa

Hopka.

pokoj,

veľkodušnosť

hlbokou

poníženosťou

a

miernosť,

a

jednoduchosťou,

ostávajúc

neustále

Druhý vatikánsky koncil −, venujúc veľkú
pozornosť

spôsobom

evanjelizácie

a katechézy, pri ktorých – ešte prv než
pastieri – sú protagonistami rodičia

pastiermi podľa Srdca Boha, ktorý je Otcom

a starí rodičia, od ktorých sme sa mnohí

a nasledujte konanie Krista, ktorý neprišiel

naučili prvé modlitby a kresťanský spôsob

aby sa dal obsluhovať, ale

života. Vďaka otcom,

aby slúžil.

mamám,

starým

Vo vašej radostnej

rodičom aj všetkým

prítomnosti tu, spolu

vychovávateľom, ktorí

s

ste tu prítomní, za

vašimi

pastiermi,

vidím nadšenú a zbožnú

vaše

tvár Cirkvi pevnej vo

svedectvo!

viere,

ktorá

uvedomuje

si

neodmysliteľné

Drahí

bratia

svoju

a sestry, prosím vás

dôstojnosť a je hrdá na

o zvláštnu spomienku

svoju cirkevnú identitu.

na mňa, keď onedlho

Takto

budete sláviť Božskú

ste

hodnými

deťmi tej evanjelizácie,

liturgiu

ktorú v plnej vernosti

Santa Maria Maggiore,

Apoštolskému

stolcu

v chráme tak vzácnom

patróni

pre pamiatku svätých

Cyril

Cyrila a Metoda a teda

vykonali
Európy,

svätí

a Metod.

v

Bazilike

i pre vaše dejiny. Svätá Matka Božia, na

Európsky kontinent, tak na východe

ktorú hľadíme s nádejou a detinskou

ako i na západe, potrebuje znovu objaviť

láskou, nech chráni svojim príhovorom

svoje korene a svoje povolanie; a z

Cirkev v tomto čase skúšky a nech bdie

kresťanských koreňov nemôžu nevyrásť

nad prácou Biskupskej synody o mladých,

pevné stromy, ktoré prinášajú ovocie

ktorú sme nedávno začali.

plného

dôstojnosti

Ďakujem vám a žehnám všetkých vás,

človeka, v každej situácii a v každom

vašich drahých a celú gréckokatolícku

období života.

komunitu na Slovensku.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu
(charakteristiky svätej božskej liturgie)
Svätý otec Ján Pavol II. v Orientale
Lumen,

poukazujúc

na

kresťanský

prebiehali paralelne s reformami liturgie
sv. Jána Zlatoústeho.

Východ, napísal: „Je všeobecne známe,

Až do 11. storočia bola v liturgických

s akou láskou slávia východní kresťania

knihách stále na prvom mieste uvádzaná

liturgiu, najmä eucharistickú službu,

liturgia sv. Bazila Veľkého, pričom až do

zdroj života pre Cirkev a záruku budúcej

konca 8. storočia nie sú žiadne svedectvá o

slávy:

existencii liturgie sv. Jána Zlatoústeho.

jej

prostredníctvom

veriaci,

zjednotení s biskupom, majú prístup

Všetky

k Otcovi skrze Syna, vtelené Slovo, ktorý

začiatok liturgie Jána Zlatoústeho až

trpel a bol oslávený, a zostúpením

modlitbou katechumenov. Aj z tohto

Svätého Ducha dosahujú spoločenstvo

možno usúdiť, že

s Najsvätejšou Trojicou, a tak sa stávajú

považovaná za základnú eucharistickú

'účastnými na božskej prirodzenosti'.“

liturgiu

(Orientale Lumen, 6)

slúžená častejšie ako Zlatoústeho liturgia.

Pre väčšinu z nás je najznámejšou

neskoršie

rukopisy

Bazilova liturgia

byzantského

Liturgia

uvádzajú

vopred

obradu

a

bola

posvätených

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorá

darov je charakteristickou bohoslužbou

sa najčastejšie slávi v našich chrámoch.

pôstneho obdobia. Ako už naznačuje

Texty liturgie sv. Jána Zlatoústeho

samotné pomenovanie liturgie, tá sa

majú aj výrazný dogmatický aspekt, časté

odlišuje od liturgie sv. Jána Zlatoústeho

sú to najmä trojičné oslavné zvolania.

a liturgie sv. Bazila Veľkého tým, že sa na

Svätá božská liturgia nášho otca

nej podávajú sväté dary premenené

svätého Bazila Veľkého je liturgiou,

predtým. Preto na tejto liturgii nie je

ktorá sa slúži 10 krát do roka. Jej štruktúra

proskomídia a ani samotné premenenie.

