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Ročník: 12.

Rok: 2019

Číslo: 8

Prosme Pannu Máriu, aby sme načerpali
dary Vzkrieseného
(z myšlienok pápeža Františka)
Všetci prežívame (nielen v liturgii, ale

V tento tzv. Anjelský pondelok nás

aj v bežnom živote) radosť z obdivuhodnej

liturgia v Evanjeliu podľa Matúša (porov.

udalosti zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

28, 8-15) privádza do blízkosti Ježišovho

Na Veľkonočnú vigíliu zazneli slová

prázdneho hrobu. Osoží nám vybrať sa

anjelov pri prázdnom hrobe Ježiša Krista.

v myšlienkach k prázdnemu Ježišovmu

Ženám, ktoré prišli na úsvite prvého dňa

hrobu. Ženy, plné strachu i radosti, sa

po sobote k hrobu, povedali: „Prečo

dávajú do behu, aby učeníkom priniesli

hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho

zvesť, že hrob je prázdny; a v tej chvíli sa

tu. Vstal z mŕtvych.“ (Lk 24, 5-6)

Ježiš ukazuje pred nimi.

Kristovo

zmŕtvychvstanie

je

tou

Ženy „pristúpili, objali mu nohy

najšokujúcejšou udalosťou v dejinách

a klaňali sa mu“ (v. 9). Dotýkali sa ho:

ľudstva potvrdzujúcou víťazstvo Božej

nebola to nijaká vidina, bol to Ježiš, živý,

lásky nad hriechom a smrťou a dávajúcou

z mäsa a kostí, bol to on. Ježiš vyháňa

našej nádeji na život základ pevný ako

z ich sŕdc strach a povzbudzuje ich, aby

skala. To, čo bolo ľudsky nemysliteľné, sa

ohlásili bratom, čo sa udialo. Všetky

skutočne stalo: „Ježiša Nazaretského […]

evanjeliá zdôrazňujú úlohu žien, Márie

Boh vzkriesil a zbavil múk smrti.“ (Sk 2,

Magdalény a iných, ako prvých svedkov

22.24)

vzkriesenia.

Muži

vystrašení

zostali
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zavretí vo večeradle. Peter a Ján po

hriechu do slobody lásky. Nechajme sa

oznámení Márie Magdalény iba rýchlo

teda zachytiť potešujúcim posolstvom

pribehli k hrobu, aby skonštatovali, že je

Veľkej noci a prežiariť jej osláveným

otvorený a prázdny. Ale boli to ženy, ktoré

svetlom, ktoré rozháňa temnotu strachu

ako prvé stretli Vzkrieseného a priniesli

a smútku.

zvesť, že on žije.

Vzkriesený Ježiš kráča po našom

Dnes, drahí bratia

boku. Zjavuje sa tým, čo ho

a sestry, i pre nás

vzývajú a milujú. V prvom

zaznievajú

rade v modlitbe, ale aj

slová

Ježišove
adresované

v

bežných

okamihoch

ženám: „Nebojte sa!

radosti, prežívaných vo

Choďte, oznámte...“ (v.

viere a s vďačnosťou. Jeho

10).

prítomnosť môžeme tiež

Po

obradoch

Veľkonočného
trojdnia,

kedy

pocítiť,
sme

si

opäť

oživili

prežívame

keď

chvíle

s

inými

srdečnosti,

tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania nášho

pohostinnosti, priateľstva, obdivovania

Pána, dnes očami viery kontemplujeme

prírody. Tento sviatočný deň, v ktorý je

Ježiša ako vzkrieseného a živého. I my

zvykom dopriať si trochu odreagovania sa

sme pozvaní osobne sa s ním stretnúť

a štedrosti, nech nám pomáha zakúsiť

a stať sa jeho ohlasovateľmi a svedkami.

Ježišovu prítomnosť.

So

starobylou

veľkonočnou

Prosme Pannu Máriu, aby sme plným

liturgickou sekvenciou v týchto dňoch

priehrštím mohli načerpať pokoj a radosť,

opakujeme: „Kristus, moja nádej, vstal

dary Vzkrieseného Krista, aby sme sa

z mŕtvych!“ A v ňom sme i my vzkriesení;

s nimi podelili s bratmi a sestrami, najmä

prešli sme zo smrti do života, z otroctva

tými, čo najviac potrebujú útechu a nádej.

