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Pri tvojom krste v Jordáne
zjavila sa, Pane, poklonyhodná
Trojica. Otcov hlas ti vydal
svedectvo. Nazval ťa svojím
milovaným Synom. Aj Svätý
Duch v podobe holubice potvrdil
pravdivosť týchto slov.
Svojím zjavením si osvietil celý
svet. Kriste Bože, sláva tebe.
SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia,
všetkým želám pokojný nový rok v Pánovej milosti pod ochranou Panny
Márie. Nech Svätý Duch pôsobí v našich srdciach a nech nám pomôže
rozhodnejšie nastúpiť na cestu spravodlivosti a pokoja. Nech nás uschopní konať
vždy tak ako sa to ľúbi Pánovi. Kniha Sirachovcová nám hovorí, že „najkrajšia
múdrosť je milovať Boha“ (Sir 1,14) a preto všetkých pozývam, aby sme v tomto
roku spoločne kráčali za Kristom, ako jedná farská rodina. Nebojme sa rásť
v zbožnosti, lebo ona ochraňuje a robí srdce spravodlivým - udeľuje slasť a je
zdrojom veľkej radosti (Sir 1,18). Rok 2013 bol jubilejný z pohľadu príchodu
svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli veľký dar. Ako hovorí
prorok Izaiáš: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo
tým, čo sedeli v temnom kraji smrti“ (Iz 9,1). Tak i nám zažiarilo svetlo poznania
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Božieho Slova, ktoré dáva večný život. Dnes
v pravde pohľadnime do svojho vnútra
a skúmajme, ako sme z tejto radostnej zvesti
čerpali duchovnú múdrosť pre náš život, ako
sme svedčili o nej našim bratom a sestrám,
ako sme čítali Sväté písmo a ako sme otvorili
brány svojho srdca - poznaniu pravého Boha?!
Ak je pravda, že nás Pán vykúpil
svojou krvou potom sa musíme vzpriamiť
a zodvihnúť hlavu (Lk 21,28) a v bázni kráčať za
Pánom. Lebo „Základom poznania je bázeň
pred Pánom, a len blázni pohŕdajú múdrosťou
a nácvikom“ (Prís 1,7).
Ak ma Pán vykúpil to znamená, že za
mňa zaplatil a tým získal na mňa večné právo.
Právo urobiť ma dedičom svojho osláveného
života. Nebojme sa mu ponúknuť, nebojme sa
ho pozvať do nášho života, nebojme sa kvôli
nemu zmeniť svoj život.

Za vydanie zodpovedá:
o. Peter Gavaľa

„Prameňom múdrosti je slovo
nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony.“
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Rok 2014 je rokom Sedembolestnej
Bohorodičky, ktorá SPOLUTRPELA zo svojím
Synom pre záchranu nás všetkých a ako Matka
chce vstúpiť aj do našich rodín. Budujme s ňou
spoločenstvo cez modlitbu - ako povedal Svätý
otec František, to bude potom liekom na srdce
každého človeka i celého národa.
Na záver chcem všetkým poďakovať za
prejavenú priazeň a podporu v roku 2013.
Vďaku chcem vysloviť aj Mgr. Márii
Kaščákovej, za obetavý prístup pri zostavovaní
každého čísla a všetkým, ktorí ste prispievali
svojimi článkami, ale aj finančnými darmi.

Pre vnútornú potrebu farnosti.
Uzávierka je 25. dňa v mesiaci.

o. Peter
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2. SVIATKY
-

01. január - Obrezanie Pána - prikázaný sviatok » myrovanie «
05. január - Predvečer Bohozjavenia - svätenie Jordánskej vody
06. január - Sväté Bohozjavenie - prikázaný sviatok » myrovanie «
07. január - Zhromaždenie k prorokovi a krstiteľovi Jánovi
11. január - Prepodobný otec Teodóz
17. január - Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký
20. január - Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký
25. január - Sv. Gregor Teológ, konštantinopolský arcibiskup
27. január - Prenesenie pozostatkov sv. Jána Zlatoústeho
30. január - Traja sv. svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