je zhodná s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho,

Pre Východ bolo typické neslávenie

od ktorej sa odlišuje najmä svojou

Eucharistie v dňoch Veľkého pôstu, okrem

anaforou, ktorá je výrazne obsiahlejšia

sobôt a nedieľ, ktoré nemajú v liturgii

a dlhšia. Sv. Bazil Veľký pravdepodobne

pôstny charakter. Táto prax liturgického

upravil a doplnil nejakú staršiu anaforu.

slávenia v pôstnom období na jednej

Štrukturálne reformy liturgie sv. Bazila

strane, ako aj túžba veriacich pristupovať
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aj

po

tieto

dni

k

eucharistickému

liturgie, ktorá sa slúži uprostred chrámu,

prijímaniu na strane druhej, podnietili

teda priamo medzi veriacimi, čím sa

vývoj osobitnej bohoslužby, pri ktorej

vytvára

môžu veriaci pristúpiť na sväté prijímanie.

priestorová jednota všetkých účastníkov

Liturgia vopred posvätených darov je

liturgie. Najviac badateľný rozdiel pre

teda večernou bohoslužbou, t. j. večierňou,

veriaceho je v spôsobe svätého prijímania.

na ktorej sa nám predkladá Pánova večera

Telo a Krv Ježiša Krista sa prijíma

s prijímaním tela Kristovho, prípravné

oddelene, teda spôsobom typickým pre

modlitby a vzdávanie vďaky.

prvotnú prax. Najprv dostávajú veriaci

nielen

duchovná,

ale

aj

Liturgia sv. Jakuba je najstaršia

Telo Ježiša Krista na dlaň pravej ruky,

spomedzi byzantských liturgii, ktoré sa u

následne prijímajú Krv Ježiša Krista

nás slúži a ako taká tvorí základ pre

z čaše, ktorú im podáva a pridržiava

terajšie texty liturgií sv. Jána

diakon.

Zlatoústeho

podávania svätého prijímania

a

sv.

Bazila

Veľkého.

prax

síce pod obidvoma spôsobmi,

Táto liturgia sa slúži 23.
októbra,

Súčasná

v

deň

ale

liturgickej

lyžičkou,

sa

objavila

pravdepodobne v 8. storočí.

spomienky sv. apoštola Jakuba,

Život východných cirkví,

ale niektoré zdroje uvádzajú aj

mnohokrát prenasledovaných

Nedeľu po Narodení Pána,

rôznymi

kedy

režimami, bol v určitých časoch

sa

slávi

pamiatka

Pánových príbuzných.

obmedzovaný

vo

nepriateľskými
svojej

duchovnej

Liturgia sv. Jakuba v sebe úzko spája

a pastoračnej činnosti iba na samotné

krásu s jednoduchosťou, minulosť so

bohoslužobné slávenie. Aj napriek týmto

súčasnosťou a samotných prítomných

nepriaznivým

veriacich so svojím Spasiteľom. Štruktúra

kresťan vždy čerpal výživu pre svoju vieru

liturgie je nápadné podobná liturgiám sv.

práve z bohoslužobného života.

Jána Zlatoústeho a sv. Bazila Veľkého.
Liturgia

obsahuje

veľké

množstvo

okolnostiam

východný

Je pravdou to, že rozmanité cirkevné
obrady

najlepšie

spoznáme

cez

ich

krátkych prosieb, ktoré však v sebe

liturgiu. Veď liturgia je najdokonalejším,

zahŕňajú celý svet,
chorých,

zomrelých,

nezabúda sa

na

a môžeme povedať, že aj „oficiálnym“

putujúcich,

či

vyjadrením ducha, ktorý oživuje každú

inovercov. Veľmi pôsobivou je prvá časť

4
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Slon a slepci
(príbeh na potešenie duše)
Istý príbeh hovorí o šiestich slepých
mužoch, ktorí chceli vedieť, ako vyzerá
slon. Priviedli ich teda k slonovi a oni ho

nich vrážal a sa zraňoval, od slona
s nezáujmom odišiel.
Piaty

muž

sa

dotkol

slonovho

začali skúmať. Je jasné, že jediný zmysel,

obrovského ucha. Slon začal ním mávať, čo

ktorým to mohli urobiť, bol ich hmat.

spôsobovali dosť silné prúdenie vzduchu.

Prvý muž sa priblížil k slonovi z boku.