Veľkonočné blahoželanie pápeža Františka
Vo veľkonočnej atmosfére, ktorá charakterizuje dnešný deň, pozdravujem všetkých
vás [...] Želám každému, aby strávil tieto Veľkonočnej oktávy s vierou, v ktorej sa
predlžuje spomienka na Kristovo vzkriesenie. Využite túto dobrú príležitosť byť svedkami
radosti a pokoja Zmŕtvychvstalého Pána. Radostnú a požehnanú Veľkú noc všetkým.
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Sv. liturgia – centrum kresťanského kultu
(Liturgia Eucharistie a cherubínsky hymnus)
Liturgia Eucharistie

prenesenie darov predstavuje tú obetu,

Liturgia Eucharistie je najvážnejšou

ktorú zavŕšil sám Ježiš Kristus. Po

časťou liturgie, nakoľko sa počas nej

slávnostnom vchode do Jeruzalema na

završuje prínos nekrvavej obety cez

Kvetnú nedeľu, berie kríž a vystupuje na

tajomné premenenie chleba a vína na

Golgotu, de smrťou na kríži vstupuje do

Telo a Krv Ježiša Krista.

svojho Kráľovstva.

Samotný názov tejto časti liturgie je
prevzatý

z

gréčtiny

a

znamená

vďakyvzdávanie – Eucharistia.
Samotnou

Cherubínsky hymnus
Tento

hymnus

sa

spieva

počas

náplňou

Liturgie

obradov Veľkého vchodu. Pôvodne bol

teda

tajomná

antifonálnou psalmodiou Terajšia prax

nadprirodzená premena chleba a vína na

Veľkého vchodu rozdeľuje tento hymnus

prijímanie. Sám Kristus prichádza, aby sa

na dve časti. Prvú časť tohto hymnu

obetoval za ľudstvo. Prijíma spôsoby

spievajú veriaci pred Veľkým vchodom,

chleba a vína, aby sa pre človeka stal

v čase, kedy sa kňaz modlí prípravnú

pokrmom a posilou v duchovnom živote.

modlitbu. Druhá časť hymnu sa spieva po

Účelom liturgie nie je iba samotné

Veľkom vchode.

premenenie chleba a vína, ale hlavne

Cherubínsku

Eucharistie

je

premena samotného človeka pre Krista.

pieseň

rozdeľujú

spomínania, ktoré kňaz vyslovuje počas
sprievodu s predloženými darmi. Kňaz

Veľký vchod
Počas

Veľkého

spomína cirkevnú a svetskú hierarchiu,
vchodu

nastáva

zakladateľov

a

dobrodincov

svätého

slávnostné prenesenie čestných darov

chrámu, ako aj všetkých prítomných

z proskomédijníka (žertveníka, bočného

kresťanov.

oltára) na hlavný prestol. Toto prenesenie

Cherubínska

pieseň

je

svojím

darov sa koná po odchode katechumenov

obsahom

z chrámu.

chválospevom počas prinášania darov, ale

Ako obrad bol Veľký vchod zavedený
v druhej polovici 6. storočia. Samotné

zároveň

nielen
aj

sprievodným

prípravou

verných

k eucharistickému obetovaniu.

3

08/2019 Farské zvesti
___________________________________________________________
Prvou a hlavnou ideou tejto piesne je

Cherubínska pieseň je teda výzvou

nám známa a v liturgii obľúbená idea,

k dôstojnej účasti všetkých veriacich na

niekoľkokrát sa v nej opakujúca, že ľud na

eucharistickej hostine. A hoci obrad sv.

sv.

samotných

prijímania je v poriadku liturgie neskôr,

cherubínov. Uvádzajúc človeka do tejto

už teraz sa akoby anticipuje obrad svätého

idey, pripomína mu svätá Cirkev jeho

prijímania, už teraz je veriaci cez tento

postavenie a úlohu na svätej liturgii. Tým,

spev vystríhaný, aby z duše odstránil

že ľud predstavuje cherubínske zbory,

všetko, čo je telesné, čo je svetské, čo je

ktoré v nebi pred trónom Božím spievajú

márnivé i nestále a aby sa premenil na

pieseň chvály, i liturgia na zemi sa stáva

pozemského anjela.

liturgii

predstavuje

odbleskom liturgie nebeskej, anjelskej.
Z toho plynie pre človeka dôsledný
záver

–

Tento hymnus sa po prvýkrát objavil
v Cirkvi konštantinopolskej v roku 573

zanechať

za patriarchu Jána

svetské

Scholastika, ktorého

pod

považujú aj za jeho

svetskými starosťami

autora a do liturgie

svätá liturgia rozumie

bol

každú

cisára Justinána II.

