Mesačník Gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Vranov nad Topľou – Čemerné
______________________________________________________

ZORNICA
„Raduj sa, zornica, ktorá nám
východ Slnka zvestuje!“

Číslo 1.

Ročník I./2011

Ikos 1 - Akatist k Presvätej Bohorodičke

1. SLOVO NA ÚVOD
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. (Jak 4,8a)
Týmito slovami nás apoštol Jakub vyzýva, aby sme sa nebáli priblížiť k Bohu. Prežívať
blízkosť Božiu znamená mať účasť aj na jeho živote – živote vo svete, v cirkvi i vo večnosti.
Týmto farským časopisom chceme prezentovať náš život vo farnosti, ako i ponúknuť
možnosť realizovať sa na rôznych fórach spoločensko-duchovného života. Názov Zornica
sa zrodil, ako výsledok uvažovania nad tým, čo by vystihovalo našu farnosť. Keďže chrám je
zasvätený nanebovzatiu Presvätej Bohorodičky, ktorá je v akatiste ospevovaná ako Zornica,
východ slnka zvestujúci, bolo hneď jasné, že toto bude náš názov. I my chceme týmto
časopisom ohlasovať život v Kristovi a život s Kristom. Spoločne s Máriou chceme byť
bližšie k Bohu.
Prosím našu Presvätú Máriu, matku Božiu i našu, aby nás v tomto diele sprevádzala
a vyprosovala nám všetkým požehnanie. Už teraz vyslovujem poďakovanie šéfredaktorkám
časopisu, za ich ochotu a strávený čas pri realizácii tohto diela. Taktiež ďakujem všetkým
terajším, ale aj budúcim prispievateľom za ich nápady, príspevky a svedectvá, ktorými
môžu obohatiť náš kresťanský život.
o. Peter
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2. AKTUALITY A NOVINKY
02.11.2011 - "SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI" - Spomienku na nenarodené deti
môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov
a modlitbou za ochranu života a úctu k životu.
19.11.2011 o 19.00 hod. – „SANTO SUBITO“ - v Steel Aréne Košice sa uskutoční
veľkolepý koncert slávneho poľského dirigenta a skladateľa Piotra RUBIKA so 6-timi
sólistami, 120 členným orchestrom a zborom. Santo Subito - príbeh o mužovi, ktorý
zmenil svet. Počas koncertu sa môžeme započúvať do skladieb, ktoré opisujú život
Karola Wojtylu, prvého slovanského pápeža, jeho detstvo, jeho pôsobenie kaplána,
zvolenie za pápeža, atentát na Vatikánskom námestí, apoštolské cesty. Dielo končí
veľkou túžbou veriacich, aby bol pápež povýšený na oltár. SANTO SUBITO - rýchlo
svätý. Vstupenky na predstavenia je nutné zakúpiť pre každého diváka. Pre
dospelého rovnako ako aj pre dieťa (cena od 20 – 35 eur).

3. SPRÁVY Z FARNOSTI
 V nedeľu 02.10.2011 o 10.30 hod. sme slávili sv. liturgiu za účasti o. arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ a vzácnej návštevy mystičky p. Myrny Nazzour z
Damasku (Sýria). Myrna je nositeľkou Kristových rán - stigiem, z jej rúk vyteká
čistý olivový olej a doniesla nám ukázať aj vzácnu ikonu Matky Božej Kazanskej, z
ktorej nadprirodzene vyteká prírodný olivový olej. V besede nám odovzdala
posolstvo jednoty, lásky a pokoja.


