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Ročník: 11.

Rok: 2018

Číslo: 23

Vianočná radosť vychádza z odpustenia
(z myšlienok sv. otca Františka)
Približujeme sa k Vianociam a prorok

Babylonského vyhnanstva, pre Izrael je to

Izaiáš nám ešte raz pomáha otvoriť sa

možnosť znovuobjaviť Boha a vo viere

nádeji prijímajúc Dobrú zvesť o príchode

znovuobjaviť seba samého. Pán sa stáva

spásy.

blízkym a „malý zvyšok“, teda malý ľud,

Izaiášova

52.

kapitola

začína

ktorý

zostal

po

vyhnanstve,

„malý

pozvaním adresovaným Jeruzalemu, aby

zvyšok“, ktorý vo vyhnanstve vytrval vo

sa prebudil, striasol zo seba prach a reťaze

viere, ktorý prešiel krízou a neprestal aj

a zaodel sa do tých najkrajších šiat, lebo

naďalej veriť a dúfať ani uprostred tmy,

Pán prišiel oslobodiť svoj ľud. A dodáva:

ten „malý zvyšok“ bude môcť uvidieť

«Môj ľud spozná moje meno, preto v ten

Božie zázraky.

deň (spozná), že som to ja, čo vraví: Hľa,
tu som!» (Iz 52,6).

Tieto Izaiášove slová sa odvolávajú na
zázrak pokoja a robia to veľmi osobitným

Na toto „hľa, tu som“ vyslovené

spôsobom, upieraním svojho zraku nie na

Bohom, ktoré sumarizuje všetku vôľu

posla, ale na jeho nohy, ktoré bežia

spásy a priblíženia sa k nám, odpovedá

rýchlo: «Aké milé sú na horách nohy

podľa prorokovho pozvania radostná

posla blahozvesti...».

pieseň Jeruzalema. Ide o veľmi dôležitý
historický

okamih.

Je

to

koniec

Boh neopustil svoj ľud a nenechal sa
premôcť zlom, lebo on je verný, jeho
7
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milosť je väčšia než hriech. Toto sa

schopný hľadieť na horizonty nádeje

musíme naučiť. Lebo sme tvrdohlaví!

a pred jeho srdcom stojí jedine múr. Boh

A toto – že Boh víťazí nad hriechom –

však rúca tieto múry prostredníctvom

znamená, že „Boh kraľuje“; toto sú slová

odpustenia! A preto je tu naša modlitba,

viery v Pána, ktorého moc sa skláňa nad

aby nám Boh dal každý deň nádej a aby ju

ľudstvom,

dal všetkým. Tú nádej, ktorá sa rodí vtedy,

znižuje

sa,

aby

ponúkol

milosrdenstvo a oslobodil človeka od

keď

toho, čo v ňom deformuje krásny Boží

v Betleheme. Posolstvo Dobrej zvesti, je

obraz, lebo keď sme v hriechu, Boží obraz

naliehavé, aj my musíme utekať, tak ako

je

posol na horách, lebo svet nemôže čakať,

zdeformovaný.

radosťou

Vianoc

vnútorná
pokoja:

Pán

A

tou

najkrajšou

vidíme

Boha

v

jasličkách

je

ľudstvo má hlad a smäd po

radosť

spravodlivosti, pravde, po

zmazal

pokoji.

moje hriechy, Pán mi

A

uvidiac

drobné

odpustil, Pán bol ku

betlehemské

mne milosrdný, prišiel

maličkí sveta spoznajú, že

ma zachrániť. To je

prísľub sa naplnil, posolstvo

radosť Vianoc.

sa uskutočnilo. V práve

Toto sú dôvody našej nádeje. Vtedy,

narodenom

dieťatku,

všetkom

odkázané

tvárou v

v plienkach a uloženom v jasličkách, je
ukrytá

a prichádza pokušenie povedať, že nič viac

zachraňuje. Je treba otvoriť srdce –

nemá zmysel, hľa, je tu naopak dobrá

Vianoce sú dňom, kedy treba otvoriť srdce

správa nesená tými rýchlymi nohami:

– je treba otvoriť srdce voči toľkej

Boh prichádza uskutočniť niečo nové,

maličkosti, ktorá je tam, v tom Dieťatku

nastoliť kráľovstvo pokoja; Boh prichádza

a voči toľkému úžasu, ktorý je tam. Je to

priniesť slobodu a útechu. Zlo nebude

úžas Vianoc, na ktorý sa s nádejou

navždy víťaziť, bolesť má svoj koniec.

pripravujeme v tomto čase Adventu. Je to

Zúfalstvo je porazené, lebo Boh je medzi

prekvapenie Boha – Dieťaťa, chudobného

nami.