„všetky
starosti“.

Tu

nadmernú

starostlivosť

o

telo

zavedený

za

v 6. storočí a spieva sa

a jeho pôžitky, o rôzne

na

každej

svätej

pozemské potreby, starosť o ľudský život,

liturgii počas celého liturgického roka,

slovom o všetko to, čo pripútava ľudskú

okrem obradov Veľkého štvrtku a Veľkej

myseľ a zmysly k zemi a nedovoľuje

soboty.

človeku zaoberať sa vecami Božími,

Podľa Teodora

Mopsvetského (4.

vlastnou dušou a jej potrebami a večnou

stor.) je Veľký vchod pohrebný sprievod

spásou. Ozajstný kresťan je povinný

už osláveného Krista a uloženie darov na

vystríhať

oltári symbolizuje pohreb Ježiša Krista.

sa

nadmernej

a

márnivej

starostlivosti o vlastné telo, životné

Niektoré

svedectvá

liturgistov

pohodlie a prepych, lebo tak to učil Ježiš

poukazujú na to, že cherubínska pieseň

Kristus, ktorý radil učeníkom hľadať

bola pravdepodobne úryvkom z kázne

najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné,

niektorého otca alebo učiteľa Cirkvi a pre

teda aj potreby každodenného života im

svoju krátku, obsahovú a umeleckú formu

budú pridané. (porov. Lk 12, 31)

bola uvedená do liturgie.
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Tri kľúče od neba
(príbeh pre potešenie duše)
Bol raz jeden veľký kráľ, najväčší kráľ

neba, mu ubrali z pýchy a urobili ho

svojej doby. V tých časoch ešte ľudia

pozornejším voči malým a slabým veciam.

vedeli, kde sa nachádza nebeská brána.

Vzal

Kráľ získal všetko, čo sa dalo, ale chcel

a odniesol si ho domov. Zasadil ho do

ešte jednu, tú najdôležitejšiu vec - kľúče

dobrej pôdy a starostlivo ho polial. Potom

od nebeskej brány. Nikto mu ich však

prútmi podoprel jeho slabé konáriky

nevedel priniesť. Jedného dňa teda cválal

a kmeň. V tej chvíli uvidel prvý kľúč. Bol

na koni pred bránu, ktorá akoby ho

rovno pod jeho pravou nohou a vyzeralo

provokovala
nedostupnosťou.
päsťou

anjelom,

stromček

aj

s

to, akoby vyklíčil priamo zo

Pohrozil

zeme.

ktorí

tu

Prešiel

istý

pokračoval

mať pokoja, kým nedostanem

hľadaní.

kľúče od tej brány!“

popoludnie

anjel

sa

koreňmi

svojou

strážili a zakričal: „Nebudem

Jeden

jeho

naňho

čas.
vo

V

Kráľ
svojom

jedno

zimné

počas

silnej

fujavice zbadal otrhané, bosé

pozrel s pobavením v očiach, lebo

dievčatko, ktoré sa chúlilo pri jednej

pozemskí králi nie sú pre nebeských

z brán v starom meste. Kráľ zastal,

anjelov dôležití a odvetil: „Na zemi sú

vyzliekol si kabát a dievčatko doň

tisícky kľúčov, ktorými sa dá nebeská

zababušil. Potom ho vzal na ruky

brána

pod

a odniesol do kráľovského paláca. Dal mu

nohami, ale ľudia na ne šliapu. Pre teba

pripraviť teplé jedlo a vhodné oblečenie.

sú určené tri kľúče. Môžeš ich nájsť, ak

Práve v tej chvíli si všimol, že pod jeho

vieš hľadať."

ľavou

otvoriť.

Kvitnú

ľuďom

nohou

je

druhý

kľúč.

Kráľ zoskočil z koňa a hneď začal

Prešli ďalšie roky. Z kráľa sa stal starý

hľadať. Niekoľko rokov hľadal s očami

a unavený pútnik. Chodil len s námahou

upretými na zem, po ktorej kráčal, ale

a pri chôdzi sa opieral o palicu. Napriek

žiaden kvet pod jeho nohami nekvitol.

tomu neprestával hľadať chýbajúci kľúč.

Raz,

Raz v noci prišiel do malého mestečka na

keď

kráčal,

priam

zakopol

o neduživý, takmer vyschnutý stromček.

východe.