3. NOVINKY
Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého
zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50.
výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za
patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi,
zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie
biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na
početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok
Sedembolestnej Panny Márie.
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa
začne sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho
vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej
Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.
Veľmi si želáme, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento
rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty voči našej Matke, Sedembolestnej
Panne Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie
tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách,
farnostiach a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k
Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a Vykupiteľovi.
Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a
prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame
nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu nebeskú Matku, ochrankyňu
života, o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného života, rodiny a manželstva
v našej krajine i v celej Európe.
Dané v Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na spomienku Obetovania Panny Márie.
Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár KBS

Mons. Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska
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V Prešovskej archieparchii s Rokom Sedembolestnej Panny Márie
aj Rok rodiny
V Prešovskej archieparchii si veriaci v
chrámoch na sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára
vypočuli pastiersky list prešovského arcibiskupa a
metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorým k Roku
Sedembolestnej
Panny
Márie,
vyhlásenom
Konferenciou biskupov Slovenska, vyhlásil pre
Prešovskú archieparchiu aj Rok rodiny.
Tento svoj krok zdôvodnil takto: „Bl. pápež Ján
Pavol II. pri návšteve Prešova povedal: «Matka je
osoba, ktorá v každej rodine spája všetkých jej
členov. Je to práve ona, ktorá vie svojou láskou
urovnať spory a odstrániť nedorozumenia.» Presvätá
Bohorodička vždy stmeľovala naše rodiny a naši rodičia sa k nej utiekali v
akýchkoľvek problémoch. Aj dnes je Božia Matka tou, ktorá vidí naše bolesti a
utrpenia a rada naše prosby predkladá svojmu Synovi. Pretože trpiaca
Bohorodička zdieľa svoj údel spolu so sv. Jozefom a Ježišom vo Svätej rodine,
rozhodol som sa Rok Sedembolestnej Panny Márie rozšíriť v Prešovskej
archieparchii o rozmer rodiny, ktorá je dnes vystavená útokom z každej strany.
Dnešná spoločnosť je rodine neprajná. Preto vyhlasujem tento rok v našej
archieparchii zároveň za Rok rodiny. Túžim po tom, aby sme sa my
gréckokatolícki veriaci spojili v spoločnej modlitbe a prosili Svätú rodinu o
požehnanie a pevnú jednotu našich rodín.“
(z pastierskeho listu)

4. SPRÁVY
 Modlitba ruženca
V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie začína
Televízia LUX vysielať každý deň modlitbu celého
posvätného ruženca - radostný, bolestný slávnostný a
svetla. V pracovné dni od 7. 1. 2014 sa budú môcť diváci
TV LUX spolu s televíziou modliť ruženec v časoch: 7:30,
12:15, 15:30 a 18:40. Cez víkendy v časoch: 7:00, 12:15,
15:15, 18:40. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila
rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie pri
príležitosti 450. výročia od prvého zázraku na príhovor
Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za
Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
Zdroj: http://www.tvlux.sk/news/read/modlitba-ruzenca-s-tv-lux
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5. Zo života farnosti



30.11.2013 vo Vechci a 7.12.2013 v Čemernom sa stretli deti pri akcii
zvanej „PERNÍK“. Deti piekli perníky, ktoré potom zdobili, balili a
rozdávali ich veriacim v Cerkvi.

