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Ročník: 11.

Rok: 2018

Číslo: 24

„Čím by bola zem bez Dieťaťa

Vyprosujeme úžasný Kristov pokoj

z Betlehema? Len neplodným poľom

pre všetkých nás a naše srdcia nech okúsia

plným buriny a tŕnia. Aké by boli dejiny

Božiu

bez narodenia Krista? Len tma, len

a dobrotu.

nočný tieň bez svetla, bez centra útechy.“
(Karl von Gerok)
Mnohí si počas týchto dní vinšujú
pokoj, tak ako ho zvestovali aj anjeli:
Pokoj ľuďom dobrej vôle. Uvedomme si,

lásku,

Zároveň

priazeň,

želáme

milosrdenstvo

Božou

láskou

a požehnaním naplnené dni aj v novom
roku 2019.
Christos raždajetsja!
Slavite jeho!

že vo svojom srdci máme len toľko

o. Martin s rodinou

pokoja, koľko dávame miesta Kristovi vo

o. Miroslav

svojom srdci. A tak ďaleko sme od pokoja,

o. Pavol s rodinou

ako ďaleko sme od Boha.

o. Ján s rodinou
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S nami Boh, čujte všetky národy...
(vianočné zamyslenie)
Istotne mi dáte za pravdu, že všetci

sviatok

Bohozjavenia

obsahoval

pochybujúci, vnímajú kúzlo vianočných

Bohozjavenia, ale aj Narodenia Ježiša

sviatkov Narodenia Ježiša Krista.

Krista.
Po

prvý

sebe

raz

sa

nielen

ktorý

ľudia na zemi, aj tí neveriaci alebo

Viera, nádej a láska vedú kresťanov

v

Pána,

sviatok

tento

sviatok

k jasličkám, v ktorých sa nachádza

samostatne v kalendári vyskytol v roku

naplnenie pradávnych Božích prisľúbení:

354. Prvá oslava Kristovho narodenia

Slovo sa stalo telom a tým, ktorí ho prijali,

bola v Ríme, pretože v antickom Ríme

prinieslo svetlo, pokoj a spásu. Božie

bolo

Slovo – Boží Syn – reálne prichádza

významných osobností. Ak sa nepoznal

medzi stvorenstvo, prijíma ľudský osud,

pravý dátum narodenia, oslavovalo sa

aby vydal svedectvo o pravde Božieho

v iný deň ako symbolické narodenie.

kráľovstva.

Kresťania takisto chceli sláviť narodeniny

zvykom

oslavovať

narodeniny

V mlčaní a tichu svätej noci sa narodil

svojho Pána a keďže nebol známy presný

náš Spasiteľ, len anjeli ohlasujú túto

dátum jeho narodenín, vybrali si 25.

nádhernú

rodina,

december. Bol to deň, ktorý bol v Ríme

odstrčená ľahostajnosťou a neláskou

oslavovaný ako „dies natalis Solis Invicti“

človečenstva, je odkázaná sama na seba

a bol to deň zimného slnovratu. Keďže

v tejto nesmierne ťažkej a zložitej situácii.

slnko od tohto dňa naberalo novú silu, bol

Prvé a tie ozajstné Vianoce sú bez tepla

tento deň vhodný na oslavu Kristovho

a istoty domova, bez potrebnej pomoci

narodenia, pretože Ježiš Kristus bol vo

a v najväčšej chudobe.

Svätom Písme označovaný ako „slnko

novinu.

Svätá

Vidiac tento obraz Božej rodiny

spravodlivosti“ (Mal 4,2) a „svetlo sveta“

a porovnávajúc ho s neľahkou situáciou

(Jn 8,12). V tom čase bol v Ríme veľmi

našich rodín v dnešnej ťažkej dobe, sa

rozšírený kult Slnka.

nám tento malý Ježiš ponúka ako Cesta,
Pravda a Život pre každého z nás.
Kresťania v prvých troch storočiach
neslávili

osobitne

sviatok

Narodenia

Ježiša Krista. V tom čase bol známy iba
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Zavedením sviatku Narodenia Ježiša
Krista

chcel

rímsky

ľud

preukázať

Ježišovi Kristovi božskú poctu v ten deň
a

na

tom

mieste,

na

ktorom

sa

preukazovala božská pocta slnku. Prvým
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motívom bolo osláviť Ježiša Krista ako

láska je darom týchto sviatkov, najväčšia

víťaza nad pohanstvom a druhým bolo

láska nebeského Otca, z ktorej nám

osláviť narodenie

Ježiša Krista ako

daroval svojho Syna, Ježiša Krista, aby

vteleného Boha nad bludným učením

nás vykúpil a dal nám zase nádej a istotu.