Boha, slabého Boha, Boha, ktorý opúšťa

všetkému koniec“ – to je kresťan, čo nie je

2

moc

zavinutom

skutočnostiam viera stáva namáhavou

„Ja však v nič nedúfam, pre mňa je

všetka

pomoc,

vo

keď sa všetkému zdá byť koniec, keď sa
tvár mnohým negatívnym

na

Dieťatko

Boha,

svoju veľkosť, aby sa stal
každému z nás.

ktorý

blízkym

Farské zvesti 23/2018
________________________________________________________________________________________

Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu
(charakteristiky východnej liturgie)
Ďalšou

časťou

proskomídia
proskomidzo,

svätej

(z
čo

liturgie

gréckeho
znamená

je

priniesol obetu za spásu sveta. Prosfora,

slova

z ktorej sa vyberá Baránok, označuje

obetujem,

Presvätú

Pannu,

žertveník

zobrazuje

prinášam, pripravujem). Je to obrad

jaskyňu a Golgotu; diskos jasle, do ktorých

prípravy Darov – chleba a vína –

bol položený chlapček Ježiš Kristus;

k posväteniu na svätej liturgii.

hviezdica označuje tú hviezdu ktorá viedla

Svojím základom siaha proskomídia až

mudrcov

do

Betlehemu;

pokrovce

treba

zobrazujú plienky. Modlitby a doxológie

mala

predstavujú poklonu a oslavu Boha, ktoré

proskomídia odlišný charakter i spôsob

vzdávali Spasiteľovi pastieri a mudrci.

konania. Základy tejto časti liturgie teda

S týmto sa na proskomídii spomína,

môžeme vidieť v ranokresťanskom obrade,

s vyrieknutím prorockých slov, utrpenie

počas ktorého všetci veriaci prinášali so

a smrť Pána. Tým sa naznačuje to, prečo sa

sebou

narodil, prišiel na zem, t.j. aby trpel

do

apoštolských

poznamenať,

do

čias,

že

v

pritom

tom

chrámu

čase

rôzne

dary

na

obetovanie, najčastejšie však chlieb a víno
(ale aj olivy, med, ovocie a iné pokrmy).

a zomrel za hriechy ľudu.
Skôr

ako

kňaz

začne

vykrajovať

Nad týmito prinesenými darmi sa neskôr

jednotlivé časti, umýva si ruky. V Starom

modlil biskup alebo kňaz a spomínal mená

zákone Boh prikázal Mojžišovi postaviť

tých, ktorí ich priniesli.

v stánku veľké umývadlo, aby tí, ktorí

Postupom
proskomídie

času
aj

nadobudol

symbolický

obrad
význam.

Proskomídia je totiž vyjadrením skrytého
života Ježiša Krista, od jeho narodenia až
po jeho verejné účinkovanie. Jednotlivé
obrady proskomídie sú symbolmi rôznych
udalostí detských rokov Ježiša Krista.
Mnohí liturgisti zastávajú názor, že
v proskomídii sa zobrazuje narodenie
Ježiša Krista, ktorý prijal telo, aby

prichádzajú k žertveníku, museli si umyť
ruky i nohy, keď vstupovali do stánku
svedectva (Ex 30,18-21 a Ex 40,30-32).
V Novom zákone slúžiaci si umývajú ruky,
aby ukázali čistotu svojej duše a svedomia,
s ktorým pristupujú k obeti. Ako píšu
Apoštolské Ustanovenia, kňazi si umývali
ruky pred prenesením darov zo žertveníka
na obetný stôl, tak ako to dnes robia
biskupi na archijerejskej službe pred
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veľkým

vchodom.