V nedeľu 16.10.2011 o 10.30 hod. sa slúžila sv. liturgia pri
príležitosti významného životného jubilea o. Michala Hulaja,
ktorý pôsobí v našej farnosti od roku 2003 ako výpomocný
duchovný otec.
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
21. november
SVIATOK UVEDENIA BOHORODIČKY DO CHRÁMU
V Starom Zákone bol jeruzalemský chrám miestom, ktoré si vybral Boh, aby tak mohol
prebývať medzi svojim ľudom. Putovali do nej ľudia zo
všetkých strán sveta a v nej kontemplovali Božiu tvár.
Podobne ikona vstupu Bohorodičky do chrámu, vovádza nás
prostredníctvom Jakubovho protoevanjelia do tajomstva jej
života. Mária ako trojročné dievčatko je vovedená do
jeruzalemskej svätyne a napriek tomu, že je malým dieťaťom,
zobrazujú ju ako zrelú ženu. Duchovná zrelosť je úplne niečím
iným než fyzická zrelosť. Ježiš, slovami evanjelistu Lukáša
povie, že Pán neba i zeme skryl tieto veci pred múdrymi
a rozumnými a zjavil ich maličkým. (Lk 10,21) Máriu teda
priviedli do chrámu, aby sa zasvätila Bohu a sama sa stala ešte
dokonalejším chrámom pre Najvyššieho, miestom, kde je
prítomný nevýslovný Boh.
Sv. Pavol sa nás vo svojom liste opýta: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha
Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? (1 Kor 6,19) Všetkých
nás Boh prostredníctvom slávenia blížiaceho sa sviatku pozýva, aby sme neboli viac
zahľadení do seba, ale pozdvihli svoj zrak a vďaka tomu aj naše srdcia smerom
k Najvyššiemu. Život Márie v chráme je zobrazený podľa mníšskeho života tej doby, v ktorej
sviatok vznikol. Slávime ho už od 8. stor. a jeho dátum je v Cirkvi ustálený na 21. november.
V dejinách Cirkvi Boh na vzor Márie pozýval do chrámu mnohých ľudí, ktorí mu
odovzdali svoj život. Človek neprinášal len nejakú obyčajnú obetu, ale celkovú obetu svojho
života. Boh pozýva človeka, aby svoje srdce učinil príbytkom pre Boha. Tento deň, okrem
liturgického sviatku je zároveň sviatkom všetkých klauzúrovaných osôb, teda tých Bohu
oddaných duší, ktoré za vzorom Márie už navždy prebývajú vo svätyni. Jedna z takýchto
svätýň sa nachádza aj neďaleko Vás, v blízkej časti Vranova – Lomnici, z ktorej Vás aj toto
cestou pozdravujeme a zároveň pozývame do našej kláštornej svätyne.
sr. Alena OSsR
Lomnica
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5. ROZHOVOR
V prvom čísle časopisu sme oslovili a požiadali nášho o. dekana
Mgr. Petra Gavaľu o rozhovor.
1.

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli stať sa kňazom?

o

V živote sú chvíle, kedy sa nedá konkrétne povedať, čo vás k tomu
viedlo, proste to tak cítite. Niekto Vás volá a nepustí Vás, pokiaľ
mu neodpoviete. Tým niekým bol a je Boh.
2.

o

o

Máte v živote nejaký vzor, človeka, ktorý vás napr. viedol
alebo ktorému by ste sa chceli priblížiť?

Už od samého detstva to boli predovšetkým rodičia, ktorí ma viedli k Bohu, nielen
slovom, ale aj príkladom. Potom to boli kňazi z mojich detských čias, kedy sa v mojom
srdci rodilo a pomaly dozrievalo povolanie ku kňazstvu. Bol totalitný systém a myslím,
že som nepoznal nijakých významnejších ľudí.
Dnes sú to predovšetkým svätí, ktorí ma svojím životom učia hlbokej pokore a oddanej
viere i za cenu vlastného života.
3.
o

Ako prebieha bežný deň v kňazskej rodine?
Je to deň ako v ktorejkoľvek inej rodine, až na to, že keď príde nedeľa alebo
sviatky, všetci majú voľno, ale my nie. I kňazská rodina má bežné starosti:
s varením, upratovaním, výchovou detí, chorobami a starosťami. A naviac, starosti
a ťažkosti veriacich sa stavajú krížom, ktorý sa dotýka celej kňazskej rodiny.
Jedným slovom kňazská rodina sa musí každý deň podriadiť službe Bohu a Cirkvi.