Ária.

Zakladateľka

Pre zaujímavosť, v roku 379, v deň

blahoslavená

redemptoristiek,
Mária

Celeste

narodenia Ježiša Krista, začal sv. Gregor

Crostarosa, keď rozjíma o Vianociach

Teológ svoj príhovor slovami: „Christos

veľmi jasne a adresne tvrdí: „Boh sa

raždajetsja - Slavite jeho!“

narodil pre Teba. Spievaj a zvelebuj

Každá liturgická slávnosť liturgického

Pána spolu s anjelmi, lebo Boh sa rodí

roka nie je iba nejakou spomienkou na

pre Teba. Dôveruj mu, ver a dúfaj

minulosť,
v

ale

liturgii

v

je

aby

prenesený
nadčasový

Neho.

Túži,

sa

jeho

radosť zahostila
rozmer

v

tvojej

histórie vykúpenia.

chce

Aj do tohtoročných

v

sviatkov

a

narodenia

Ježiša

Krista

duši,

prebývať
tebe

zjednotiť

sa

s tebou.“

prichádza skutočnosť prvých Vianoc. Keď

Preto Vás všetkých pozývame k tomu,

prídeme k jasličkám v našich chrámoch,

aby sme našli počas sviatkov Narodenia

pripojíme

ktorí

prišli

Ježiša Krista čas i odvahu na zastavenie sa

pokloniť

sa

v našom uponáhľanom živote. Nech aj

Novonarodenému po výzve anjelských

samotné kúzlo a čaro týchto sviatkov oživí

zborov. Prichádzame sa však nielen

v každom z nás túžbu stať sa živým

pokloniť, ale aj nanovo objaviť Božiu

betlehemom. Nech sa aj našou zásluhou

lásku,

Ježiš Kristus neustále vteľuje a znova rodí

v

sa

k

tým,

Betleheme

ktorá

sa

naplno

prejavuje

v maličkom Dieťati.

v čase a na mieste, kde žijeme. Tým

Tí, čo sa rozhodnú žiť v láske, radosti
a nádeji, spoznajú v Dieťatku, ktoré sa
rodí

v

Betleheme,

svojho

pomôžeme nielen sebe, ale aj svetu, aby sa
všetko obnovovalo v Ježišovi Kristovi.

Boha

a Spasiteľa, v srdciach sa v Jeho láske

Christos raždajetsja!

znovu narodia pre Boha a jeho vôľu. Lebo

Slavite jeho!
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Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
(liturgické prežívanie sviatku)
Narodenie
Pána,

Boha

podľa
a

tela

nášho

Spasiteľa

Ježiša

a

(25. december)
Po Pasche je sviatok Narodenia Ježiša
Krista druhým najstarším kresťanským
sviatkom.
Zavedenie

tohto

sviatku

sa

uskutočnilo v 4. storočí, presnejšie okolo
roku 330, lebo po prvý raz sa v kalendári
vyskytol v roku 354.
Prvá oslava Kristovho narodenia bola
v Ríme, pretože v antickom Ríme bolo
zvykom

oslavovať

narodeniny

významných osobností.
sa

nepoznal

pravý

dátum

narodenia, oslavovalo sa v iný deň ako
symbolické narodenie. Kresťania takisto
chceli sláviť narodeniny svojho Pána
a keďže nebol známy presný dátum jeho
narodenín, vybrali si 25. december. Bol to
deň, ktorý bol v Ríme oslavovaný ako
„dies natalis Solis Invicti“ a bol to deň
zimného slnovratu. Keďže slnko od tohto
dňa naberalo novú silu, bol tento deň
vhodný na oslavu Kristovho narodenia,
pretože Ježiš Kristus bol vo Svätom Písme
označovaný ako „slnko spravodlivosti“
(Mal 4,2) a „svetlo sveta“ (Jn 8,12).
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Krista

chcel

rímsky

ľud

preukázať

Ježišovi Kristovi božskú poctu v ten deň

Krista

Ak

Zavedením sviatku Narodenia Ježiša

na

tom

mieste,

na

ktorom

sa

preukazovala božská pocta slnku. Prvým
motívom bolo osláviť Krista ako víťaza
nad pohanstvom a druhým bolo osláviť
narodenie Ježiša Krista ako vteleného
Boha nad bludným učením Ária.
Podľa vzoru Západnej cirkvi aj Východ
prebral zvyk oslavovať Narodenie Ježiša
Krista 25. decembra. Rozhodujúcu úlohu
v tomto ohľade zohrali tri veľké osobnosti
Východu: sv. Bazil Veľký, sv. Gregor
Teológ a sv. Ján Zlatoústy.
Sv. Bazil Veľký mal byť prvým, ktorý
medzi rokmi 371-374 začal sláviť sviatok
Narodenia Pána.
Podľa jeho vzoru sv. Gregor Teológ
zaviedol

sviatok

v

Konštantinopole.