A tak si povedal, že slon vyzerá ako

Keď ho nahmatal, mal dojem, že sa dotýka

ventilátor. A keďže nemal rád ani vietor

obrovskej hladkej plochy. Z toho usúdil, že

ani chlad, od slona rýchlo odkráčal.

slon sa podobá na stenu. Chcel na ňu

A konečne šiesty človek k slonovi

vyliezť, no keďže sa mu to nedarilo, slona

pristúpil zozadu, a to, čoho sa dotkol bol

nechal tam a odišiel.

jeho chvost. Slon ním plieskal ako s bičom.

Druhý muž sa k slonovi priblížil tiež

Muž si to uzavrel tak, že slon sa podobá na

z boku, pri hlave. Keď ho ohmatal, dotkol

lano. A keďže nevedel, načo by mu lano

sa jeho klov. Boli dlhé, ohnuté, tvrdé,

mohlo byť dobré, nechal slona tam, kde

hladké a špicaté. Z toho usúdil, že slon má

bol a odišiel.

tvar

ostrého

oštepu,

ktorý

všetko

prepicháva. A tak so strachom ušiel.

Títo šiesti muži sa potom spolu stretli
a začali sa o slonovi a o tom, ako vyzerá

Tretí muž sa k slonovi priblížil spredu.

rozprávať. Ich debata sa však stávala čím

Prvá vec, ktorú zacítil, bol jeho chobot.

ďalej, tým hlučnejšou a náruživejšou.

Keď sa ho dotkol, slon ním začal hýbať

Každý nástojil na tom, že slon vyzerá tak,

a krútiť. Tento muž z toho usúdil, že slon

ako ho zažil on. Podľa jedného slon bol ako

má tvar obrovského hada. Naľakal sa

stena, podľa ďalšieho sa podobal oštepu,

a zmizol tak rýchlo, ako len mohol.

podľa iného hadovi, ďalších sa podobal

Štvrtý muž bol dosť malej postavy. Keď

ventilátoru, uchu alebo lanu. Začali sa

k slonovi prišiel, na čo narazil, bola jeho

hádať, na seba kričať až sa napokon

noha. Snažil sa ju občiahnuť svojimi

v hneve rozišli. Aká to škoda. Keby si boli

rukami, no bola tak veľká, že to nedokázal.

svoje zistenia pospájali ako mozaiku do

Jeho záver bol, že slon sa podobá na strom.

jedného celku, nielen že by im z toho vyšiel

A keďže stromy nemal rád, pretože na

kompletný obraz slona, ale boli by i oni

svojich prechádzkach ako slepý často do

sami so seba utvorili skupinu priateľov.
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Namiesto toho sa v hneve rozišli, každý

vlastnými predsudkami alebo túžbami.

ostal so svojím obrazom a so správaním,

Slon je tak veľký, že ho nikdo z vás ani

ktoré bolo na jeho obraze založené.

nemôže celého naraz nahmatať. A tak

Týmto šiestim slepcom sa podobáme,

nemožno robiť závery po tak malej

milí priatelia, my vo svojej snahe nájsť

chvíľke. Boha musíme poznávať denne

a pochopiť Boha. Každý z nás je schopný

a najlepšie je vpúšťať ho do našich životov,

pochopiť iba niečo, a často to, na čo

problémov, starostí, aby sme ho viac a viac

prídeme, je silne ovplyvnené našimi

spoznávali v jeho prirodzenosti.

Putovali sme
(napísala nám vedúca zariadenia z Charity, p. D. Pavlíková)
Napriek

zdravotnému

Z hory Zvir sme sa potom presunuli do

znevýhodneniu klienti Gréckokatolíckej

nášho charitného zariadenia Domu sv.

charity Domu svätého Júdu Tadeáša

Anny v Starej Ľubovni, ktoré sa taktiež

denného stacionára v Humennom aj so

venuje

zamestnancami a niektorými rodičmi

znevýhodnením. Zamestnanci a klienti

putovali

svojmu

na

so

zdravotným

Zvir

Domu sv. Anny si

v Litmanovej. Putovali,

nás uctili skvelým

aby

guľášom,

sa

horu

ľuďom

poďakovali

nebeskému

peknou

Otcovi

výzdobou a vrúcnym

a Nepoškvrnenej Čistote

privítaním.

za dar života. Svoju púť

Previedli nás svojim

začali modlitbami k Matke

zariadením, kde sme

Božej, svätým ružencom

sa inšpirovali tým

a

ako naše zariadenie

svätou

svätej

liturgiou.

liturgii

Po

nasledovala

Korunka

k Božiemu milosrdenstvu a moleben za
chorých a trpiacich.

bude vyzerať do budúcna.
Domov sme prišli unavení, ale plný
zážitkov a podnetov. Tešíme sa na našich

Klienti si z pútnického miesta odniesli

priateľov zo Starej Ľubovne ako aj na

náboženské predmety, vodu ale hlavne

všetkých Humenčanov na Dni otvorených

duchovné zážitky.

dverí dvadsiateho piateho októbra.
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Liturgický program
Liturgický program po 21. nedeli po Päťdesiatnici
od 15.10. do 21.10. 2018
Pondelok
15.10.
Utorok
16.10.