» V piatok 6.12.2013 v Čemernom a v nedeľu 8.12.2013 vo Vechci sme
privítali medzi sebou Mikuláša. Deti Mikuláša potešili pesničkami a básničkami.
Svätý Mikuláš všetky prítomné deti odmenil darčekmi.
» V stredu 25. 12.2013 v Čemernom si deti a mládež pod vedením p.
Dominiky Šoltýsovej pripravili vianočnú scénku. Vo Vechci si deti pripravili
vianočnú akadémiu pod vedením Dominiky Šimkovej, kde si zahrali scénku zo
života obyčajnej rodiny. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.
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6. Z príhovorov Svätého Otca Františka
Kresťanská láska bola vždy charakterizovaná tým, že bola
„konkrétna“. Teda je to láska, ktorá „je viac v skutkoch ako
slovách“ a prejavuje sa „viac v dávaní než v prijímaní“. Žiadna
romantika, poznamenal Svätý Otec. Alebo je to láska altruistická
a starostlivá, ktorá si vie vyhrnúť rukávy a všímať si chudobných,
ktorá radšej dáva ako prijíma, alebo nemá nič spoločného s
kresťanskou láskou. Pápež František predložil túto úvahu vychádzajúc v prvom
rade zo slov Prvého Jánovho listu (1 Jn 4, 11-18), v ktorom apoštol neustále
opakuje: «Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je
dokonalá.» Skúsenosť viery, poznamenal pápež, spočíva v tomto „dvojitom
zotrvávaní“: nás v Bohu a Boha v nás.
„My v Bohu a Boh v nás: toto je kresťanský život. Nezotrvávajme v duchu sveta,
neostávajme v povrchnosti, neostávajme v modlárstve, v márnosti. Nie, nie,
zotrvávajme v Pánovi. A on nám to oplatí: On zostane v nás. On zostáva v nás ako
prvý. My ho mnohokrát odoženieme, a tak nemôžeme zostať v ňom.“
Kresťanská láska, to nie je extáza srdca, ani niečo pekné, čo môžeme cítiť –
poznamenal pápež. „Všimnime si, že láska, o ktorej hovorí Ján, nie je láskou
telenoviel! Nie, je niečím iným. Kresťanská láska má vždy istú kvalitu, že je
konkrétna. Kresťanská láska je skutočná. Sám Ježiš, keď hovorí o láske, hovorí o
konkrétnych skutkoch: nasýtiť hladných, navštíviť chorých a mnohé iné
konkrétne veci. Láska je konkrétna, kresťansky konkrétna. A keď tu nie je táto
konkrétnosť, žijeme kresťanstvo ilúzií, pretože nie je jasné, kde je stredobod
Ježišovho posolstva. Takáto láska nedosahuje onú konkrétnosť, je láskou ilúzií,
aké mali učeníci, keď si pri pohľade na Ježiša mysleli, že je to mátoha.“
Isteže mátoha je to, čo udivení učeníci v epizóde evanjelia (Mk 6, 45-52),
videli, ako sa k nim blíži kráčajúc po mori. Ale ich údiv vychádzal z tvrdosti ich
srdca, pretože – ako hovorí to isté evanjelium – „nepochopili“ rozmnoženie
chlebov, ktoré sa uskutočnilo krátko pred tým. „Ak máš tvrdé srdce“ – hovorí
Svätý Otec – „nemôžeš milovať a myslíš si, že láska je to, čo si pod ňou
predstavuješ.“ Nie, skutočná láska je konkrétna. A táto konkrétnosť sa zakladá
dvoch kritériách:
„Prvé kritérium: milovať skutkami, nie slovami. Slová odveje vietor! Dnes
sú, zajtra nie sú. Druhým kritériom konkrétnosti je, že pre lásku je dôležitejšie
dávať než dostávať. Kto miluje, dáva, dáva... Dáva veci, dáva život, dáva sa Bohu
a druhým. Naopak, kto nemiluje, kto je egoista, stále hľadá, čo by mohol dostať,
snaží sa mať veci, mať výhody. Zachovajme si otvorené srdce, nie ako bolo srdce
učeníkov, ktoré bolo uzavreté, nič nechápalo: Zostávajme v Bohu a Boh ostane v
nás, ostávajme v láske.“
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7. DUCHOVNÉ SLOVO
Lk. 14, 16 – 24
Slava Isusu Christu!
Drahí veriaci našej farnosti. Božie slovo nám pripomína. Pán – Boh pripravil
veľkú večeru pre svojich hostí, ale čo sa deje...Tí čo sú pozvaní odmietajú jeho
pozvanie. Nevážia si námahu a pozvanie svojho Pána. Dnes nám ICXC chce
pripomenúť, aby sme sa zamysleli a uvažovali nad svojím duchovným životom.
A preto aj dnes zaznievajú tieto slová. Prijímame Božie pozvanie k nemu alebo sa
vyhovárame ako títo ľudia z podobenstva?
Večera je strávený čas s Bohom (rozhovor, povzbudenie, odpočinutie si
v jeho náručí....) Prvý človek, ktorý si kúpil pole, to je človek, ktorý uznáva Boha
aj náboženstvo, ale nepočúva Božie slovo. Ten čo si kúpil 5 záprahov je človek,
ktorý uvažuje racionálne, preto duchovné myslenie preňho nehrá žiadnu úlohu,
a preto nie ani schopný nad duchovnými vecami uvažovať. A tretí, ktorý sa oženil
je človek, u ktorého telesný pôžitok je nad všetkým. Uvažuje len tak, aby si
užíval, aby sa mal len dobre na tomto svete.
V Antiochii bola synoda biskupov. Keď sa na nádvorí pred bazilikou
rozprávali o rozličných teologických problémoch, prešla popri nich Pelágia,
známa tanečnica so svojím služobníctvom. Bola oblečená, ako obyčajne. Veľmi
neprístojne... Keď prešla, biskup Nonno povedal: „Čo si myslíte, koľko hodín
strávi táto žena vo svojej izbe, umývajúc sa a pripravujúc, parádiac a maľujúc sa,
aby nič nechýbalo jej zdanlivej kráse, aby sa nezdala škaredou pre milencov, ktorí
dnes sú a zajtra pominú? Keď sa biskupi rozišli, biskup Nonno sa vrátil do svojho
bytu, hodil sa na zem, vzlykal a hovoril: „Pane Ježišu Kriste, odpusť mne