V roku 379, v deň narodenia Ježiša Krista,
začal svoj príhovor slovami: „Christos
raždajetsja – slavite jeho!“
Sv. Ján Zlatoústy s veľkou horlivosťou
zaviedol

sviatok

Narodenia

Pána

v Antiochii približne v rokoch 386-388.
Nad miestom Narodenia Ježiša Krista
v Betleheme bol na podnet sv. Heleny
vybudovaný chrám.
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Zhromaždenie

k

presvätej

Bohorodičke

sv.

Štefana

je

najstaršia

spomedzi všetkých mučeníkov. Nie je

(26. december)
Východná

Úcta

známy deň jeho smrti, ale keďže jeho úcta

Cirkev

si

po

veľkých

sa viaže k Narodeniu Pána, nakoľko ako

sviatkoch spomína na nasledujúci deň na

prvý učeník mal veľmi blízky vzťah

osoby, ktoré zohrali významnú úlohu

k Ježišovi Kristovi, Východ a aj Západ so

v udalostiach sláveného tajomstva. Na

začiatku

prvom mieste je pri sviatku Narodenia

decembra. Keď sa v 7. storočí na Východ

slávili

jeho

pamiatku

26.

Ježiša Krista jeho matka

ujal sviatok Zhromaždenie

Panna Mária. Už v prvých

k Presvätej Bohorodičke,

storočiach

veriaci

spomienka sv. Štefana sa

druhý

začala sláviť 27. decembra.

deň po sviatku Narodenia

Počas 4. a 5. storočia sa

Pána, aby sa poďakovali

na Východe, ale aj na

Panne Márii za jej syna

Západe,

Ježiša Krista.

množstvo

sa

zhromažďovali

na

Nie sú presné svedectvá

vybudoval
chrámov

na

počesť sv. Štefana. Novým

o tom, kedy sa sviatok

motívom

Zhromaždenie k Presvätej

nájdenie

úcty
jeho

bolo
ostatkov

Bohorodičke stal všeobecne známym.

v roku 415, ktoré boli neskôr prevezené do

Niektorí otcovia vo 4. storočí vo svojich

chrámu na Sione v Jeruzaleme. Po istom

homíliách na sviatok Narodenia Pána

čase sa dostali do iného chrámu, na

spomínajú aj Presvätú Bohorodičku.

pravdepodobné

Sv.

apoštol,

prvomučeník

a archidiakon Štefan
Štefan bol grécky hovoriaci Žid. Podľa
Skutkov apoštolov bol jedným z prvých
diakonov. Plný Svätého Ducha a sily
hlásal Božie slovo, ktoré potvrdzoval
nespravodlivo
a ukameňovaný.

a

zázrakmi.

odsúdený

v

jeho

severnej

časti

Jeruzalema. V roku 560 bola časť ostatkov
prenesená do Konštantinopola, kde bol

(27. december)

znameniami

ukameňovania,

miesto

Bol

veľradou

vybudovaný nový chrám zasvätený sv.
Štefanovi.
V súvislosti s prenášaním ostatkov sv.
Štefana je 2. augusta v liturgickom
kalendári

spomienka

na

prenesenie

ostatkov svätého apoštola, prvomučeníka
a archidiakona Štefana.
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Vinšujem štedrejšieho, pokojnejšieho...
(tradície, zvyky a obyčaje počas Štedrého dňa)
Už samotný názov dňa – Štedrý deň -

Cesnak, ako symbol zdravia a jeden

vypovedá o tom, že v tento deň by si mali

z najúčinnejších prírodných liekov, mal

všetci dopriať hojnosti a do sýtosti sa

zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny

najesť. Štedrosť sa ale počas tohto dňa

počas nasledujúceho roka,

nespája

aj

Med mal zabezpečiť dobrotu, hojnosť,

nádielkou darčekov pod vianočným

či príjemnosť. Mnoho rodín si ešte pred

stromčekom. Ale tú najväčšiu štedrosť

štedrou večerou robí z medu krížik na

prejavil nebeský Otec, ktorý nám posiela

čelo,

svojho Syna Ježiša Krista.

v spojitosti s dobrotou.

s

Čo

len

s

hodovaním,

bolo

možné

ale

nájsť

na

štedrovečernom stole?

