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„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11)
On je naozaj Emanuel – Boh s nami.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí čitatelia,
decembrové číslo časopisu Zornica, vychádza v čase, keď sa celá Cirkev
pripravuje na pozemské narodenie Boha - Ježiša Krista. V starom zákone
mnohí túžili vidieť časy Mesiáša - Spasiteľa sveta a keď prišiel, neprijali ho.
I od nášho spôsobu vnímania tejto udalosti závisí, či sviatky Vianoc budú len
o spomienke, že pred viac ako 2000 rokmi sa v meste Betlehem narodil Ježiš,
alebo to budú sviatky radosti, pokoja a nádeje, že môžeme mať účasť na
živote Mesiáša nielen v tomto svete, ale aj v budúcom živote. Veď Boh len
preto sa stáva človekom, aby človek mohol mať účasť na živote Boha.
V týchto dňoch sa skončila synoda biskupov z celého sveta, ktorí sa zišli,
aby uvažovali o „novej evanjelizácii na odovzdávanie kresťanskej viery.“ A už
v prvom posolstve poukazujú na to, že v dnešnom svete neexistuje človek,
ktorý by nehľadal naplnenie najhlbších túžob svojho srdca s nádejou
nájdenia zmyslu vlastného života. Dnešný človek túži uhasiť svoj smäd po
radosti a šťastí. A my vidíme, že svet ponúka veľa studní, no je medzi nimi
potrebné rozlišovať, aby sme sa vyhli zamorenej vode. Je naliehavo nutné,
aby sme svoje hľadanie správne zamerali na Pána a tak nepodľahli
sklamaniam, ktoré nás môžu zničiť.
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Ďakujeme všetkým prispievateľom!

Vyhradzujeme si právo výberu
a úpravy článkov.
***************************************
Záujemcovia, ktorí chcú podporiť našu
farnosť, môžu tak urobiť na náš
bankový účet vo VÚB a.s. Vranov nad
Topľou číslo: 1822643632/0200
alebo priamo našej pokladníčke
p. Anne Staškovej.
***************************************
Pre vnútornú potrebu farnosti
vychádza za materiálnej podpory
Združenia šíriaceho kresťanskú
kultúru Vranov nad Topľou - Čemerné.
ĎAKUJEME!

Cirkev cíti povinnosť prisadnúť si
k mužom a ženám dnešnej doby, aby
sprítomnila v ich živote Pána, aby im
umožnila ho stretnúť, pretože iba jeho
Duch je tou vodou, ktorá dáva pravý
a večný život. Iba Ježiš je schopný čítať
v hĺbke nášho srdca a odhaliť nám pravdu.
Tak
ako
Samaritánka
z evanjelia
povedala: „Povedal mi všetko čo som
porobila!“ aj my sa musíme zahľadieť do
svojho vnútra a v pravde nielen uznať svoje
hriechy, ale aj potrebu prijatia Mesiáša,
ktorý je schopný nám dať nový život.
Využime ešte prípravu na sviatky
narodenia Pána, nielen na zaobstaranie
vianočnej jedličky či kapra, ale na ozajstnú
obnovu svojho zmýšľania. Lebo to čo nám
osoží je pravá nábožnosť, ktorá z nás urobí
nielen svedkov udalosti starej 2000 rokov,
ale staneme sa ohlasovateľmi pravdy
a nádeje aj pre druhých.
Nech zavŕšenie Filipovky – pôstneho
obdobia, je pre nás cvičením sa
v nábožnosti: „Lebo telesné cvičenie málo
osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko
a má prisľúbenie na terajší aj budúci život.
Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať úplne.
Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme
nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom
všetkých ľudí, najmä veriacich“ (1Tim 4,810).
o. Peter
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2. NOVINKY A AKTUALITY
•
•
•
•
•

06.12. - Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup Lykijskej Myry
08.12. – Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou (prikázaný sv.)
25.12. - Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista (prikázaný sviatok)
26.12. - Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke (prikázaný sviatok)
27.12. - Svätý apoštol, prvomučeník a arcidiakon Štefan

3. SPRÁVY
•

V nedeľu 4. 11.2012 sa konala posviacka miniatúry chrámu na cintoríne
– Háj v Čemernom.

•

V nedeľu 18.11.2012 sa slávila sv. liturgia pri príležitosti 20. výročia
posviacky Gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšej Eucharistie vo
Vranove nad Topľou – mesto.

•

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka Juskova Voľa sa od
19.11. - 21.11.2012 konalo stretnutie členov farských rád z troch
dekanátov: Vranov – mesto, Vranov – Čemerné a Hanušovce n. T.
V stredu sa tejto akcie zúčastnil aj o. arcibiskup a metropolita Mons. Ján
Babjak, SJ.
V stredu 21.11.2012 na sviatok Vstupu Presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu, o. Peter po sv. liturgii
požehnal deti a mládež.