hriešnikovi nehodnému, pretože parádenie tejto neviestky za jediný deň,
prekonáva parádenie sa mojej duše počas celého života. S akou tvárou sa na teba
pozriem? Akými slovami sa pred Tebou ospravedlním? Ona sľúbila, že sa bude
páčiť mužom a svoje slovo dodrží a ja som sľúbil páčiť sa Tebe a nedodržal som
svoje slovo pre svoju lenivosť. Nemám nijakú nádej pre moje skutky, ale moja
nádej sa spolieha iba na tvoje milosrdenstvo, pre ktoré verím, že budem
spasený.“ Tak ako tento biskup si uvedomil, že nevenuje toľko času Bohu ako by
mal, ale hlavne ho mrzelo, že jeho slovo, že sa rozhodol žiť s Bohom nie je také
pevné ako slovo, ktoré povedala Pelagia, že sa bude páčiť mužom a robí preto
všetko, stojí si za svojím rozhodnutím, aj my si teraz uvedomme, že naozaj som
sa rozhodol žiť kresťanský život, ale nerobím pre to nič na viac, že moje slovo
a moje rozhodnutie neberiem vážne, beriem to ako samozrejmosť. Nerobím
preto všetko, aby som sa každý deň páčil Bohu. Teraz je priestor na zmenu.
o. Lukáš
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8. KATECHÉZA
Kresťanský manžel. - Vlastnosti kresťanského manžela.
a) Znovudefinovaná mužskosť
V druhej kapitole Genezis sa nachádza „ prameň“ mužnosti. Každý muž má
v sebe čosi za kráľa, bojovníka, radcu a priateľa. Tieto vlastnosti pretrvávajú
v mužskej duši od prvých chvíľ stvorenia a vložil ich tam Boh. Ale prvý pád ľudí
hneď dvoma spôsobmi narušil obraz muža ako vodcu. Muž je sebecký diktátor,
ktorý svoje okolie využíva, alebo ešte častejšie, sa stáva pasívnym a odovzdal
svoju vodcovskú zodpovednosť ženám vo svojom okolí. Prvotný hriech má viac
dočinenia s Adamom, ktorý stál v tom čase po Evinom boku a s jeho mlčaním nič
neurobil, aby zachránil Evu.
Jedného dňa prichádza k otcovi jeho syn a pýta sa ho: „Oci, aký je rozdiel
medzi mužom a ženou?“ Otec mu odpovedá: „Vieš synu, rozdeľujeme sa
»intímnymi časťami tela«. “ Syn sa pozrie na otca a vraví mu: „A čo ešte odlišuje
mužov od žien?“ Pri týchto slovách otec stratil reč.
Ešte aj dospelí muži majú dnes často zmätok v tom, čo znamená byť
mužom. V dobrom či v zlom nikto neovplyvnil naše chápanie vlastnej mužnosti
viac ako naši otcovia. Naše životy sú poznačené ich životom, ich modelom, ich
radami alebo ich absenciou. Postupne ako chlapci rastú, začínajú svoj súboj
s tým, čo znamená byť mužom. Chlapci takmer automaticky začínajú
napodobňovať svojich otcov a práve otec je ten, ktorý tvorí obraz muža v očiach
syna.
Na začiatku 20 str. vyrastali chlapci v domácnostiach, v ktorých
dominovali ženy. Prečo? Muži odchádzajú s polí za pracou do tovární, kde
pracujú 6 dní a často 10 až 12 hodín denne, aby uživili svoje rodiny. Odkaz pre
chlapcov je: Mužnosť je definovaná trhom a ekonomikou.
Syn nepracuje po boku svojho otca, aby v čaše žatvy priniesli úrodu
domov. Najsilnejšia definícia mužnosti: Odchádza skoro ráno do práce a domov
sa unavený vracia na sklonku dňa. Chlapec teda videl a vidí, že hlavným poslaním
muža a to čo ho ako muža definuje, je schopnosť zabezpečiť rodine dostatok
materiálnych statkov. A tak chlapci nemajú svoje vzory doma, nevidia ich tak, aby
zistili, čo znamená byť mužom, musia sa pozerať iným smerom. A tým iným
smerom sú média.
Televízia, filmy, šport ponúkajú chlapcom novú definíciu toho, čo robí muža
„ skutočným“ mužom. Je to takmer pravý opak domáceho muža. Zabudnite na
citlivosť a zodpovednosť, „ skutočným“ mužom je mocný, nebojácny, je to hrdina,
ktorý používa silu, aby dosiahol svoje ciele. Je to bojovník. Predstava muža ako
bojovníka nás priťahuje, pretože odráža – a nevyhnutne skresľuje- niečo, čo je
v každom mužovi. Keď sa muž začne pozerať na svoju silu ako na jedinú vlastnosť,
ktorá je značkou jeho mužnosti, stane sa z neho groteskná karikatúra autentickej
mužnosti.
Pokračovanie v budúcom čísle.
o. Lukáš
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LITURGICKÉ OKIENKO
Liturgia
Svätá liturgia je obeta, dar, tajomstvo, nezávisle od kňaza, ktorý ju slúži. Je
veľmi dôležité, aby kňaz ustúpil do úzadia. Protagonistom svätej liturgie je Kristus.
Nie je správne, aby sa liturgia menila na divadelné vystúpenie s tancom, spevom
a potleskom. Často sa stáva pre nás problém dĺžka bohoslužieb, pre niekoho
nevhodná osoba kňaza alebo niektorého z prítomných. Toto všetko zastiera
pravdivý pohľad na liturgiu, ktorá má byť vyjadrením prijatia jednoty, pokoja
a všetkého toho, po čom tak túži tento svet, no sám o sebe to nemôže nájsť. Prof.
Taft: „ Liturgia nie je ceremoniál. Je to modlitba. Ale tieto ceremónie sú rituálnym
vyjadrením textu. Cez otvorené dvere ikonostasu je prestol zďaleka viditeľný;
žiarivo osvetlený a zahalený do oblaku kadidla, čo vtláča veriacim pocit tajomstva
a posvätnosti.“ Ak pre nás je liturgia Kristus, sme pozvaní mať ju v úcte ako Krista,
ako ku komusi svätému. Túžme ju spoznať a nie násilne skracovať a meniť podľa
dnešných chutí. Lebo cez liturgiu sa môžeme dozvedieť všetko dôležité pre náš
život.
o. Lukáš