Mimochodom,

a odpustenie hriechov. Potom kladie kňaz

v starokresťanských chrámoch boli aj také

čiastku aj za seba samého. A tak svätý

umývadla pri dverách, kde vstupujúci si

Baránok, ležiac na diskose uprostred

umývali ruky na znak toho, že sa idú klaňať

všetkých vykrojených čiastok, ako Kráľ

Bohu

slávy a tajomná hlava Cirkvi, na nebesiach

v

nepoškvrnenosti

a

čistote

svedomia.

oslavujúcej a na zemi pod znamením kríža

Kňaz pristupujúc k žertveníku vyrezáva

sa namáhajúcej, sa javí obklopený celým

Baránka, čo naznačuje, že tento chlieb je

zástupom

nebeských

určený na prinesenie obety Pánovi, na

duchovných síl.

a

pozemských

spomienku utrpenia a smrti Ježiša Krista.

Po okiadzaní kňaz stavia na diskos

Ďalej vykrajuje kňaz čiastku na česť

hviezdicu, ktorá prestavuje hviezdu, ktorá

a pamiatku Preblahoslavenej Panny Márie

zasvietila nad novonarodeným Spasiteľom

a kladie ju na diskos po

v

pravici svätého chleba,

Nakoniec sa pokrýva

pretože Božia Matka je na

diskos

nebesiach

pokrovcami na oslavu

po

pravici

Betleheme.
a

Boha, t.j. v zvláštnej sláve

toho,

jeho

a všemohúcnosť Ježiša

kráľovstva

podľa

prorockých slov.

že

čaša
sila

Krista od prvých rokov

Nasleduje

jeho života do čias,

vykrajovanie deväť čiastok za svätých:

keď Boh Otec vydal o Ňom svedectvo (Mt

prorokov,

hierarchov,

3,17), boli ukryté pod šatom ľudského tela,

mučeníkov, prepodobných a všetkých

ale od vzkriesenia sa jeho tajomné

spravodlivých a kladú sa po ľavej stane

Posolstvo zjavilo celému svetu.

apoštolov,

svätého chleba, tri po tri rady, podľa
obrazu

deviatich

činov

nebeskej

hierarchie, pretože i samé zástupy svätých

Následným okiadzaním darov kňaz
ďakuje a oslavuje Boha za tajomstvo
vtelenia, utrpenia a vykúpenia.

pred prestolom Baránka sú pričlenené

Nakoniec sa okiadza oltár a chrám (je to

k zástupu anjelských síl a tvoria s nimi

veľmi starobylý zvyk) podľa poriadku, aby

jednu oslavujúcu cirkev v nebesiach

jednak očistil zhromaždených na liturgii

(Zjv 4, 5.19).

od nečistôt sveta a taktiež vyhnal duchov

Nakoniec

sa prikladajú čiastky za

živých a mŕtvych, na ich pamiatku

4

tmy, ktorí chcú človeku zlými myšlienkami
zabrániť myslieť na Boha.
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Liturgický program
Liturgický program po 28. nedeli po Päťdesiatnici
od 03.12. do 09.12. 2018
Pondelok
03.12.
Utorok
04.12.

06:30 sv. lit. (csl.)

Svätý prorok Sofoniáš

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
Prepodobný a bohonositeľný otec
Sáva Posvätený

Štvrtok
06.12.

Sv. Mikuláš Divotvorca,
arcibiskup lykijskej Myry

Piatok
07.12.

Sv. Ambróz, milánsky biskup

† Juraj, Miroslav
† Mária (panychída)
* Natália

18:00 sv. lit. (slov.) † Mikuláš, Helena, Michal, Ján
06:30 sv. lit. (csl.)

* Mikuláš

17:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

zdržanlivosť od mäsa 17:00 Veľká večiereň

Počatie Presvätej
Bohorodičky
svätou Annou
prikázaný sviatok, mirovanie

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

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

Nedeľa
09.12.

* Mária

Sv. veľkomučenica Barbora

Streda
05.12.

Sobota
08.12.

† Jozef, Mária

29. nedeľa po

07:30 sv. lit. (slov.)

Päťdesiatnici

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

Prepodobný otec Patapios

* Marianna s rod.
* Martin
* za farnosť
* Rastislav, Lukáš,
Ľuboslava, Natália

17:15 Večiereň

hl. 4

18:00 sv. lit. (slov.)

* Martina

5
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Liturgický program
Liturgický program po 29. nedeli po Päťdesiatnici
od 10.12. do 16.12. 2018
Pondelok
10.12.
Utorok
11.12.
Streda
12.12.