•
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
Slávnosť Narodenia Pána
Žijeme v uponáhľanom svete. Aj keď po tieto
dni slávime vianočné sviatky, predsa len nám
možno myseľ zaletí k povinnostiam, ktoré nás
už o pár dní čakajú. V každom z nás drieme
akýsi vnútorný nepokoj, ktorý nás ženie
k aktivite, k práci, k hľadaniu či objavovaniu
niečoho nového. Platí to v práci, ale aj
v osobnom či rodinnom živote.
Môžeme sa napríklad svojím životom vzdialiť
od Boha, ale výčitky svedomia a to prázdno, čo
po ňom zostalo nás po mesiacoch či dokonca
rokoch nútia radikálne prehodnocovať životné
postoje. A Boh niekedy na nás dopustí aj nejaké nešťastie či chorobu, aby sme
sa k nemu vrátili. Rovnako aj v rodine, manželstve sa môže prihodiť, že sa
jeden od druhého vzdialia. A potom hľadajú všetky cesty, ako sa k sebe opäť
dostať. Toto hľadanie či tento vnútorný nepokoj, ktorý pramení zo
sklamania, čo máme zo samých seba, nás posúva ďalej. On nás núti, aby sme
sa vydali aj na neznáme cesty.
Niečo podobné zažili aj pastieri v tú pamätnú noc. Ako zvyčajne, strážili
svoje stáda, keď sa im zjavil anjel a povedal im, že sa v Betleheme narodil
Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa zľakli, lebo anjela v živote nevideli. Tento
zážitok však na nich tak mocne zapôsobil, že si povedali: „Poďme teda do
Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Pastieri
prekonávajú všetku nesmelosť. Do Betlehema ich ženie túžba presvedčiť sa
o anjelových slovách. A keď sa vrátili, „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo
počuli a videli“. Pastieri zakúsili na vlastnej koži veľkú Božiu moc, mohli sa
presvedčiť, ba na vlastné oči vidieť narodeného Ježiša. Uvedomovali si svoju
ľudskú krehkosť i nehodnosť, na druhej strane mali stále pred očami anjela,
ktorý práve im zvestoval takú dôležitú zvesť. A potom mali pred očami
malého Ježiša, ktorého našli spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom
v maštali. Možno im to všetko nešlo hneď do hlavy. Predsa len, izraelský
národ očakával príchod mocného kráľa, ktorý by ich vytrhol spod nadvlády
Rimanov. A toto malé dieťa sa narodilo vo veľmi chudobných pomeroch. Ale
napriek všetkému, napriek tomu, že zrak im hovoril niečo iné, uverili. Uverili
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anjelovým slovám a keď sa presvedčili, že naozaj hovoril pravdu, „oslavovali
a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli“. Strach a obavy z neznáma
vystriedala radostná oslava Boha za príchod Spasiteľa.
Aj my dnes, na slávnosť Narodenia Pána, pripojme sa ku pastierom
a oslavujme Boha za všetko, čo sme počuli a videli. Máme dôvod radovať sa,
lebo Boh sa stal jedným z nás, stal sa človekom. Ale táto naša radosť vôbec
nemusí byť obmedzená len na dnešný deň. Z vlastného života vieme, že
potrebujeme neustále očistu vlastných úmyslov a životných postojov. My
sme tí, ktorí na vlastnej koži podobne ako anjeli môžeme zakúsiť veľké Božie
skutky. Boh sa nás dotýka každý deň, prihovára sa nám. Len na nás záleží, či
sme na rovnakej vlnovej dĺžke, aby sme toto slovo počuli a spoznali. Keď sa
rozhliadneme naspäť na prežité roky svojho života, ak sme k sebe úprimní,
neraz tam môžeme objaviť Boží zásah. Áno, boli dni a hodiny, kedy nás Boh
ochránil od zlého, pomohol dospieť k správnemu rozhodnutiu, či paradoxne
cez dopustené nešťastie alebo chorobu nás opäť priviedol k sebe. Nielen
pastieri v Betleheme, aj my sme poznali a poznávame na vlastnom živote
mocné Božie skutky. A to je dôvod k veľkej radosti. Toto je dôvod k tomu, aby
sme „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo sme videli a počuli“.
Nech nás preto táto slávnosť Narodenia Pána povzbudí k hlbšiemu
duchovnému životu, k častému prijímaniu sviatostí a veľkej vďačnosti
voči Pánovi.
V každom z nás drieme vnútorný nepokoj, vďaka ktorému sa náš život
môže hýbať dopredu. Chceme byť šťastní, túžime, aby bola šťastná naša
rodina a preto robíme všetko preto, aby to tak bolo. Hľadáme všetky spôsoby
a cesty, ako zmeniť to zlé a nedokonalé na lepšie a dokonalejšie. Dnes, na
Vianoce, slávnosť Narodenia Pána nám Boh hovorí, aby sme si to vlastné
šťastie nechceli zariadiť celkom sami. Anjel ukázal pastierom cestu do
Betlehema k novonarodenému Ježišovi. Tak sa presvedčili o Božej moci,
a získali vieru. Aj nám Boh chce ukázať cestu, lebo vie, čo je pre nás najlepšie
a čo naozaj potrebujeme. Ak zistíme, že sme v živote pochybili alebo
potrebujeme urobiť dôležité rozhodnutie, hľadajme východisko v modlitbe
pred Pánom. On je našim Spasiteľom, on nám ukáže cestu, tak ako ukázal
pastierom cestu do Betlehema. Pastieri po návrate oslavovali a chválili Boha.
Robme tak aj my. Ďakujme mu a oslavujme ho. Nielen dnes, keď si
pripomíname narodenie Božieho Syna, ale po celý náš život.
Zdroj: Anton Ziolkovský (katolícky kňaz)
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5. ROZHOVOR

Katarína Gerová

pochádza z dedinky Banské. Má 24 rokov.

Študovala na Prešovskej univerzite Fakulte zdravotníctva. Pracuje ako
zdravotná sestra v Košiciach. V októbri 2012 sa vrátila z trojmesačnej misie
v Južnom Sudáne v Afrike. Trošku sme ju vyspovedali, aby nám priblížila
prostredie, v ktorom pracovala.
1. Pred pár týždňami si sa vrátila z misie v Južnom Sudáne v Afrike. Čo Ťa
viedlo k takémuto rozhodnutiu?
Pôsobenie na misii v Afrike bol môj veľký sen už od detstva. Predtým som o Afrike
veľmi veľa čítala, pozerala rôzne dokumenty, čo ma ešte viac motivovalo k tomu –
splniť si môj sen. Chcela som na vlastnej koži zažiť a vidieť, ako tam žijú ľudia a
aspoň trošku im pomôcť.
2. Čo si tam robila, nemala si obavy, keď Afrika je plná nástrah?
Pracovala som v poľnej nemocnici v Marial Lou v Južnom Sudáne, ako zdravotná
sestra. Mojou najčastejšou náplňou práce popri iných sesterských činnostiach boli
preväzy rôznych rán, s ktorými sa tu človek obyčajne nestretne. Niektorí pacienti tu