Streda
17.10.

Štvrtok
18.10.

Prep. otec Eutymios Nový
Sv. prep. muč. Lukián

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. mučeník Longin Stotník

Sv. prorok Ozeáš.
Sv. prep. mučeník Andrej Krétsky

06:30 sv. lit. (csl.)

† Terézia
† Fedor, Mária, Peter, Júlia…

18:00 sv. lit. (slov.)

† Dušan, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

* Gabriela s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna, Mária, Michal

06:30 sv. lit. (csl.)

* Júlia

Sv. apoštol a evanjelista Lukáš
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. prorok Joel.

Piatok
19.10.

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

† Andrej

06:30 sv. lit. (csl.)

† Emil

Prep. otec Ján Rilský
zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Ján, Justína

06:30 sv. lit. (csl.)

Sobota
20.10.

Sv. veľkomučeník Artemios

* o. Martin s rod.

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

† Anna, Jozef, Ján, Jozef

07:30 sv. liturgia (slov.)

22. nedeľa po

* Patrícia, Jakub
Jana, Peter

Päťdesiatnici
Nedeľa
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký

hl. 5
Zbierka: Misie

09:00 sv. liturgia (csl.)
11:00 sv. liturgia (slov.)

* za farnosť
* Mária, Katarína

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Michal
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Liturgický program
Liturgický program po 22. nedeli po Päťdesiatnici
od 22.10. do 28.10. 2018
Sv. apoštolom rovný Aberkios

Pondelok
22.10.

Divotvorca, hierapolský biskup

Utorok
23.10.

Sv. apoštol Jakub,
Pánov brat podľa tela

Streda
24.10.

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

† Štefan

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

† Mária

06:30 sv. lit. (csl.)
Svätý mučeník Aretas a spoločníci
18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján

06:30 sv. lit. (csl.)

Štvrtok
25.10.

Piatok
26.10.

Sobota
27.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

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

Sv. veľkomučeník
Demeter Myromvonný
zdržanlivosť od mäsa

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

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

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

† Mikuláš, Anna, Juraj…

07:30 sv. liturgia (slov.)

Päťdesiatnici

09:00 sv. liturgia (csl.)

Svätí muč. Terencius a Neonilla

11:00 sv. liturgia (slov.)

hl. 6

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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† Mikuláš, Mikuláš

Svätý mučeník Nestor

23. nedeľa po

Nedeľa
28.10.

† Irena, Ivan

* za farnosť

* Ivana
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Svätý Demeter, veľkomučeník
(26. október)
Sv. Demeter pochádzal zo Solúna a žil
v druhej polovici 3. storočia.

zvíťazíš a za Krista zomrieš!“ Nestor sa
pred zápasom prežehnal znamením kríža

Jeho otec bol vysokým cisárskym

a začal zápasiť. Aj keď bol menšej postavy,

dôstojníkom a tiež tajným kresťanom.

zhodil Lia z mosta na kópie. Cisár sa

V kresťanskej viere vychovával aj svojho

nahneval a dal Nestora zavrieť. Keď sa

syna. Po otcovej smrti cisár Maximilán

dozvedel, že mladík sa bol pred zápasom

vymenoval

solúnskeho

poradiť s Demetrom, dal Demetra vo

prokonzula. Aj v tomto úrade sv. Demeter

väzení prebodnúť kopijami. Nestora dal

neochvejne vyznával svoju kresťanskú

sťať mečom. To všetko sa stalo v roku 306.

vieru. Keď sa o tom dozvedel cisár, veľmi

V noci potom prišli kresťania, tajne vzali

Demetra

za

sa nahneval a pri návrate z vojny dal

telo Demetra a pochovali ho. Po

uväzniť Demetra. Demeter ešte

skončení prenasledovania nad

predtým celý svoj majetok dal

hrobom

svojmu

chrám, v ktorom sa udialo

s

vernému

podmienkou,

aby

sluhovi
ho

rozdal

chudobným.
z

kresťania

množstvo zázrakov.
Napr. veľký a slávny knieža

Cisár usporiadal v meste hry.
Jednou

postavili

atrakcií

bol

Leontín, ktorý už mnoho rokov

jeho

trpel ťažkou a nevyliečiteľnou

gladiátorský zápasník Lius, ktorý

chorobou, a bol pripútaný na

bol neobyčajne silný a dovtedy každého

lôžko. Vniesli ho do chrámu a položili ho

porazil. Pre neho postavili vysoký most

na miesto, kde v zemi ležali pozostatky.