Štvrtok
13.12.

Piatok
14.12.

Sobota
15.12.

Sv. mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ladislav, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Anna

06:30 sv. lit. (csl.)

† Viera

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik
18:00 sv. lit. (slov.)
Prepodobný otec Spiridon
Divotvorca, trimiluntský biskup

Svätý muč. Eustratios, Auxencius,
Eugen, Mardarios a Orest
Sv. muč. Tyrsos, Leukios,
Filemon, Apollónios a Kallinik

06:30 sv. lit. (csl.)

† Vasiľ, Anna, Lukáš...
* Ondrej, Melánia, Andrea…

18:00 sv. lit. (slov.)

† Fedor Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

† Patrik, Peter, Anna, Juraj

18:00 sv. lit. (slov.)

† Helena, Michal, Katarína

06:30 sv. lit. (csl.)

† Vasiľ, Igor (panychída)

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

06:30 sv. lit. (csl.)
Sv. hieromuč. Eleuterios
Prep. otec Pavol z Lastry

† Jozef, Júlia, Jozef
* Anna, Tatiana

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

† Vladimír
* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka

Nedeľa svätých
Nedeľa
16.12.

Praotcov

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* Jozef s rod.

Sv. prorok Aggeus
17:15 Večiereň

hl. 5
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18:00 sv. lit. (slov.)

* Oliver
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Liturgický program
Liturgický program po Nedeli sv. Praotcov
od 17.12. do 23.12. 2018
Pondelok
17.12.

Sv. prorok Daniel

Utorok
18.12.

Sv. muč. Sebastián
a jeho spoločníci

Streda
19.12.

Štvrtok
20.12.
Piatok
21.12.

Sobota
22.12.

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

† Jozef

06:30 sv. lit. (csl.)

† Michal, Mária, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ľudmila (panychída)

06:30 sv. lit. (csl.)

† Mária (panychída)

Sv. mučeník Bonifác
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. hieromuč. Ignác Bohonositeľ

06:30 sv. lit. (csl.)

Predprazdenstvo Narodenia Pána

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. muč. Juliána

06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa

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

Sv. veľkomuč. Anastázia

Nedeľa svätých
Otcov

† Peter, Katarína
* Mária s rod.
† Mária

* Jozef s rod.
† Zuzana
† Štefan, Danka, Štefan

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

Nedeľa
23.12.

† Vasiľ, Anna, Ján, Fedor...

07:30 sv. lit. (slov.)

09:00 sv. lit. (csl.)

† Mária, Mária, Michal
* Helena

* za farnosť

Desiati sv. mučeníci z Kréty
11:00 sv. lit. (slov.)

* Karolína, Terézia

15:00 hod. 17:15 Večiereň
Spoveď pred Vianocami 18:00 sv. lit. (slov.)

* Milan, Monika s rod.

hl. 6
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Svätý Mikuláš divotvorca,
arcibiskup lykijskej Myry
(6. decembra)
Sv.
Myry,

Mikuláš,
je

arcibiskup

svätca. Z Byzancie sa jeho úcta rozšírila do

k blížnemu a milosrdného prístupu

celého sveta. Veľkú úlohu pri rozširovaní

k človeku. Zo života tohto svätca je málo

úcty svätého Mikuláša zohrali aj slovanskí

konkrétnych údajov, avšak je isté, že bol

apoštoli svätí Cyril a Metod.

v

obetavej

v 9. storočí už uvádzajú Mikuláša ako

lásky

biskupom

príkladom

Lykijskej

Myrách

v

Malej

Ázii

(v súčasnosti je to mesto Izmir v Turecku).
Bol aj účastníkom I. Nicejského koncilu

Život sv. Mikuláša je však okrášlený
množstvom

legiend.

Ponúkame

vám

niektoré najznámejšie z nich.

v roku 325, na ktorom bránil učenie

Legenda o troch dcérach

o Kristovom božstve v spore s Áriánmi.