prichádzali zďaleka, a museli prejsť aj celý deň, aby mohli byť ošetrení lekárom,
keďže väčšina z nich nemá žiadne dopravné prostriedky.
Na misiu do Afriky som sa veľmi tešila, obavy z krajiny ako - takej som nemala.
Možno spočiatku boli obavy z jazyka, ale po pár dňoch sa aj tieto obavy stratili, keďže
ľudia sú tam veľmi milí, priateľskí a trpezliví. Mnohí ľudia tu na Slovensku si myslia
o Afrike, že je plná nástrah – ľudia inej pleti, chudoba, choroby, exotické zvieratá. No
ja, po návrate domov môžem s istotou povedať, že aj napriek chudobe, biede
a dlhodobému sužovaniu občianskou vojnou, ktorá sa už síce skončila, no zanechala
stopy na dušiach, sú tam ľudia šťastní. Vedia sa tešiť z maličkostí a majú čas jeden
pre druhého.
3. Ako tam žijú tamojšie deti?
Tamojšie deti vyrastajú v dosť ťažkých podmienkach. Viaceré z nich musia pomáhať
v domácnosti, či s dobytkom a na vzdelávanie im veľa času nezostane. Tiež mnohé z
nich bývajú veľmi ďaleko, nato aby sa dostali do miestnych škôl. Tí, ktorí školu
navštevujú sa chcú vzdelávať a majú rešpekt pred učiteľmi. Vo voľnom čase sa hrajú
s hračkami, ktoré si sami vedia vyrobiť. Mnohokrát sú to hračky veľmi jednoduché,
no splnia svoj účel. Deti napriek ťažším podmienkam sú veľmi zlaté a usmievavé.
4. Čo si robila vo voľnom čase, ak si nejaký mala?
Najviac času som trávila v nemocnici s pacientmi. Vo voľnom čase som chodila behať,
a tiež rada som voľný čas trávila prechádzkami a fotením. Pre miestnych obyvateľov
bolo moje fotenie atrakciou. Mnohí z nich sa nikdy v živote nevideli, a pohľad na
fotografiu s ich tvárou bol pre nich úsmevným prekvapením .
5. Čo by si odkázala našim deťom a mládeži?
Môj odkaz nielen deťom a mládeži, ale všetkým ľuďom: vážiť si jeden druhého, byť
spokojní s tým, čo máme, nenaháňať sa za materiálnymi vecami, byť ochotní pomôcť,
prijímať druhých a darovať si navzájom čas.
6. Myslíš, že pomáhajú naše zbierky na misie a Dobrú novinu?
Myslím si, že áno. Ja osobne som sa stretla s projektmi v Južnom Sudáne, ktoré boli
vybudované z financií získaných zbierkou Dobrá novina.
Ďakujeme za rozhovor.

Pripravila: Mgr. Monika Fejková

Misia je podstata Cirkvi a Ježišov príkaz pre všetkých kresťanov ohlasovať
evanjelium slovom a skutkom, aby sa všetci ľudia mohli slobodne rozhodnúť
pre Krista.
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6. PRÍSPEVKY
Stretnutie členov farských rád

V dňoch 19.11. - 21.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie gréckokatolíckych
farských rád troch dekanátov Vranovského okresu
na podnet
o.arcibiskupa. Ubytovanie a duchovný program prebiehal v priestoroch
Pastoračného centra Bárka v Juskovej Voli. Počet účastníkov bol 46.
Program sa niesol
v oblasti
duchovného obohatenia
účastníkov.
Vyvrcholením bola osobná prítomnosť arcibiskupa a metropolitu Mons.
Jána Babjaka, ktorý nám predstavil prezentácie pomerov v katolíckej
cirkvi, východnej cirkvi, samotnej gréckokatolíckej cirkvi až po farnosti
našich dekanátov. Môžeme byť hrdí na postavenie našej Gréckokatolíckej
cirkvi z úrovne Vatikánu, postavenia gréckokatolíkov v katolíckej cirkvi
až po naše farnosti. Veľkú zásluhu na tom má najmä náš arcibiskup
a metropolita Ján Babjak. Stretnutie sa ukončilo spoločnou modlitbou.
Z našej farnosti sa tohto podujatia zúčastnili MUDr. Štefan Zahorjan,
Michal Čandík, Gustáv Zubko a za filiálku Vechec: Pavol Čandík, Ing. Michal
Ivanič.
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan
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26.12. - Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Každému z nás sa stáva, že na veľké sviatky,
Veľkú noc či Vianoce spomína na svojich
blízkych. Aj východná cirkev spomína na svojich
blízkych, Pannu Máriu, Jozefa, či iné významné
osobnosti dejín Cirkvi.
Už od zavedenia sviatku Vianoc sa Cirkev
stretávala, aby oslavovala a ďakovala Panne
Márii za to, že priviedla na svet toho, ktorého
očakával každý človek. V Izraelskom národe
proroci mnoho storočí pred Ježišovým
narodením očakávali tento príchod. Mnohé
národy, aj keď ich učenie bolo rôznorodé
očakávali narodenie vykupiteľa z nepoškvrnenej
matky:
• Rímsky Tacitus a Suetonius hovorili, že spasiteľ príde z Judska.
• Peržania verili, že medzi Bohom a ľuďmi je prostredník, ktorý
zvíťazí nad smrťou a vykúpi ľudstvo, nazvali ho Koastinang.
• Egypťania mali povesť o hadovi Týfonovi, ktorý je pôvodcom
všetkého zla. Vznešená žena premohla jeho zlobu a jej syn Hóra
ho úplne premohol.
• Grécky básnik Aischylos v svojej básni Prométeus hovorí
o záchrancovi, ktorý sa narodí z neporušenej panny jediným
dotykom Božej ruky.
• Čínsky filozof Konfucius zozbieral dovtedy známe ústne podania
a zapísal, že stovky pokolení očakáva veľmi múdreho muža, ktorý
nie je poddaný ľudskej prirodzenosti.
• Jedna z najstarších Indských básni Mahatbaratha hovorí, že
budúci Spasiteľ sa narodí z panny, bude pochádzať z kráľovského
rodu, že zomrie za ľudí a premôže tak ríšu zla.
• Slávny Humboldt hovorí, že Aztékovia verili v záchrancu, ktorý
premôže zlo nastane doba, keď prestanú všetky krvavé obety. Na
svete bude len jediná nevinná obeta. Záchrancu nazvali TeskaTlikopa.
• V roku 1890 sa v Meste Chalône nad Marnou, na mieste, kde
kedysi stál prastarý chrám, archeológovia objavili nápis
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pochádzajúci niekoľko storočí pred Ježišovým narodením:
„VIRGINI PARITURE, DRUIDES“ – „Panne, ktorá porodí, venujú
Druidovia“.
A tak nie je prekvapením, že aj Cirkev vzdala hold tej, bez ktorej by sme sa
nášho Spasiteľa nikdy nedočkali. Tento sviatok dostal svoj názov od zídeného
oslavujúceho zboru veriacich. Zámojská a Ľvovská synóda spomínajú na
tento deň tiež ako na oslavu svätého Jozefa – snúbenca Panny Márie
a pestúna Ježiša.
Pripojme sa aj my k týmto zástupom a spolu s nimi ďakujme Panne
Márii i Jozefovi a dajme sľub sebe i Bohu, že aj my budeme naše deti
vychovávať vo viere a v očakávaní príchodu nebeského kráľovstva
a vytvoríme tak zdravé kresťanské rodiny.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák

Je možné?
Je možné, aby si miloval hriešnika?
Je možné, aby si mu odpustil?
Je možné, aby si mu lásku dal?
Je možné, aby dobro si mu ukázal?
Je možné, aby on Ťa pochopil?
Je možné, aby Ťa o odpustenie poprosil?
Je možné, aby s Tebou chcel byť?
Je možné, aby s Tebou chcel žiť?
Zdroj: Miroslava Sihelská, Božia láska, 2011

Minulosť ma už netrápi, patrí Božiemu milosrdenstvu.
S budúcnosťou si zatiaľ nerobím starosti,
patrí Božej prozreteľnosti.
To, čo ma zamestnáva a čo ma ženie dopredu je dnešok, ktorý
patrí Božej milosti a odovzdanosti môjho srdca,
mojej dobrej vôle.
Sv. František Saleský
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7.KATECHÉZA

TRETIE PRIKÁZANIE

Pán
povedal
Mojžišovi:
„Povedz
Izraelitom: » Zachovávajte moju sobotu! Veď
ona je znamením medzi mnou a vami
z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás
posväcuje! Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá!
Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený
spomedzi svojho ľudu! Šesť budete pracovať, v siedmi deň je však Pánova svätá
sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť!
Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na
pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenie
medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň
však odpočíval a oddychoval! «“
(Ex 31,12-17)
Tretie prikázanie Desatora pripomína posvätnosť soboty. „Siedmy deň je...
Pánova svätá sobota, deň odpočinku“. V tejto súvislosti Písmo pripomína
stvorenie: „Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich,
v siedmy deň však odpočíval. Preto Pán požehnal sobotný deň a zasvätil ho“
(Ex 20, 11).
Boh
zveril
Izraelu
sobotu,
aby
ju
zachovával na
znak neporušiteľnej zmluvy. Sobota je pre Pána; je úplne vyhradená na
chválu Boha, jeho stvoriteľského diela a jeho spasiteľných činov v prospech
Izraela. Božie konanie je vzorom pre ľudské konanie. Ak Boh „odpočíval“
v siedmy deň, aj človek má „prestať pracovať“ a nechať aj iných, najmä
chudobných, aby „si oddýchli“. Sobota prerušuje každodenné práce
a umožňuje oddych. Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí.
(Porov. KKC 2168 – 2172)
Tu musíme silne vnímať skutočnosť, že Ježiš žil v starozákonných časoch
a riadil sa zákonmi „Tóry“ 1 Aj keď evanjelium uvádza mnoho udalostí pri

1 Tóra – zákon = náuka: Sú to knihy Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium.
Tieto spisy sa často označujú aj názvom „päť kníh Mojžišových“ , lebo izraelský národ podľa
tradície dostal tóru - zákon prostredníctvom zákonodarcu Mojžiša. Židia vždy pokladali tóru
za základ náboženského života s väčšou záväznosťou, ako mali ostatné starozákonné spisy,
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ktorých Ježiša obvinili, že porušuje zákon o sobote, predsa Ježiš nikdy
neporušil posvätnosť tohto dňa. S autoritou mu dáva autentický výklad:
„Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu“ (Mk 2,27) So
súcitom sa Kristus dovoláva toho, že v sobotu je dovolené robiť dobre, a nie
zle, zachrániť život, a nie ho zničiť. Sobota je dňom Pána milosrdenstva
a uctievania Boha. „Syn človeka je pánom aj nad sobotou“ (Mk 2, 28).
Nakoniec najsilnejšie okamih, že Ježiš zachováva sobotou, vidíme pri jeho
pochovaní, kde jeho telo zachováva sobotný odpočinok v hrobe. Pozemské
dielo spásy je dokonané, ale v predpeklí to vyzerá inakšie. Ježiš svojím
Duchom ničí moc pekla a spútava diabla, ktorý vládol smrťou. Prvého dňa
v týždni (v nedeľu) Ježiš vstáva z mŕtvych a tým pre kresťanov sa nedeľa
stáva prvým zo všetkých dní, prvým zo všetkých sviatkov, dňom Pána.
V Kristovej veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty
a zvestuje večný odpočinok človeka v Bohu. (Porov. KKC 2175)
„Tí čo žili v starom poriadku vecí, prešli k novej nádeji; už nezachovávajú
sobotu, ale žijú podľa Pánovho dňa, v ktorom i náš život povstal skrze neho
a skrze jeho smrť. (sv. Ignác Antiochijský)
Slávením nedele sa zachováva morálny predpis prirodzene vpísaný do
ľudského srdca, ktorým sa prikazuje vonkajší kult Boha na znak spoločného
dobrodenia, ktoré sa týka všetkých.
Stará múdrosť hovorí príbeh v ktorom sa židovský rabín pýta kresťana,
ako slávi deň odpočinku. On odpovedá: „Nemôžem pracovať!“ Ale na tú
istú otázku, rabín odpovedá úplne odlišne: „Ja, nemusím pracovať!“
Tu vidíme dvojaký spôsob chápania človeka a jeho postoja k Bohu. Lebo
ak Božie prikázania majú byť návodom pre život, aby sme dosiahli večnú
dokonalosť, nemôžeme svojím postojom vyčítať Bohu svoju nespokojnosť
s tým, ako to zariadil. Práve týmto prikázaním máme najlepšiu možnosť
vyjadriť svoju vernosť zmluve, ale i túžbu po Bohu, ktorý má moc nás
posväcovať a urobiť dokonale šťastnými. A preto s jasným zreteľom musíme
vedieť, ako splníme svoju morálnu povinnosť k zachovaniu vonkajšieho
kultu voči Bohu.