4.
o

Akú máte obľúbenú knihu?
Od istého okamihu môjho života je to predovšetkým sväté Písmo. Mnohokrát len
nemo žasnem nad tým, ako sa Boh tajomne, ale lahodne dotýka môjho srdca, cez
svoje slovo. Ďalej mám zvlášť obľúbené tri knihy:
 „Aj diabol pred ním kapituloval“ - život sv. Jána Mária Vianea.
 „Blčiaci oheň“ – život Jozefa Sarta neskoršieho pápeža Pia X.
 „Páter Pio“ – život jednoduchého kapucína.
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5.
o

o

6.
o
o
7.
o
o

Čím by ste radi prispeli do Cirkvi ako kňaz, človek s poznaním, darmi
a talentami?
Necítim sa, aby som bol človek s nejakými výnimočnými darmi a talentami.
Považujem sa za jednoduchého kňaza, ktorý dostal moc ponúkať ľuďom nádej.
Dennodenne si uvedomujem, že mojím najväčším darom, ktorý som dostal od Boha
je láska. A preto si prajem iba jedno, aby som vždy bol kňazom podľa srdca Ježiša
Krista. Ponúkam mu svoje ústa i schopnosti, aby ich využil na dielo, budovania
Božieho Kráľovstva.
Ako kňaz veľmi rád spovedám, ale na druhej strane aj tým trpím, lebo tu ide
o uvedomenie si mojej zodpovednosti za spásu mne zverených duší.
Čo by ste chceli zmeniť a čo pochváliť v našej farnosti?
Veľmi ťažká otázka! Kiež by som dokázal byť natoľko obrátený k Bohu a otvorený
vplyvu Svätého Ducha, žeby som menil srdcia ľudí a privádzal ich k Bohu.
A čo pochváliť? Vidím tu veľkú túžbu a hlad po Bohu a to je dobré.
Váš obľúbený film?
Mám rád vedecké a dokumentárne filmy o vesmíre. Fascinuje ma veľkosť,
tajomstvo a krása vesmíru.
Z duchovného žánru, môj obľúbený film je: „Pádre Pio“
Ďakujeme za rozhovor!

Krúžková činnosť sa začala v našej farnosti od mesiaca september 2011.
Deti a mládež od 3 do 30 rokov sa môžu nahlásiť u o. Petra do týchto
krúžkov: spevácky krúžok, biblický krúžok a športový krúžok.
Združenie šíriace kresťanskú kultúru - občianske združenie pôsobí v
našej farnosti od roku 2002. Hlavným cieľom je podpora farských aktivít
organizovaných pre veriacich farnosti. Predsedom združenia je MUDr. Štefan
Zahorjan.
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6. Katechéza