čo

symbolizuje

požehnanie

Čo ešte bolo typické pre mnohých bol
jeden

tanier

navyše

na

Vianočné jedlá požívali osobitnú úctu.

štedrovečernom stole. Podľa zvyklostí by

Na Štedrý večer sa mal každý najesť

sa totiž mal jeden tanier prestrieť aj pre

dosýta. Odísť od stola najedený iba naoko

náhodného hosťa. Jedná sa o symbol

značilo vystaviť rodinu nebezpečenstvu,

milosrdenstva

že bude planý rok.

Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr

Vianočné pečivo. Na Štedrý deň ho

a

spolupatričnosti.

so zosnulými členmi rodiny.

ešte pred svitaním piekli gazdiné a museli

Po večeri ožíval ruch na ulici pred

ho mať hotové ako dar pre koledníkov. Po

domami. Pod oknami mládež spievala

vymiesení cesta na vianočné pečivo si

vianočné piesne a každého, kto prišiel

gazdiná poutierala ruky o ovocné stromy,

spievať pod okná, domáci obdarovali.

aby na budúci rok dobre rodili.
Pečené

figúrky

Typickým javom pre sviatok Božieho
domácich

narodenia bola skutočnosť, že sa všetci

a hospodárskych zvierat z vody a múky.

rodinní

Tieto figúrky potom hospodár zavesil nad

Vinšovať chodievali len malí, a to ešte

chliev, stajňu, kurník i psiu búdu, aby

ráno pred obradmi v chráme:

zvieratá v novom roku dobre prospievali.

príslušníci

„Vinšujem,

zdržiavali

vinšujem,

doma.

šťastie,

na

Táto obyčaj pretrváva do dnešnej doby

zdravie, na toto Božie narodenie, ten

v podobe vykrajovaného pečiva rôznych

starý rok prežiť, nového sa dožiť,

tvarov, ktoré poznáme všetci.

hojnejšieho, pokojnejšieho."
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Liturgický program
Sviatky Narodenia Ježiša Krista
(24. – 30.12. 2018)

Pondelok
24.12.

Predvečer
Narodenia Pána
zdržanlivosť od mäsa

Utorok
25.12.

Narodenie Pána
prikázaný sviatok, mirovanie

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)
15:00 sv. lit. s večierňou (slov.)

* za farnosť

22:00 Veľké povečerie s lítijou (csl.)
07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

15:00 Vianočná akadémia

Zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke
Streda
26.12.

prikázaný sviatok

14:00 Ekumenický
koncert v PCO

Štvrtok
27.12.
Piatok
28.12.

Sobota
29.12.

07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* Peter, Anna, Peter...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Štefan s rod.

Sv. apoštol,
prvomučeník
a archidiakon Štefan

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

Svätí 20 000 mučeníci upálení
v Nikodémii

06:30 sv. lit. (csl.)

voľnica

Betlehemské neviniatka
Prep. otec Marcel, ihumen

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (slov.)

Nedeľa po Kristovom
narodení
Nedeľa
30.12.

09:00 sv. lit. (csl.)

† Vasiľ, Anna
* Miroslav s rod.
† Ivona

* Helena, Anton, Ján...
* Lenka

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)
* Jakub, Marcel, Eva,
Martin, Marianna, Štefan, Milada

Sv. muč. Anýzia

hl. 7

17.15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Marek
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Liturgický program
Sviatky Bohozjavenia Pána
(31.12. 2018 – 06.01. 2019)
06:30 sv. lit. (csl.)
Pondelok
31.12.

Prep. matka Melánia Rímska

16:00 Veľká večiereň (slov.)
17:00 sv. lit. (slov.)

† Ján
* za farnosť

23:15 Ďakovný Akatist

Utorok
01.01.

Obrezanie Pána
prikázaný sviatok, mirovanie

Streda
02.01.

Štvrtok
03.01.

Piatok
04.01.

Sv. otec Silvester, rímsky pápež

Sv. prorok Malachiáš
Sv. mučeník Gordios

Zbor sv. 70 apoštolov
Prep. otec Teoktist, igumen

Predvečer Bohozjavenia
Sv. muč. Teopempt a Teónas
Prep. Synkletika
zdržanlivosť od mäsa

Nedeľa
06.01.

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.) † Michal, Mária, Michal, Vladimír
06:30 sv. lit. (csl.)