Nekonať práce
„...nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani
tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v
tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v

lebo ona je podstatou zmluvy medzi Bohom a izraelským ľudom. Čítanie tóry je aj dnes základnou
časťou židovskej synagogálnej bohoslužby.
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nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.“
(Ex 20, 10-11)
Jedným z hlavných dôvodov tohto prikázania je potreba duševného
i telesného odpočinku, ale aj umožnenie hlbšieho Božieho kultu. Jednoducho
povedané, človek musí mať čas na svojho Boha. Tak, ako zvolal prorok Eliáš
na hore Karmel: „Ak je vaším Bohom Pán, choďte za ním“ (1Kr 18,21) tak aj
my, nemôžeme hovoriť veríme v Boha a pritom ho svojimi skutkami
popierať, alebo dokonca hovoriť nemám čas, ak ide o potreby duše.
Dnešná doba je charakteristická tým, že človek stratil bázeň pred Bohom,
hlavne čo sa týka zachovania nedeľného odpočinku. Nejde tu o veľké výrobné
podniky, ktoré sú charakteristické nepretržitou prevádzkou, či práce
nevyhnutné pre spoločenský charakter – lekári, požiarnici, reštaurácie,
preprava osôb a pod.. Ide tu o to, ako trávime svoj voľný čas vo sviatočný
deň. Dnes už nemáme problém pustiť sa do veľkého upratovania v dome či
v záhrade, umývať, opravovať alebo vymieňať pneumatiky na aute, ísť na
nákupy do supermarketov, zapnúť práčku a už ani nehovoriac o stavebných
a rekonštrukčných prácach na svojich príbytkoch. Záväznosť tohto príkazu
je veľká, lebo ide o dôležitú vec. To znamená, že porušenie v značnej
miere je ťažkým hriechom.

Nedeľná povinnosť
Na pomoc nám prichádza aj učenie cirkvi, ktorá v prvých dvoch cirkevných
prikázaniach doplňuje spôsob zachovania tretieho Božieho prikázania.
• Prikázané sviatky svätiť
• V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej
liturgii
Tradícia zachováva spomienku na stále aktuálne povzbudenie: „Do
chrámu príď teda včas, pristúp k Pánovi, vyznaj mu svoje hriechy, kajaj sa v
modlitbe…, zotrvaj na božskej a posvätnej liturgii, skonči svoju modlitbu a
neodchádzaj pred rozpustením zhromaždenia… Lebo tento deň, ako sme to
často povedali, je ti daný na modlitbu a odpočinok. Je to deň, ktorý učinil Pán.
Radujme sa a plesajme v ňom.“ (Pseudo-Eusébius Alexandrijský)
Cirkevné prikázanie určuje a spresňuje Pánov zákon: „V nedeľu a v iné
prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na sv. liturgii.“ „Prikázaniu
zadosťučiní každý, kto je prítomný na slávení eucharistie, kdekoľvek sa slávi
v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho
dňa, ak je na to spravodlivá príčina.
13

Nedeľné slávenie Pánovho dňa a Pánovej Eucharistie je stredobodom
života Cirkvi. Nedeľná Eucharistia je základom celého kresťanského
konania a potvrdzuje ho. Preto veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení
Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho
dôvodu (ako je napríklad choroba, starostlivosť o dojčatá a ťažko chorých,
práca v podniku s nepretržitou prevádzkou). Tí, čo si vedome a dobrovoľne
neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu.
Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie je svedectvom
príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voči nim. Veriaci tak
dosviedčajú svoje spoločenstvo vo viere a láske. Spoločne vydávajú
svedectvo o Božej svätosti a o svojej nádeji na spásu. Vzájomne sa posilňujú
pod vedením Svätého Ducha. (Porov. KKC 2177-2182)
o. Peter