2. november
Pamiatka zosnulých

Ono je to tak ustanovené, že po živote prichádza smrť a potom bude súd (Hebr 9,27).
Zvlášť začiatok novembra nám pripomína udalosti, ktoré sú v našom živote spojené so
smrťou. Smrť je neodmysliteľnou súčasťou života človeka, ale nie je jeho definitívnym
zánikom. Už kvety na hroboch sú symbolom krásy večného života a horiace sviece sú
vyjadrením hlbokej nádeje, že život nekončí smrťou.
Samotný fakt, že počas týchto dní prídeme na cintorín zapálime sviečku a pomodlíme sa
za svojich zosnulých, nás má viesť k hlbšiemu zamysleniu, aký zmysel má modlitba
a spomienka na tých, ktorí zomreli. Rozjímať o tajomstve smrti, očistca a večného života vo
svetle učenia Cirkvi je pre kresťana prameňom veľkého duchovného úžitku. Toto
rozjímanie nám približuje hlbší zmysel Božej svätosti a dáva nám lepšiu predstavu o našom
povolaní, ktoré neznáša ani vlažnosť, ani prispôsobovanie sa, ani zbabelé kompromisy so
svetom. Učí nás čistote lásky a posilňuje túžbu vidieť Boha. Napokon rozmnožuje našu
lásku a povzbudzuje nás pracovať pre tých, ktorých svätá Veronika Giuliani súcitne nazvala
„zabudnuté duše“.
Jestvovanie očistca je pravda viery. Svätý Tomáš Akvinský neváhal tvrdiť, že popierať
očistec znamená hovoriť proti Božej spravodlivosti a tým sa dopúšťať omylu vo viere.
Osobitný súd nad človekom nastáva hneď po smrti a je odpoveďou človeka na úžasnú
príťažlivosť Božej lásky. Duša sama rozhoduje o svojom večnom šťastí alebo nešťastí,
pretože jej blaženosť je závislá na stupni lásky, ktorý človek dovŕšil v okamihu svojej smrti.
Ak duša predstupuje s pocitom viny za spáchaný ťažký hriech, v súde neobstojí, pretože
nebude schopná ponoriť sa do čistého jasu Božej lásky. V pocite viny a hanby sa odkloní do
večného zatratenia. Ale človek, ktorý počas svojho života robil pokánie za svoje priestupky
a využíval Kristovo milosrdenstvo, už vo svätej spovedi odsúdil svoje hriechy môže
s dôverou predstúpiť a nechať sa unášať do blízkosti Boha Otca.
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Mnohokrát sa Boh opisuje ako to najjasnejšie slnko do, ktorého jasu nie je možné
pozerať. Ale keďže právo svätých je hľadieť Bohu do tváre a vidieť ho takého aký je, Boh
ponúka miesto, kde sa dušiam prispôsobuje zrak, aby boli schopné vnímať celú krásu Boha
a mať z neho večnú blaženosť. Takže môžeme smelo povedať, že očistec je miestom, ktoré
stvorila milosrdná láska Boha.
Aj keď človek odchádza z tohto sveta v pokání a jeho ťažké hriechy sú odpustené, predsa
duša je zaťažená trestom za spáchaný hriech, ktorý si musí odpykať v očistci. A tu nám
Cirkev, ako telo Kristovo, núka ďalší zo svojich pokladov. Je to možnosť získavať
plnomocné odpustky, teda odpustenie časných trestov za seba, alebo za duše v očistci, ktoré
si už samé nemôžu získať.
Duše v očistci sú už spasené a svojím spôsobom sú už sväté, ale k ich dokonalému
očisteniu potrebujú našu lásku. A tak Cirkev nám v čase od 1.11. do 8.11. núka možnosť
preukázať týmto dušiam lásku.
K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:
1.
2.
3.

Účasť na svätej liturgii a svätom prijímaní.
Navštíviť cintorín a vzbudiť si úmysel získať odpustky (každý deň iba pre jednu
dušu v očistci).
Pri kríži sa pomodliť na úmysel sv. Otca (Otče náš... , Raduj sa Bohorodička... , Sláva
Otcu...).

Všetkých Vás pozývam k spoločnej modlitbe za duše v očistci. V predpísaných dňoch
budeme spoločne vychádzať z chrámu a na cintoríne bude mať možnosť získavať
plnomocné odpustky za duše v očistci.
Na deň pamiatky zosnulých (2.11.) budeme sláviť svätú liturgiu za všetkých našich
zosnulých a potom sa na cintoríne pomodlíme panychídu.
o. Peter