9. PRÍSPEVKY
Eucharistický pôst
Bol prvý piatok, sychravý jesenný podvečer a ja som sa ponáhľala do cerkvi.
Čas bol pokročilý. Cestou som premýšľala o tom, čo som v ten deň zažila. Na
chodníku som stretla jednu staršiu tetu, ktorá sa tiež ponáhľala na sv. omšu do
kostola. Narýchlo sme prehodili pár slov. Zarazilo ma, keď som videla, ako si tá
teta rozbaľuje cukrík. Asi videla prekvapenie v mojej tvári a tak ma ponúkla. Ja
som jej odvetila, že si neprosím, lebo idem na sv. prijímanie. Teta mi povedala, že
aj ona ide. Ostala som v pomykove. Tak som jej vysvetlila, že je potrebné
zachovať eucharistický pôst – jednu hodinu pred sv. prijímaním nejesť, nepiť.
Výnimkou je čistá voda a lieky. Vravela, že o tom nevedela.
Keď sme sa lúčili, ešte mi ďakovala, že sa niečo nové dozvedela. S odstupom
času som premýšľala o tom, že nie je jediná kto má takú nevedomosť. Čo je
eucharistický pôst dnes predsa vedia už deti v 3. ročníku. Nemôžeme sa len
vyhovárať, že nám to nikto nepovedal. Veď aj v kresťanských časopisoch sa o tom
mnohokrát píše. No to by sme ich najprv museli čítať.
Mgr. Monika Baranová
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Terajšia forma eucharistického pôstu bola ustanovená pápežom Pavlom VI.
21. novembra 1964. Z úcty k tomu, že človek ide prijať Ježiša v Eucharistii, Cirkev
od nás žiada zdržať sa jedla, nápojov a žuvačiek jednu hodinu pred prijatím
Najsvätejšej Eucharistie. Toto kritérium sa nevzťahuje na vodu a lieky. Starí a chorí
majú tiež výnimku a môžu prijať Ježiša v Eucharistii ak nezachovali hodinový pôst.
Ľudia v nemocniciach nemajú pod kontrolou svoj vlastný program a môže sa stať,
že práve jedli, keď prišiel kňaz.