a pod ten dali množstvo oštepov, hrotmi

Hneď získal zdravie a vlastnou silou sa

hore. Každý, kto z mosta spadol, sa

postavil, ďakoval Pánu Bohu a oslavoval

nabodol na hroty a v mukách umieral.

jeho služobníka sv. Demetra. Na znak

Mnoho ľudí muselo s Liom bojovať, zvlášť

vďačnosti si zaumienil postaviť na česť sv.

kresťania. V meste žil aj jeden kresťanský

Demetra veľký a prekrásny chrám, a keď

mladík – Nestor, ktorý sa rozhodol, že

rozvalili ten malý chrám a začali kopať

bude s Liom bojovať. Pred zápasom zašiel

základy, našli telo sv. Demetra celé

za Demetrom, aby sa s ním poradil.

a neporušené, z ktorého tieklo myro a celé

Demeter mu povedal: „Choď. Nad Liom

miesto sa naplnilo veľmi príjemnou
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vôňou. Zišiel sa celý národ a so cťou

množstvo zázrakov a vypočutých prosieb.

zobrali

V súvislosti s jeho sviatkom sa spomína aj

a

ostatky

nespočetné

svätého

množstvo

zo

zeme

chorých

sa

vyliečilo omazaním vytekajúceho myra.

udalosť

veľkého

zemetrasenia

v Carihrade, ktoré bolo 26. októbra 740.

Z tohto dôvodu sa sv. Demeter nazýva aj

Cirkev si od prvopočiatkov vysoko

„myrotočec“. Keď Leontín ukončil začaté

cení svedectvo mučeníkov. Ich svedectvo

dielo,

ani

postavil

veľkolepý

chrám

sv.

po

niekoľkých

storočiach

nič

Demetra a uložil v ňom ostatky svätého

nestratilo na hodnote ich aktuálnosti,

v rakve okovanej striebrom a zlatom

ktorú treba vždy skonkretizovať v každom

a ozdobenej drahokamami.

čase. V bohoslužobných textoch na deň

Úctu sv. Demetra priniesli na naše

sv. Demetra nám Cirkev stavia pred zrak

územie slovanskí apoštoli Cyril a Metod.

jeho hrdinskú vieru a čnosti. Predstavuje

Prispela k tomu skutočnosť, že telo sv.

nám ho ako chrabrého Kristovho vojaka

Demetra ostalo neporušené a vytekalo

a vyznavača, ako čudotvorcu, ktorý lieči

z neho voňavé myro, ktoré uzdravovalo

choroby duše a tela a pomáha v každej

mnohých. Základom jeho úcty sa stalo aj

potrebe

Zmena času
(zmena letného času na zimný čas)
Nezabudnime, že v nedeľu 28.10. 2018 meníme čas z 03:00 hod. na 02:00 hod.
Pospíme si teda o hodinku dlhšie!! ;-)
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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.

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

Ktoré meno v preklade znamená „skala“?
Ako sa volala manželka Izáka?
Ako sa volal prorok, na ktorého pri oraní hodil svoj plášť Eliáš?
Podľa ktorého apoštola sa nazýva pôstna doba pred Narodením Pána?
Ako sa volala manželka Mojžiša?
Ktorý prorok prežil v jame s levmi?
Ktorý apoštol mal druhé meno Horlivec?
Na ktorom človeku Boh dovolil satanovi skúšať vernosť Bohu?
Na kázanie ktorého proroka sa obrátili obyvatelia mesta Ninive?
Ako sa volala manželka Abraháma?
Ktorý miestodržiteľ si umyl ruky a dal ukrižovať Krista?
Kto predal svoje prvorodenstvo za tanier šošovice?
Ako sa volal otec Ján Krstiteľa?
Ako sa volal brat - manželky Izáka?
Ako sa volal tretí syn Adama a Evy?
Ktorý evanjelista bol povolaním lekár?
Ktorý diakon bol prvomučeníkom za Krista?
Aké bolo pôvodné meno apoštola Pavla?
Ktorý syn kráľa Dávida bol známy svojou múdrosťou?
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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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