Filipovka – Pôst pred narodením Pána
14. novembra východná cirkev slávi sviatok sv. apoštola Filipa. Pre nás gréckokatolíkov
to znamená, že nasledujúci deň pätnásteho, je začiatok pôstneho obdobia pred sviatkami
narodenia Ježiša Krista. Názov pôstneho obdobia je odvodený od toho, že od sviatku sv.
apoštola Filipa po sviatky narodenia Pána je presne 40 dní. Okrem toho s apoštolom
Filipom sa spája aj jedna kresťanská legenda, ktorá hovorí, že apoštol Filip pred smrťou
zvolával Boží trest na svojich mučiteľov. Za jeho nesprávny prístup bolo mu zjavené, že za
trest 40 dní nemôže vstúpiť do raja. Prosil preto iných apoštolov, aby sa za neho 40 dní
modlili.
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Modlitba a pôst tvorí základ kresťanského duchovného života. Aj my ak chceme
napredovať v láske k Bohu a blížnym, musíme si nájsť čas, aby sme dali priestor Božím
milostiam vo svojom srdci. Filipovka je preto vhodnou príležitosťou na to, aby sme
obetovali svoje modlitby, almužny a dobré skutky za svoje obrátenie, ale aj obrátenie celého
sveta.
Simeon Solúnsky hovorí:
„Štyridsať denný pôst pred narodením Ježiša Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu
Sinaj. Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule Božích prikázaní. Zachovajme aj my
štyridsaťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie vtelené z Panny a prijmime aj jeho Telo –
pristúpme k svätému prijímaniu“.
Tento svet nás už zaplaví rôznymi ponukami, ako si skrášliť Vianoce, čo nového si kúpiť.
Ale Vianoce nemôžu byť iba o vonkajšom prejave. Lebo ak sa Kristus nenarodí v našich
srdciach, v našich rodinách, ako skutočný Spasiteľ, nebudeme môcť prežívať skutočnú
radosť z narodenia Betlehemského Dieťaťa.
Preto Vás všetkých pozývam k hlbšiemu prežívaniu predvianočného obdobia, nájdime si
čas viac navštíviť chrám, pobudnúť pri eucharistickom Kristovi, v rodinách skúsme tráviť
chvíle pri spoločnej modlitbe a čítaní Božieho Slova. Nehovorím, že to bude ľahké, ale o tom
je pôst – obetovať z lásky Bohu niečo viac, ako inokedy. Nebudeme sklamaní.
o. Peter
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7. ZO ŽIVOTA NÁŠHO CHRÁMOVÉHO ZBORU
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča začal
písať svoju históriu v roku 1990, kedy o. ThLic. František
Puci vzal pod ,,ochranné krídla" skupinku nadšencov
zborového spevu. Veľkým odhodlaním, pravidelnými
nácvikmi a hlavne láskou k Bohu zbor rástol nielen do
kvantity, ale hlavne do kvality. Dirigovania sa ujali sestry
Mgr. Jana Višňovská a Mgr. Mária Šandorová. Zbor bol
a je pravidelným účastníkom medzinárodných festivalov.
Účinkoval v rozhlase, televízií a na rôznych podujatiach
na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, Česku, Taliansku, Maďarsku i na Ukrajine. Zbor
vydal audio nahrávku Chvalite Hospoda, Akatist k Bohorodičke a CD Tebe Pojem. V roku
1999 získal striebornú medailu v speváckej súťaži duchovnej hudby Juventus Mundi Cantat
v Olomouci. V roku 2000 vystupoval na Celonárodnej púti Slovákov v Ríme a na
Eucharistickom kongrese v Bratislave, v roku 2001 na blahorečení o. biskupa P. P. Gojdiča
a o. D. Trčku v Ríme. Na medzinárodnej súťaži cirkevnej hudby Hajnówka – Bialystok zbor
v roku 2005 obsadil 3. miesto a v roku 2009 vynikajúce 2. miesto. V roku 2010 prišlo
koncertné turné po drevených kostolíkoch v okolí mesta Gorlice v Poľsku a pri príležitosti
20. výročia založenia zboru sa dňa 27. augusta 2010 konal jubilejný koncert v chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove n. T. – Čemernom.
Rok
2011
zbor
začal
koncertmi
v Michalovciach, Hencovciach a v Bazilike
Narodenia Panny Márie vo Vranove nad
Topľou, kde priniesol ľuďom radostnú zvesť
o narodení Ježiša Krista. Na pozvanie
pražského zboru Camerata sa zbor zúčastnil
13. ročníka Čakovického festivalu zborového
spevu v Prahe. S priazňou sa speváci stretli aj
v Brezne, Telgárte a na XXIV. Vranovských
zborových slávnosti v Bazilike Minor vo
Vranove n. T.. Svojim spevom zbor privítal aj nového správcu farnosti Čemerné, o. Mgr.
Petra Gavaľu, skrášlil odpustové slávnosti a uctil si obete vojny na Vojenskom cintoríne
v Čemernom.
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Začiatkom septembra 2011 sa vo Vranove n. T. uskutočnil VII. ročník Medzinárodného
festivalu duchovnej piesne ,,BOH JE LÁSKA“, na ktorom spieval aj Chrámový zbor bl. P. P.
Gojdiča. Významným momentom nielen pre zbor, ale aj pre celú farnosť bolo stretnutie
s mystičkou Myrnou z Damasku (Sýria), V mesiaci október 2011 sa zbor zúčastnil svätej
liturgie za účasti o. arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ v Hlinnom a svätej
liturgie pri príležitosti životného jubilea o. Michala Hulaja v Čemernom.
Blížiace sa vystúpenia v mesiaci november 2011:



06.11.2011 – XXI. Festival duchovnej piesne v Snine,
12.11.2011 – XX. Ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesni byzantského obradu
v Prešove.
Ing. Dana Mikčová
www.zborppgojdica.sk

FARSKÁ KNIŽNICA
Každý človek vo svojom živote sa dočká chvíle, keď potrebuje s niečím
poradiť Ak sa však nemá na koho obrátiť, môže mu pomôcť vhodná kniha
či publikácia. Niektoré knihy je ťažko získať, nemá ju často ani priateľ či
kamarát.
Pozrieť sa však môžete aj do našej farskej knižnice každý piatok o 19.00
hod. Možno pochybujete, že tam nájdete práve tu knihu, ktorú hľadáte.
Naša knižnica však nemá len náboženské, teologické knihy a časopisy.
Medzi viac ako 1200 publikáciami tu nájdete aj romány, domáce lekárne,
knihy o varení, ale aj množstvo kníh špecializovaných pre širokú
verejnosť.
Našu knižnicu, nájdete v pastoračnej miestnosti farského úradu.
Vypožičanie kníh pre veriacich z našej farnosti je zdarme. Knižnicu vedie
p. Kvetoslava Zubková.
Mgr. Peter Hatrák
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8. FARSKÉ OZNAMY
LITURGICKÝ PROGRAM
01.11.2011 (utorok) štátny sviatok
- sv. liturgia 17.00 hod.
02.11.2011 (streda) Pamiatka zosnulých - sv. liturgia 17.00 hod.
- po liturgii panychída na cintoríne
06.11.2011 (nedeľa) prikázaný sviatok - sv. liturgia
7.30 hod. a 10.30 hod.

ZBIERKY ZA MESIAC OKTÓBER 2011
 Zbierka na výstavbu nového gr. chrámu vo Vranove n. T. - Juh, ktorá bola v nedeľu
06.10.2011 činila čiastku 203,55 eur.
 Zbierka na Misie, ktorá sa konala v nedeľu 23.10.2011 bola vo výške 116,23 eur.

9. PRE DETI
VYMAĽUJTE OBRÁZOK


MODLITBA PRE DETI
...Ďakujem Ti, Otče náš
aj za dnešné ráno.
Prosím, nech nás pohládzaš,
rukou ako vánok.
Ďakujem Ti za dary,
že si stále pri mne.
Za chlieb, mamu, priateľov,
za srdce úprimné.
Ty ma budeš sprevádzať,
v škole aj na dvore.
Tak mi daj lásky viac
a nech neochoriem.
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DOKRESLITE OBRÁZOK A POSKLADAJTE VETU

Ľubica Fešková, Ivana Fešková

10. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Adresa: Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou – Čemerné
Nám. bl. P. P. Gojdiča 327
093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
Telefón: 057/44 62 966

IČO: 31952810

E-mail: casopis.cemerne@gmail.com

DIČ: 2021362387

Web: www.greckatvv.webnode.sk

Za vydanie zodpovedá: Mgr. Peter Gavaľa , mobil 0910/314342, gavala.peter@gmail.com
Zostavili: Ing. Mária Kaščáková
Mgr. Katarína Hreháčová
Záujemcovia, ktorí chcú prispieť pre našu farnosť, môžu tak urobiť na náš bankový účet vo
VÚB a.s. Vranov nad Topľou číslo: 1822643632/0200
Vychádza za podpory Združenia šíriaceho kresťanskú kultúru Vranov nad Topľou - Čemerné.
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