LITURGICKÉ OKIENKO: Dary a obety - Kadidlo
Ponúkanie darov a obiet sa v Písme nachádza v obetách Kaina a Ábela už od
začiatku ľudskej existencie. Nimi sa osoba otvára stretnutiu s Bohom. Aby však
obeta bola príjemná, je nevyhnutné čisté srdce podľa pravidla, ktoré prechádza
celými dejinami spásy. Táto podmienka sa dokonale uskutočňuje v Novej zmluve,
keď Kristus obetuje “v pravde” poklony a obety príjemné Bohu a keď toto jeho gesto
v jeho mene opakujú apoštoli a Cirkev. Jediný prameň a vrchol obety je Kalvária,
ktorá sa sprítomňuje v eucharistickej obete a ustavične živí veriacich.
Táto pravda je vyjadrená aj inými výrečnými formami, hoci menšieho významu.
Preto napríklad dôležité miesto, najmä vo východných cirkvách, má obeta kadidla,
ktoré má svoj pôvod v starozákonnom kulte s odvolaním sa na Ž 140,2: “Moja
modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná
obeta”. Takéto bohoslužobné zvyky sa zachovávajú aj v kresťanskej bohoslužbe. Ako
totiž Cirkev s úctou uchováva Starý zákon, čítajúc ho vo svetle Kristovho evanjelia,
v rovnakom duchu používa starozákonné gestá a obrady, ktoré nachádzajú plnosť
svojho významu v Pánu Ježišovi. Už apoštol Pavol poukazoval na symbolickú
hodnotu kadidla, keď vysvetľoval Efezanom, že Kristus “vydal seba samého Bohu za
nás ako dar a obetu ľúbeznej vône” (Ef 5, 2), a Filipanom, že ich dary sú ľúbeznou
vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu (Fil 4, 18), že kadidlová obeta znamená obety a
dary viery (Fil 2, 17). Z toho je jasné, že pre kresťana je autentickým kultom život
prežitý podľa Božej vôle.
Preto nech východné katolícke cirkvi starostlivo zachovávajú a praktizujú, nakoľko
je to len možné, používanie kadidla pri slávení, a to aj denne, pretože to patrí k
osobitným spôsobom ich vlastnej tradície. Každý opačný zvyk nech je zmenený.
(Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov – Kódexu kánonov východných cirkví)
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8. ZDRUŽENIE ŠÍRIACE KRESŤANSKÚ KULTÚRU
Návrat do histórie

V priebehu roku 2012 sa prevádzali úpravy gréckokatolíckeho cintorína – Háj
vo Vranove mestskej časti Čemerné. Bol kompletne uprataný, novo oplotený
a nainštalovaná miniatúra gréckokatolíckeho chrámu z roku 1797.
Z historického pohľadu sú oficiálne údaje o cintoríne a chráme už z roku 1744,
keď bola prevedená vizitácia biskupom Michalom M. Oľšavským. Pôvodne na
uvedenom mieste už jeden chrám stál pred rokom 1797.
Myšlienka na zachovanie kultúrnej pamiatky prišla od Združenie šíriaceho
kresťanskú kultúru, Gréckokatolíckej farnosti vo Vranove n/T – Čemerné a mesta
Vranov n/T.
Zvlášť by som chcel poďakovať primátorovi mesta vo Vranove n/T Ing.
Raganovi za ústretovosť pre realizácii projektu. Už pri prvom stretnutí nám bol
nápomocný a aktívne pristúpil k jeho realizácii. Ďakujeme aj brigádnikom, ktorí
sa bez nárok na odmenu zúčastnili tohto projektu.
Dňa 4.11.2012 o 16.00 hod. za účasti primátora mesta Vranov n/T Ing. Ragana,
dekana gréckokatolíckej farnosti vo Vranov n/Topľou Mgr. Petra Gavaľu a kaplána
v Čemernom, predsedu združenia MUDr. Štefana Zahorjana
a hojnej účasti
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veriacich, bol prevedený akt odhalenia historickej tabule a miniatúry
Gréckokatolíckeho chrámu a posvätenie novo obnoveného cintorína - Háj.
Všetkým ešte raz Pán Boh zaplať za ochotu zúčastniť sa tejto akcie.

Boh postavil chrámy ako prístavy na mori, aby ste sa v nich mohli
zachrániť pred búrkami pozemských starostí a aby ste v nich mohli
nájsť pokoj a ticho.
Sv. Ján Zlatoústy

Nové pastoračné priestory na našej fare

Sú to priestory, ktoré budú slúžiť
všetkým pri športe, rozvíjaniu spevu,
rôznym akciám
spoločenského
charakteru, ako je zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov ako sú
akcie Sv. Mikuláša, Vianočné kresťanské tradície, fašiangové stretnutia zabíjačky, Veľkonočné tradície, odpustové slávnosti a s tým spojené tradície. Preto
boli tieto priestory aj prenajaté Združením šíriacim kresťanskú kultúru od
Gréckokatolíckej cirkvi Vranov - Čemerné. Myslíme, že využívaním priestorov
a prevádzaním aktivít pozdvihneme myšlienky kresťanskej kultúry na vyššiu
úroveň.

Športovo spoločenská miestnosť má 120 m2, jej steny sú s pôvodného
kamenného pieskovca, ktorý bol vypieskovaný a následne ošetrený, podlaha z
betónovej dlažby, strop je zaizolovaný a estetický upravený. Elektroinštalácia
je nová. Okná a dvere sú tiež nové plastové. Miestnosť je vykurovaná krbom na
drevo. Má samostatný vchod a interiérové zariadenie.
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Na brigádnických
prácach sa
zúčastnili: Bartolomej Bugra,
Štefan
Kolesár, Milan Mikča, Milan Sabo, Michal
Čandik, Mgr. Peter Gavaľa, Mgr Lukáš
Šoltýs, Róbert Kopčák, Ľubomír Zubko,
Gustáv Zubko, Ing. Jozef Kolesár, RNDr.
Juraj Zahorjan, Ing. Peter Zahorjan, Ing.
Ľubomír Hreháč, Peter
Kopaničák,
Alexander Benko, Fincický Pavol, Tibor
Szabo, Ing. Martin Perejda, Marián Kopčo,
MUDr. Metod Hulaj, Ing. arch. Marek Záhorák, Peter Ihnatišin, Milan Broz, Jozef
Jačisko, Ján Kochan, MUDr. Štefan Zahorjan, Vašík, Hubcej, Onderko.
Pri upratovaní vnútorných priestorov sa zúčastnili: Sabová, Stašková,
Perejdová, Daňová, Libičová, Kozenková, Čabalová, Čorbová, Zacharská.
Práce trvali ani nie celé dva mesiace. Prvé stretnutie bude už 6.12.2012.
Všetkým, čo ste prispeli či modlitbou či fyzickou prácou PÁN BOH ZAPLAŤ.