Legenda o troch dcérach – pannách je

Traduje sa, že na tomto koncile sa tak rozčúlil,

najznámejšou

že udrel Ária po tvári. Za tento čin bol hneď

legendou o sv. Mikulášovi. Práve táto

zbavený cirkevnej hodnosti biskupmi na

legenda z neho spravila svätého patróna

koncile. Hneď po tomto akte však mali

detí známeho po celom svete.

biskupi videnie, kde videli Mikuláša, ktorý

občan

najrozšírenejšou

z

Patary

mal

tri

Krista

dcéry. Keďže prišiel o všetky svoje

s evanjeliom a po ľavici Bohorodičku

peniaze, nemali veno a preto im nemohol

mal

s

po

svojej

omoforom.

Po

pravici
tomto

Ježiša

Jeden

a

videní

vrátili

Mikulášovi jeho funkciu.

hanba. Rozhodol sa, že z nich urobí

Sv. Mikuláš zasvätil celý svoj život
skutkom

telesného

milosrdenstva.
charakteristická

nájsť ženíchov. A to bola vtedy veľká

a

duchovného

vzal mešec zlata a počas troch nocí, pod

táto

rúškom tmy, ich tajne vložil do okna

života,

domu. Zmenil tak osud dievčat, ktoré sa

Práve
črta

neviestky. Keď sa to dozvedel sv. Mikuláš,

jeho

množstvo skutkov a mnohé zázraky sa

mohli napokon šťastne vydať.

stali príčinou rýchleho a všeobecného
šírenia jeho úcty. Táto úcta sa významne
zväčšuje najmä od vybudovania chrámu
na počesť sv. Mikuláša v Carihrade
v 6. storočí. Mnohé bohoslužobné knihy

8

Záchranca

pútnikov

na

rozbúrenom mori
Ďalšou povesťou je príbeh o troch
námorníkoch,

ktorí

sa

plavili

po
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rozbúrenom mori a takmer prišli o život.
Keď úpenlivo prosili svätého Mikuláša
o pomoc, zjavil sa im silný muž, ktorý vzal
kormidlo

pevne

do

rúk,

premohol

víchricu a zasa zmizol.

Legenda

o

lodiach

vezúcich

pšenicu
V čase veľkého hladomoru v Lýkii
náhodou

pristáli

v

prístave

lode

z Alexandrie naložené obilím. Svätý

Neskôr v chráme v Myre spoznali

Mikuláš sa zjavil lodníkom a poprosil ich,

námorníci svojho záchrancu, na ikone

aby

dali

časť

nákladu

hladujúcim.

svätého Mikuláša.

Spočiatku sa zdráhali, pretože náklad
mali presne odvážený,

Záchrana

rímskych

niesli zaň zodpovednosť

vojvodcov pred smrťou

a báli sa prípadného

Táto legenda obsahuje

trestu. Napokon im však

dva rôzne zázraky, no obidva

časť predsa len dali. Keď

sa

sa

týkajú

záchrany

nespravodlivo odsúdených.
ktorý

do

Konštantínopolu, zistili,

V prvom prípade to bol
rozsudok,

doplavili

že nič z nákladu im

vyniesol

nechýba a obilie, ktoré

podplatený prefekt provincie

Mikuláš

nad

hladujúcim, vystalo ešte

tromi

Odsúdení

už

nevinnými.
boli

na

popravisku

rozdal

na ďalšie dva roky a aj na zasiatie.

a v momente, keď kat dvíhal meč k prvej
rane,
a

sa

mu

presvedčil

zjavil
ho,

svätý

aby

Mikuláš

odsúdených

prepustil. Tak sa aj stalo.

Legenda o vzkriesení študentov
S touto legendou sa spája Mikuláš ako
patrón školákov a študentov. Jednej noci

Druhý zázrak sa týka troch krivo

chceli traja putujúci študenti prenocovať

odsúdených vojvodcov v službách cisára

v jednom hostinci. Hostinský a jeho žena

Konštantína. Tu sa sv. Mikuláš objavil

si mysleli, že by mohli mať pri sebe nejaký

naraz vo sne cisára a aj prefekta Ablabia

majetok, a tak ich zavraždili ich a mŕtvoly

a pod hrozbou ich donútil, aby nevinných

ukryli v sude.

prepustili.

Onedlho však šiel okolo iný pocestný -

Na základe tejto legendy sa Svätý

svätý Mikuláš - a požiadal o nocľah.