Hľadal

miesto,

kde

by

Roky, ktoré strávil hľadaním kľúča od

prenocoval, keď jeho zvedavosť vzbudil
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čudný rozruch medzi ľuďmi. Uvidel

z

ničoho

rozkvitol

tretí

kľúč.

vychádzať z mesta zvláštny sprievod

Našiel tri kľúče a teraz si mohol otvoriť

rozrušených ľudí. „Kam sa to vybrali takto

nebeskú bránu.

o polnoci?“ pýtal sa kráľ. A išiel za nimi.

Nemusíte hľadať ďaleko. Ježiš hovorí:

Prišiel pred biednu chatrč, ktorá slúžila

„Stretli ste ma v každom smoliarovi,

ako maštaľ. Ľudia, ktorí kráčali rýchlejšie

v každom tulákovi a v každej sirote

ako on, tam dorazili pred ním a už sa

rozvedených

vracali. V sliepňavom svetle dymiacej

dlhodobo nezamestnanom a v každom

fakle zbadal mladú mamičku, ktorá

človekovi,

kolísala v náručí dieťatko. V tej chvíli dieťa

a milovali ho.“

rodičov,
ktorému

v
ste

každom
pomohli

otvorilo oči. Starý kráľ cítil, akoby ho ten

Tak nikto na svete nie je izolovaný od

pohľad osvietil a prvýkrát vo svojom

Ježiša, lebo všade máme možnosť stretnúť

živote pred niekým padol na kolená. Jeho

sudcu sveta osobne. Kresťania to vedia

srdce zaplavovala radosť, lebo pred ním

veľmi dobre: poznajú cestu, bránu i kľúč.

Sochár
(príbeh pre potešenie duše)
Sochár otesával kladivom a dlátom
veľký

mramorový

blok.

O niekoľko týždňov šiel chlapček
znovu okolo ateliéru a na veľké

Chlapček, ktorý šiel okolo

prekvapenie

a lízal zmrzlinu, sa zastavil

ktorom

pred otvorenými dverami

mramorový

ateliéru.

mocného veľkého leva.

Očarený sa zahľadel do

na

bol

mieste,

predtým
balvan,

na

veľký
zbadal

Celý vyjavený sa rozbehol za

bieleho prachu a menších

sochárom

i väčších úlomkov skaly,

povedz mi, ako si vedel, že v tom

ktoré

kameni je lev?“

padali

na

všetky

strany.

a

povedal:

„Ujo,

Každá chvíľa tvojho života je prázdnou

Nevedel pochopiť, čo sa tu robí. Muž,

stránkou. Napísať ju musíš ty. A aj keď sa

ktorý ako šialenec tĺkol do veľkej skaly, sa

niekomu bude zdať, že si balvan, je v tebe

mu zdal čudný.

lev. Ty mu musíš umožniť vyjsť.
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Liturgický program
Liturgický program po 2. nedeli po Pasche
od 29.04. do 05.05. 2019
Pondelok
29.04.
Utorok
30.04.
Streda
01.05.
Štvrtok
02.05.

Piatok
03.05.

06:30 sv. lit. (csl.)

* Alena

Prep. Memnón Divotvorca
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. apoštol Jakub,
brat sv. Jána Teológa
Sv. prorok Jeremiáš

† Mária, Ján, Štefan

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

† Šimon, Štefan, Juraj
† Ján, Mária (panychída)

07:30 sv. lit. (csl.)

deň pracovného pokoja 18:00 sv. lit. (slov.)

06:30 sv. lit. (csl.)

† Michal (panychída)
† Miroslav, Michal, Anna

Sv. Atanáz Veľký
18:00 sv. lit. (slov.)
Odchod do večnosti prep. otca

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)
Sv. muč. Pelágia

* Rozália
1. * SSR a NSI
2. Liturgia za život

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

Sobota
04.05.

† Viera, Mária

* SSR a NSI
* Mária

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.) † Andrej, Anna, Ján, Jakub…
07:30 sv. lit. (csl.)

3. nedeľa po Pasche
-

Nedeľa
05.05.

o myronosičkách
Slávnostné sväté prijímanie

* Marián s rod.

09:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

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

* Danka

ňň
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Liturgický program
Liturgický program po 3. nedeli po Pasche
od 06.05. do 12.05. 2019
Pondelok
06.05.
Utorok
07.05.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Juraj, Helena, Jozef...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Peter, Anna, Darina…

Sv. spravodlivý Jób

Spomienka na znamenie
úctyhodného kríža v Jeruzaleme

Streda
08.05.

Sv. ap. a evanjelista Ján Teológ

Štvrtok
09.05.