PRÍDE MIKULÁŠ !!!
Tradíciu mikulášskych stretnutí Združenie
šíriace kresťanskú kultúru a Farský úrad
Vranov – Čemerné aj tohto roku chce zachovať.
Dňa 6.12.2012 (štvrtok)
nasledujúci program:
16.00
17.00
17.30
17.30
18.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

sme

pripravili

Svätá liturgia,
premietanie filmu pre deti v chráme,
privítanie sv. Mikuláša
vystúpenie deti s programom v chráme,
na námestí bl. P. P. Gojdiča zapálenie vianočného stromčeka
sv. Mikulášom za prítomnosti primátora mesta
Ing. Jána Ragana.

Mikulášska kapustnica, varená čokoláda, varené víno.
Všetko sa bude podávať v novootvorených športovo – spoločenských
priestoroch za farou. Tieto priestory budú prvý krát otvorené a začnú
slúžiť podobným akciám.
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan
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9. FARSKÉ OZNAMY
Dátum
1.12.2012

Deň
SO

Čas
Úmysel sv. liturgií
8.30 * za obrátenie hriešnikov

Poznámka
Fatimská sobota

7.30 * rod. Kapustníková
2.12.2012

NE

3.12.2012

PO

10.30 * za veriacich farnosti
17.00 + Anna a Ján Burákoví

4.12.2012

UT

17.00 + Michal, Andrej, Mária

5.12.2012

ST

16.00 Veľká večiereň

Zbierka Charita II.

17.00 + Mikuláš Kozenko
6.12.2012

ŠT

7.12.2012

PIA

16.00 * Jana a Milan Vargoví

Sv. Mikuláš

16.00 Veľká večiereň
17.00 * za ružencové spoločenstvo

8.12.2012

SO

9.12.2012

NE

10.12.2012

PO

11.12.2012

UT

12.12.2012
13.12.2012
14.12.2012
15.12.2012

8.30 * za veriacich farnosti
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7.30 * Oľga Manajlová
10.30 * za veriacich farnosti
17.00 + Jaroslav Jačisko + panychída

ST

17.00 + z rod. Rusnákovej: Michal a
Mária
17.00 + z rod. Kontírovej: Ján a Anna

ŠT

17.00 + Mária Čandíková

PIA
SO

Počatie Presv.
Bohorodičky sv.
Annou,
MYROVANIE

17.00 + Michal Majerčín
7.30 + Michal, Andrej, Mária
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Euchar.požehn.

16.12.2012

NE

7.30 * rod. Servanská a Filová

17.12.2012

PO

18.12.2012

UT

19.12.2012

ST

17.00 + z rod. Naštovej: Žofia,
Bartolomej
17.00 + František, Helena, Ján

20.12.2012

ŠT

17.00 + Júlia a Mikuláš Hudákoví

21.12.2012

PIA

22.12.2012

SO

23.12.2012

NE

24.12.2012

PO

25.12.2012

UT

26.12.2012

ST

27.12.2012

ŠT

28.12.2012

PIA

29.12.2012

SO

10.30 * za veriacich farnosti
17.00 + Mária, Juraj, Juraj Kozenkoví

7.30 + Anna, Pavol
Sv. spoveď bez rozdávania
sv. prijímania
7.30 * rod. Kurucová, rod.
Balaščáková a rod. Nemcová

Zbierka pre
potreby
farnosti

Sv. spoveď

10.30 * za veriacich farnosti
14.30 * Metod a Monika s rod.
10.00 * za veriacich farnosti
PRIKÁZANÝ SVIATOK
10.00 * za veriacich farnosti
PRIKÁZANÝ SVIATOK
17.00 * Štefan, Dana, Štefan, Natália,
Simon, Katarína, Anton
17.00 + Michal, Andrej, Mária

Narodenie
Ježiša Krista
Zhromaždenie
k Presvätej
Bohorodičke

Prvomučeník
Štefan

7.30 + Anna Čubaková
* za kurátorov, kantorov
7.30 a dobrodincov chrámu

30.12.2012
31.12.2012

NE
PO

10.30 * za veriacich farnosti
16.00 * Ďakovná

Dôležitý oznam k liturgickému programu v časopise
V našom časopise je uvedený čas svätých liturgií iba informatívny.
Počas mesiaca sa čas svätých liturgii môže zmeniť!!!
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Narodenie Ježiša Krista 2012
Liturgický program
22.12.2012 (sobota) - Vysluhovanie sviatosti zmierenia
24.12.2012 (pondelok) Predvečer narodenia Pána
(zdržanlivosť od mäsa + pôst)
 08:00 Kráľovské hodinky
 14:30 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
 23:30 Veľké povečerie s lítijou
25.12.2012 (utorok) Narodenie Ježiša Krista (prikázaný sviatok)
 10:00 Sv. liturgia - spieva zbor P.P.Gojdiča
/myrovanie/
 14:30 Veľká večiereň
26.12.2012 (streda) Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
(prikázaný sviatok)
 09:45 Vianočná akadémia - deti a mládež
 10:00 Sv. liturgia
 14:30 Veľká večiereň
27.12.2012 (štvrtok) Sviatok sv. Štefana
 17:00 Sv. liturgia
30.12.2012 (nedeľa) Pamiatka sv. a spravodlivých Jozefa Snúbenca,
kráľa Dávida a Jakuba
 10:00 Sv. liturgia
 14:30 Večiereň
31.12.2012 (pondelok) Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia –
posledný deň občianskeho roka
 16:00 Sv. liturgia
 22:30 Eucharistická adorácia
 23:00 Ďakovný akatist
 23:45 Eucharistické požehnanie
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1.1.2013 (utorok) Obrezanie Pána (prikázaný sviatok)
 10:00 Sv. liturgia Bazila Veľkého /myrovanie/
4.1.2013 (piatok) (Voľnica - Prvý piatok mesiaca)
 08:00 Kráľovské hodinky
 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva +
Eucharistická adorácia + sv. spoveď
 17:00 Sv. liturgia + Eucharistické požehnanie
5.1.2013 (sobota) Predvečer Bohozjavenia (zdržanlivosť od mäsa)
 08:30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
 15:30 Veľká večiereň + Jordánske svätenie vody
 22:30 Veľké povečerie s lítijou
6.1.2013 (nedeľa) Bohozjavenie
 10:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého /myrovanie/
 14:00 Jordánske svätenie domov

Chri
Christo
stos ražd
ra dajetsja! Slavite
Slavite jeho
jeho!
Kristus sa rodí! Oslavujme ho!