Mikuláš stal patrónom nespravodlivo

Zakrátko na to zločincov odhalili a po jeho

odsúdených a väznených.

modlitbe ožili aj zabití študenti.
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Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
(8. decembra)
Starodávny a hlboký kult k Presvätej
Bohorodičke, ktorý je významnou črtou
východnej cirkvi, sa prejavuje vo veľkom
množstve

mariánskych

sviatkov

v 8. storočí. V 9. storočí bol sviatok známy
v celom byzantskom cisárstve.
Pretože si Boh vyvolil Pannu Máriu za
matku Spasiteľa sveta, uchránil ju už od

v liturgickom kalendári. Tieto sviatky

okamihu

poukazujú na najdôležitejšie momenty zo

dedičného hriechu. Toto učenie viery

života Božej Matky, od jej zázračného

slávnostne definoval pápež Pius IX.

počatia až do slávneho zosnutia.

8. decembra 1854.

O tejto udalosti počatia Presvätej
Bohorodičky
Annou

evanjeliá

nehovoria.
vyvinul
a

počatia

od

poškvrny

Veľmi nádherne o tomto sviatku
rozjíma

pápež

Benedikt

XVI.:

nič

„A tak, ako sa Boží Syn stal kvôli

sa

nám človekom, tak bola ona,

základe

Matka, uchránená od hriechu pre

učiteľského

nás, pre všetkých, ako predzvesť

Sviatok
na

tradície
úradu

svätou

jej

Cirkvi.

Udalosť

Božej spásy pre každého človeka.

počatia opisuje apokryfné

Tak nám Mária hovorí, že sme

Jakubovo

všetci pozvaní otvoriť sa činnosti

protoevanjelium: „V mestečku Nazaret

Ducha Svätého, aby sme mohli aj my byť

žili zbožní, chudobní manželia Joachim

v konečnom dôsledku nepoškvrnení, plne

a Anna, ktorí pochádzali z Dávidovho

a navždy oslobodení od zla.“

rodu. Boli starí a nemali deti. To sa v tej

Pápež František pridáva: „Na tento

dobe chápalo ako Boží trest za hriechy.

sviatok, keď kontemplujeme našu Matku

Manželia sa preto vrúcne modlili k Bohu,

Nepoškvrnenú, krásnu, uvedomujeme si

aby im požehnal dieťa. Sľúbili, že ho dajú

aj naše pravé určenie, naše najhlbšie

na výchovu do chrámu. Ich prosby boli

povolanie: byť milovaní, byť premenení

vyslyšané. Narodila sa im dcéra, ktorú

láskou, byť premenení Božou krásou.

pomenovali Mária“.

Hľaďme na ňu, našu Matku, a dovoľme

Prvé

zmienky

o

tomto

sviatku

jej hľadieť na nás, aby sme sa naučili byť

pochádzajú z 5. storočia. Samotný rozvoj

pokornejšími

a šírenie sviatku sa stali aktuálnymi až

v nasledovaní Božieho Slova.“
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Zábavník
(niečo na odreagovanie)
V osemsmerovke je citát, ktorého sa určite držal aj sv. Mikuláš...

S
Y
U
Ť
M
Á
H
A
R
B
A

Y
P
A
L
E
S
T
Í
N
A
Y

N
N
D
A
E
Š
V
L
Ť
M
K

O
Á
P
S
N
V
Í
N
O
F
R

V
J
A
V
A
Ť
I
L
B
I
Á

E
E
S
N
,
O
E
Ú
O
L
Ľ

C
R
T
T
A
A
D
A
M
I
.

N
U
I
N
K
K
P
R
E
Š
CH

I
Z
E
T
T
S
O
Á
Z
T
E

K
A
R
O
Á
N
A
S
B
Í
D

A
L
E
L
S
T
Á
D
O
N
E

R
E
E
Ý
E
E
S
Ž
H
C
Z

O
M
Š
B
E
I
L
CH
O
I
I

M
E
O
T
N
A
R
A
H
E
CH

O
B
P
O
Ž
E
H
N
A
Ť
L

G
Z
A
R
B
O
D
E
R
P
E

D
S
O
D
O
M
A
I
D
N
M

abrahám * adam * boh * filištínci * gomora * haran * chlieb * jeruzalem *
kanaán * kráľ * lot * melchizedech * obeta* palestína * pastier * požehnať
* predobraz * sálem * sára *sodoma * stádo * synovec * šílo * ťava * víno
Výsledok tajničky pozostáva zo 48 znakov:

,

.
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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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