* SSR a NSI

07:30 Kráľovské hodinky (slov.)
18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

07:30 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

15:00 Veľká večiereň (slov.)
Veľké svätenie vody
20:00 Veľké Povečerie s lítiou (csl.)

Bohozjavenie Pána

07:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

prikázaný sviatok, mirovanie

09:00 sv. lit. (csl.)
Veľké svätenie vody

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

13.30 hod.
Požehnávanie domov
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* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

voľnica

Sobota
05.01.

07:30 sv. lit. (slov.)

Farské zvesti 24/2018
________________________________________________________________________________________

Liturgický program
Liturgický program po Nedeli po Bohozjavení Pána
od 07.01. do 13.01 2019
Pondelok
07.01.
Utorok
08.01.
Streda
09.01.
Štvrtok
10.01.
Piatok
11.01.

Zhromaždenie k prorokovi,

06:30 sv. lit. (csl.)

predchodcovi a krstiteľovi
Jánovi

18:00 sv. lit. (slov.)

Prepodobný otec Juraj Chozebita
a prepodobný Emilián Vyznávač

06:30 sv. lit. (csl.)

Prepodobná matka Dominika

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

Sv. mučeník Polyeukt
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. Gregor, nysský biskup

06:30 sv. lit. (csl.)

Domicián, meliténsky biskup

18:00 sv. lit. (slov.)

Prepodobný otec Teodóz

06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa

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

Sobota
12.01.

Sv. mučenica Tatiana

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

Nedeľa po Osvietení
09:00 sv. lit. (csl.)

Nedeľa
13.01.

Sv. mučeníci Hermyl a Stratonik

hl. 1

11:00 sv. lit. (slov.)

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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Sväté Bohozjavenie Pána a Spasiteľa
(liturgické prežívanie sviatku)
Počas sviatku Sväté Bohozjavenie

Jedným

z

teologických

aspektov

nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša

sviatku Bohozjavenia je aj posvätenie vôd

Krista, ktorý slávime 6. januára, sa

(a celého kozmu), a preto aj my konáme

spomína a oslavuje krst Ježiša Krista

posvätenie vody.

v Jordáne. Bohozjavením sa nazýva preto,

Ježiš Kristus posvätil vody pri svojom

že pri krste sa zjavila Presvätá Trojica:

vstupe do rieky Jordánu, my posvätením

Otec hlasom z neba, Syn bol

akoby nechávame Ježiša znovu

pokrstený

Duch

vstupovať do vody, ktorá napája

zostúpil v podobe holubice.

všetko živé. On prišiel posvätiť

Niekedy sa tento sviatok

celý vesmír, preto sa aj na

nazýva

čo

Bohozjavenie zvykla posviacať

súvisí s krstom, keďže krst

voda v prírode, v rieke, v potoku,

(resp. iniciačné sviatosti) sa

v jazere alebo v mori. Voda je

v byzantskej tradícii často

princípom života v

označuje ako osvietenie.

preto ju Ježiš posvätil svojím

a

aj

Svätý

Osvietenie,

Sviatok

Svätého

Bohozjavenia

Pána

prírode,

vstupom do Jordánu, a preto ju

patrí

my

posviacame

na

medzi najstaršie sviatky a zaraďuje sa

Bohozjavenie. Kedysi bývalo zvykom

k

posviacať aj potoky, rieky, príp. jazerá.

dvanástim

veľkým

sviatkom

liturgického roku. Sláviť sa začal, ako to

V prvých storočiach bol s veľkými

spomínajú mnohé svedectvá (sv. Kliment

liturgickými

Alexandrijský, Apoštolská konštitúcia, sv.

slávnostný krst katechumenov. S krstom

Ján Zlatoústy) už koncom 2. storočia

súviselo aj posvätenie krstnej vody.

a začiatkom 3. storočia. Tento sviatok

Niektorí historici sa nazdávajú, že zo

prešiel z Východu na Západ. V Západnej

začiatku sa pri posvätení vody sviatok

cirkvi

deň

Bohozjavenia nebral zreteľ na krst Ježiša

oslavovali poklonu mudrcov, až sa 6.

Krista v Jordáne, ale slúžil len krst

január napokon stal sviatkom poklony

katechumenov. Vyplýva to aj zo zhody

troch mudrcov. Pamiatka krstu Ježiša

bohoslužobných textov na posvätenie

Krista sa presunula na 13. január.

krstnej vody a na jordánske svätenie vody.
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však

postupne

v

tento

sviatkami

stále

spojený
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Môj (náš) Betlehem
(vymaľuj si Betlehem pod váš stromček)
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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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