Krásne, šťastné
š astné a požehnané
po ehnané Vianoce!

Zbierka DOBRÁ NOVINA
Počas vianočných sviatkov bude pri Jasličkách osobitná pokladníčka na
dary pre zbierku DOBRÁ NOVINA.
DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou na podporu
projektov realizovaných pre deti v Afrike.
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ZBIERKY V MESIACI NOVEMBER 2012
•

V nedeľu 11. novembra 2012 sa konala 3. zbierka pre potreby našej
farnosti. Vyzbieralo sa 194,45 EUR .

•

V nedeľu 18. novembra 2012 bola zbierka na podporný fond II.
v čiastke 88,92 EUR (57,92 eur Čemerné a 31,00 eur Vechec).
Podporný fond ABÚ – účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a všetkých komisií
zriadených pri ABÚ pre zvládnutie pastoračných aktivít v rámci
kalendárneho roka a na úhradu povinného příspěvku archieparchie
do rozpočtu KBS. Dôvodom zbierky je tá skutočnosť, že arcibiskupstvo
nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktoré by mohli finančne
zabezpečiť tieto potrebné aktivity.
Pokladníčka: Anna Stašková

POĎAKOVANIE Z ČIČAVY ZA ZBIERKU
Gréckokatolícki variaci farnosti Čičava a správca farnosti o. Martin Laban
zaslali ďakovný list za zbierku, ktorá sa konala 9. septembra 2012
v Čemernom. Vyzbierali 953,60 EUR a prijali dar od Gréckokatolíckeho
ružencového společenstva z Čemerného vo výške 50,00 EUR.
Dňa 23. septembra 2012 sa vo filiálke Vechec sa vyzbieralo 305,00 EUR.
Ak by niekto ešte mal záujem podporiť výstavbu farském budovy v Čičave,
môže tak urobiť zaslaním peňažného daru na číslo bankového účtu:
5025684501/0900. Do poznámky je potrebné napísať: Dar.

ZBIERKA NA ZORNICU
V mesiaci november 2012 darovali na farský časopis ZORNICA:
•
•
•
•

Ján Hrabský
rodina Baranová
bohuznáma sestra
Jolana Adamová

5,00 EUR
5,00 EUR
7,50 EUR
5,00 EUR
Ďakujeme!

22

BLAHOŽELANIA
Krásne životné jubileum oslávila

Anna Džurdženíková
V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol
Vaše kroky, nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.
rodina, známi a veriaci farnosti
***************************************************************************

Dňa 11.12.2012 oslávi
životné jubileum

Irena Mičejová
Je nám veľkým potešením, želať Vám v deň
narodenín, veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá, veľa lásky,
spokojnosti, v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
rodina, priatelia, známi, veriaci farnosti a
členovia Zboru bl.P.P.Gojdiča
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Vianočná hubová polievka zo Zemplína
Suroviny:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 - 4 hrste sušených húb,
0,5 až 1 liter vody z kyslej
kapusty,
voda,
pol hlávky cesnaku,
soľ,
maslo,
hladká múka,
mleté čierne korenie.

Huby namočíme do horúcej vody, aby napučali. Huby pomelieme alebo
najemno nasekáme. Dáme variť so šťavou z kyslej kapusty, soľou a nadrobno
nasekaným cesnakom domäkka. Hladkú múku dobre rozmiešame s
rozpraženým maslom, chvíľku spolu popražíme, zalejeme trochou vody,
premiešame a vlejeme do polievky. Povaríme. Osolíme a okoreníme.

Super rýchly vianočný koláč
Suroviny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g hladkej múky
250 g práškového cukru
1 lyžica kakaa
1 vajce
2 dc oleja
2 dl džemu alebo ľubovoľného ovocia z kompótu
0,5l mlieka
50 g posekaných alebo mletých orechov
50 g hrozienok
100 g posekaných detských želé cukríkov
1 lyžička sódy bikarbóny
olej a múka na vysypanie plechu

Všetky suroviny postupne v jednej nádobe dobre vymiešame, najlepšie
elektrickým šľahačom, cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný
plech. Vo vyhriatej rúre upečieme. Podľa fantázie ozdobíme.
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Hlboké prežitie
pre itie radosti, pokoja a plnosti Božej
Bo ej
lásky v tajomstve narodenia Božieho
a,
Bo ieho dieťa
die aťa,
nech Vás naplní
naplní dôverou a pomocou
do všedných dní, ochotu meniť
meni sa,
vidieť
vidie potreby blízkych a otvoriť
otvori sa pre konanie
dobra. Požehnané
Po ehnané Vianoce v Božej
Bo ej prítomnosti
Vám zo srdca
želá
elá redakcia ZORNICE
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča
Vranov nad Topľou - Čemerné

POZVÁNKA
na II. ročník plesu Zboru bl. P. P. Gojdiča

v sobotu 26. januára 2013 o 19.00 hod.
Školská jedáleň Lúčna Vranov nad Topľou
Vstupné: 20 €/osoba
(v cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
švédsky stôl, nealko, zákusok, káva)
Hudobná skupina: Ružový Panter Lipany
Tombola: 1 € /lístok

Lístky na ples si môžete zakúpiť
u p. Šandorovej osobne alebo na tel. čísle:
0918/737 539 resp. cez členov zboru.
Tešíme sa na Vás a prajeme príjemnú zábavu.
25