Z Vašich listov:
Najprv Vám chcem vyjadriť poďakovanie za milé obohatenie našej
farnosti vydávaním mesačníka Zornica. Ak mi to môj voľný čas dovoľuje, rada si
ho prečítam celý. V lete tohoto roku som sa s celou rodinou zúčastnila návštevy
Ružomberka v čase, keď sa tam konalo Národné stretnutie mládeže R 13 a práve
o tom by som chcela napísať.
Najsilnejší okamih tohto roka.
Nie náhodou som sa s celou svojou rodinou ocitla v sobotu 27.júla 2013 v
Ružomberku netušiac, čo všetko nás tam čaká. Ružomberok pod Čebraďom sa
zmenil na pláž Copacabana. Brazílske rytmy a farby premiešané so slovenskou
tvorivosťou ponúkali unikátny kokteil mladej cirkvi.
Prvé, čo ma hneď napadlo, i keď som predtým videla skupiny mladých
ľudí na rôznych cirkevných podujatiach, bolo to, že naše médiá nám ponúkajú
klamstvo o tom, aká mládež na Slovensku skutočne je. Na Námestí A.Hlinku a v
jeho okolí bolo predstavených 44 reholí, 7 hnutí + rehoľná kaviareň. Mladým
ľuďom sprostredkovali živý kontakt s rôznymi charizmami v Cirkvi a
povzbudzovali ich v hľadaní Božej vôle. Povzbudilo ma, že som po Ružomberku v
skupinkách na rôznych miestach videla mladých ľudí modliť sa krížovú cestu, či
slúžiť modlitbou jeden za druhého. Takmer 2000 účastníkov z domova aj z
okolitých štátov, 300 dobrovoľníkov a viac ako 200 účinkujúcich okolo 11
prítomných pastierov vytvorilo živé svedectvo viery a obraz veľkej pestrofarebnej
rodiny počas Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku.
Som presvedčená, že na Slovensku vyrastá generácia veselých,
usmievavých a šťastných mladých ľudí, ktorí prežívajú vieru v Krista a svoj život
postavili na jeho základoch a počas stretnutia mládeže R13 v Ružomberku si
mohli medzi sebou vymeniť hodnotné podnety, ktoré načerpali na tomto
stretnutí, aby do budúcnosti mali silu a chuť ďalej ich odovzdávať vo svojich
rodinách, či v kruhu svojich priateľov a ľudí, ktorými sú vo svojich životoch
obklopení.
Mariana Jackaničová
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10. LITURGICKÝ PROGRAM - Čemerné
Dátum:

Deň:

01.01.2014

ST

Čas:

Úmysel:

10:00

* Za veriacich farnosti

11:30

Rómske pastoračné centum

02.01.2014

ŠT

17:30

+ Michal Vasiľ s panych.

03.01.2014

PIA

17:30

* Za ružencové spoločenstvo

04.01.2014

SO

8:30

* Za obrátenie hriešnikov

05.01.2014

NE

06.01.2014

PO

10:00

* Za veriacich farnosti

10:30

Rómske pastoračné centum

10:00

* Za veriacich farnosti

10:45

Rómske pastoračné centum

07.01.2014

UT

17:30

* Metod a Monika s rod.

08.01.2014

ST

17:30

* Anna Szabová
* Filip s rod.

09.01.2014

ŠT

17:30

+ Alexej s panych.

10.01.2014

PIA

17:30

+ Z rod. Širokej: Peter, Zuzana

11.01.2014

SO

12.01.2014

NE

+ Pavol Hrunený
+ Z rod. Schudichovej: Mária, Emil
7:30 * Jozef (60r.)
10:00 * Lýdia, Stanislava s rod.

Poznámka:

Eucharistické
požehnanie

8:00

8:30

15:00
večiereň

Rómske pastoračné centum

13.01.2014

PO

17:30

+ Helena Majerčínová s panych.

14.01.2014

UT

17:30

+ Justína s panych.

15.01.2014

ST

17:30

+ Oľga Manajlová s panych.

16:00

Rómske pastoračné centum

„Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín
zahodí všetky naše viny“
(Micheáš, 7,19)
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Dátum:

Deň:

Čas:

Úmysel:

16.01.2014

ŠT

17:30

+ Z rod. Roškovičovej: Michal, Mária

17.01.2014

PIA

17:30

+ Mária Hricová a Iveta, Pavol

18.01.2014

SO

8:00

+ Z rod. Naštovej: Michal, Anna, Anna, Veronika, Jozef, Bartolomej, Tibor

19.01.2014

NE

7:30
10:00

* Emil s rod.
* Za veriacich farnosti

10:30

Rómske pastoračné centum

20.01.2014

PO

17:30

+ Jana Višňovská s panych.

21.01.2014

UT

17:30

+ Z rod. Hricovej: Anna, Ján

22.01.2014

ST

17:30

* Marta s rod.

17:30

Rómske pastoračné centum

23.01.2014

ŠT

17:30

+ Veronika, Ján s panych.

24.01.2014

PIA

17:30

* Roman, Mária, Michaela

25.01.2014

SO

26.01.2014

NE

+ Z rod. Macugovej
+ Z rod. Naštovej: Žofia a Bartolomej
7:30 * František, Miroslava, Jakub
10:00 * Za veriacich farnosti

Poznámka:
Panychída
+ Pavlína Oravská
Eucharistické
požehnanie

15:00
večiereň

Eucharistické
požehnanie

8:00

10:30

Rómske pastoračné centum

27.01.2014

PO

17:30

* Alžbeta s rod.

28.01.2014

UT

17:30

+ Z rod. Hrunenej: Anna, Ján

29.01.2014

ST

17:30

+ Z rod. Schudichovej

17:30

Rómske pastoračné centum

30.01.2014

ŠT

17:30

+ Jozef Hromjak s panych.

31.01.2014

PIA

17:30

+ Ján Rybarčak

Zb. na GTF PU
15:00
večiereň

Eucharistické
požehnanie

Hlad sa netýka iba chleba. Existuje aj hlad po láske.
Nahota sa netýka iba šiat, ale je aj nedostatkom úcty jeden k druhému.
Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný.
(bl. Matka Tereza)
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LITURGICKÝ PROGRAM – Vechec
Dátum:

Deň:

Úmysel:

01.01.2014

ST

* Za dary Sv. Ducha a požehnanie farnosti

02.01.2014

ŠT

+ Michal a Mária s panych.