Prenes. ostatkov sv. Mikuláša

06:30 sv. lit. (csl.)

* o. Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Marián

07:30 sv. lit. (csl.)

* Pavol s rod.

deň pracovného pokoja 18:00 sv. lit. (slov.)

* Juraj, Ján

06:30 sv. lit. (csl.)
divotvorcu z Myri do Bari

† Michal, Vasiľ

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Jozef (panychída)
2. † Anna (panychída)

Piatok
10.05.

Odchod do večnosti prep. otca

† Ján, Ján

Teodóza Pečerského
zdržanlivosť od mäsa

Sobota
11.05.

06:30 sv. lit. (csl.)

Bl. hieromučeník Vasiľ,
prešovský svätiaci biskup

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

† Jozef
* Štefan, Mária, Jozef s rod.

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

* Juraj, Ján

07:30 sv. lit. (slov.)

4. nedeľa po Pasche
-

Nedeľa
12.05.

o porazenom

* Ivan, Anna s rod.

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* Veronika, Martina s rod.

17:00 Veľká večiereň
Zbierka: Seminár
ňň
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Nedele Päťdesiatnice
(teologicko-liturgický pohľad)
Nedeľa je dňom Pána, lebo je dňom

Postupom času sa Nedeľa stala dňom

jeho vzkriesenia. A tento deň vzkriesenia

bohoslužobného

je súčasne dňom, kedy sa Kristus zjavil

kresťanov,

uprostred učeníkov a kedy pil s nimi víno

v

novej zmluvy. Keď sa Ježiš Kristus zjavil

a súčasne ako darca svetla a života.

na ôsmy deň v apoštolskom zbore, stalo sa

Eucharistia sa stala podstatou nedeľného

to preto, lebo práve očakávanie jeho

zhromaždenia

príchodu ich zhromaždilo.

Didaché prikazuje: „V deň Pána sa

Dejiny

nedele

zmŕtvychvstaním
Vzkriesenie

začínajú

Ježiša

Krista.

zjavenie

kde sa Kristus sprítomňuje

Eucharistii

ako

zmŕtvychvstalý

kresťanov,

zhromaždite, lámte

chlieb

preto
a

aj

slávte

Eucharistiu“. Ďalej Didaskalia Apoštolov
(z polovice tretieho storočia) napomína:

spoločné

„Svoje pozemské záležitosti nestavajte

jedenie s nimi, zoslanie Svätého ducha na

nad Božie slovo, ale nechajte v deň Pána

apoštolov a príkaz hlásať evanjelium, to

všetko stranou a ponáhľajte sa horlivo

všetko tvorí obsah kresťanskej Paschy.

do svojich chrámov a tam vzdávajte

Toto ústredné dianie a vyvrcholenie dejín

Bohu svoju vďaku. Aké ospravedlnenie

spásy vtlačilo navždy pečať prvému dňu

by mali pred Bohom tí, ktorí sa

v týždni – nedeli. Celé veľkonočné

nezhromažďujú v deň Pána, aby počuli

tajomstvo je sprítomnené v tomto dni,

slovo života a nasýtili sa božským

preto v nedeľu je vždy týždenná oslava

pokrmom pre večnosť?“

zhromaždení

jeho

sa

sa

v

Pána,

teda

zhromažďovania

veriacich,

tajomstva Veľkej noci.
Kresťanská

oslava

Liturgické obdobie po sviatku Paschy
„prvého

dňa“

má najdlhšie poprazdenstvo – 40 dní,

(vzkriesenia Ježiša Krista) sa začala na

ktoré trvá do sviatku Nanebovstúpenia

ôsmy deň po jeho vzkriesení: „O osem dní

Pána.

boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol

Nedele v tomto veľkonočnom období

s nimi“ (Jn 20,26). Pri tomto stretnutí

sa vyznačujú tým, že sú pomenované

Ježiš

pozornosť

podľa udalosti opisovanej v evanjeliu,

učeníkov na dve veci: ukazuje im svoje

ktoré je predpísané na danú nedeľu

rany a žiada od Tomáša vieru.

Päťdesiatnice.

Kristus

sústreďuje
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Tomášova nedeľa

Ježiš sa tu zjavuje ako milosrdný

Tomášova nedeľa dostala názov podľa
udalosti sv. evanjelia, kde sa opisuje
stretnutie

Tomáša

so

Spasiteľ, ktorý oslobodzuje človeka z jeho
celoživotnej choroby.

vzkrieseným

Ježišom Kristom.

Aj my máme účasť na tejto radosti, a to
v

Táto nedeľa má aj iné pomenovania:

našom

krste, keď

ten

istý

nás

Nedeľa Antipaschy (táto nedeľa bola pre

Spasiteľ

obmyl

prvých kresťanov zopakovaním sviatku

hriechu

a uzdravil

Paschy), Biela nedeľa (pokrstení počas

nás skrze

Veľkej

milosť.

v

soboty práve

od

svoju
Týmto

túto

nedeľu

odkladali

biele rúcho,

životodarná smrť a slávne vzkriesenie

ktoré

dostali

pri

vyslobodzuje z paralyzujúcich účinkov

Sprievodná

hriechu a robí z nás nové stvorenie na

krste),
nedeľa

(bol

v

nedeľu konať

túto

zvyk

spôsobom

Nedeľa o Samaritánke
Evanjelium tejto nedele upozorňuje

zosnulých), Nedeľa obnovy (Ježiš Kristus

na hriechy tela a na veľkú ťažkosť
z vyslobodenia sa z ich zovretia.

radosť zo svojho vzkriesenia).

Nedeľa o slepom

Nedeľa o myronosičkách
Myronosičky

ako

jeho

Boží obraz a podobu.

sprievody na cintoríny a tam sa modliť za
svojím príchodom obnovil v apoštoloch

nás

prvé

V evanjeliu sa hovorí o tom, že nie je

videli

vzkrieseného Krista a všetkým zvestovali

iba telesná, ale aj duchovná slepota.
Slepec

spasiteľné posolstvo.
Evanjelium tejto nedele pripomína, že
k viere sú potrebné aj skutky, tak ako ich
prejavili nositeľky myrhy.

dostal

Ježišovom

pri

dotyku

oveľa viac

než len svoj

zrak.

jednej chvíli

tu

V

vidíme

jeho

Nedeľa o porazenom

božstva

V evanjeliu tejto nedele vzkriesený

ktorý je božským svetlom, dotkol sa tohto

Kristus

ponúka

svätosti. On,

duchovné

človeka a osvietil ho. On, ktorý je kňazom,

uzdravenie a tiež precitnutie zo sna

koná činnosť symbolizujúcu krst, aby na

hriechu.

ňom dokázal svoje dielo vykúpenia.
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Krížovka
(niečo na odreagovanie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čo stvoril boh na druhý deň?
Ako sa volal raj prvých ľudí?
Meno prvej ženy?
Kto je praotec národov?
Aké povolanie mal Kain?
Ktorého
syna
Abrahám
mal
obetovať?
7. Ktorý
praotec
oklamal
brata
o prvenstvo šošovicovou polievkou?
8. Kto
vyviedol
izraelský
ľud
z egyptského otroctva?
9. Kto voviedol izraelský ľud do
zasľúbenej zeme?
10. Čo mal Dávid v kapse v zápase proti
Goliášovi?
11. Ako sa volal pestún Pána Ježiša?
12. Brat apoštola Petra, apoštol?

13. Preklad hebrejského slova „Mesiáš“,
ktoré znamená „pomazaný“?
14. Kto napísal knihu žalmov?
15. Na ktorom vrchu horel tŕňový krík
a nezháral.
16. Ktorý apoštol nezomrel mučeníckou
smrťou?
17. Ktorý kráľ dal povraždiť chlapcov
v Betleheme a okolí od 2 rokov nadol?
18. Aká bol 8. egyptská rana?
19. Na akom zvierati vstúpil Pán Ježiš do
Jeruzalema?
20. Ako sa volá terajší pápež?
21. Aké bolo druhé meno apoštola Júdu,
mučeníka?
22. Čo znamená slovo „Ecclesia“?
23. Opak svetla?
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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: 8.30 - 10.30
--Utorok: 8.30 - 10.30
--Streda:
8.30 - 10.30
14.30 - 16.00
Štvrtok: 8.30 - 10.30
--Piatok:
8.30 - 10.30
--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 boli rodičia krstení mimo našu farnosť, doložia svoje krstné listy ešte počas prípravy
na vyslúženie sviatostí kresťanskej iniciácie. Túto záležitosť konzultovať s miestnym kňazom.
Krstní rodičia musia mať všetky sviatosti uvádzania do kresťanského života, tiež úmysel
túto úlohu zastávať a takisto viesť život odpovedajúci viere a úlohe, ktorú majú na seba zobrať.
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 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.
ZAOPATROVANIE CHORÝCH V NEMOCNICI (non-stop linka): 0907 323 733
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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