03.01.2014

PIA

* Za ružencové spoločenstvo

04.01.2014

SO

05.01.2014

NE

* Anna Frajkorová

06.01.2014

PO

* Peter, Tibor, Pavol

07.01.2014

UT

* Jozef s rod.

08.01.2014

ST

09.01.2014

ŠT

+ Alžbeta, Vasiľ s panych

10.01.2014

PIA

+ Milan Sciranka

11.01.2014

SO

12.01.2014

NE

13.01.2014

PO

14.01.2014

UT

15.01.2014

ST

16.01.2014

ŠT

+ Mária, Juraj s panych.

17.01.2014

PIA

+ Z rod. Sopkovej: Ján, Mária, Ján

18.01.2014

SO

19.01.2014

NE

* Anna s rod.

20.01.2014

PO

* Rod. Adamová

21.01.2014

UT

+ Albert Murin s panych.

22.01.2014

ST

23.01.2014

ŠT

+ Adam s panych.

24.01.2014

PIA

* František, Katarína, Patrik, Adam

25.01.2014

SO

26.01.2014

NE

* Rod. Vasiľovej

27.01.2014

PO

+ Juraj, Mária s panych.

28.01.2014

UT

+ Jozef, Anna s panych.

29.01.2014

ST

30.01.2014

ŠT

+ Z rod. Vasiľovej: Juraj, Mária, Štefan, Vasiľ, Mária

31.01.2014

PIA

* Mária, Radoslav, Nikola, Branislav

Poznámka:

-------------

-------------

------------* Za veriacich farnosti

-------------

-------------

-------------

------------Zb. na GTF PU

-------------
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Vechec - Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013

Ružencová pokladňa

Rok 2013
Kalmanová Homvidová

€

Rozpis výdavkov:

125

elektrická energia

€
2.505,62

Sopková

36

oltárne plachty

262,58

Kalmanová Vašková

22

výzdoba a kytice

143,15

Holubová

24

osvetlenie

Vasiľová Mária

20

upratovanie

400,00

Kalmanová

23

cerkovník

400,00

Iľková Mária

40

ostatné (uhlie, batérie, sviečky, olej)

594,87

Gajdošová Anna

24

Bartková Mária

18

Čandiková Anna

6

Adamová Jolana

15

Príjmy v roku 2013

1.137,80

Adamová Mária

15

Výdavky v roku 2013

4 .370,52

Džatková Anna

5

Zostatok v roku 2013 - účet

13.437,02

Sisaková Viera

16

- pokladňa
Zostatok za rok 2013 spolu:

13.957,68

Pačutová Marta

5

Janteková

43

Bindasová Olina

16

64,30

€
Zostatok z roku 2012

7.190,40

520,66

8

Počet sv. prijímaní Vechec 2012

8.197

Girovská Mária

11

Počet sv. prijímaní Vechec 2013

9.419

Ivaničová Božena

14

Jakubková Mária

25

Výdavky ružen. pokl. za rok 2013:

Vasilišinová Gabika

10

rúcho

Frajkorová Anna

34

plachty

Lešková Bernadeta

10

plátno

Ivaničová Mária

62

Výdavky spolu

Ďuričková Mária

40

Zostatok po roku 2013

Čumejová Mária

15

Čandiková Helena

Mičejová
Adamová Anna
Frajkor Ján
Spolu:

7
10
4
703

14

545,00

1.442,50

11. FARSKÉ OZNAMY
Zo zasadnutia farskej rady: 7.1.2014
 Zhrnutie hospodárenia farnosti za rok 2013
 Vypracovanie štúdie a rozpočtu na osadenie mozaík v lodi chrámu
 Oprava stropu v lodi chrámu
 Hlavná udalosť roka 2014 - 100. výročie chrámu 21.9.2014 - pozvanie
arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ
 Podpora dokumentárneho filmu o emeritnom biskupovi Jánovi Hirkovi
sumou 100 €
 Zakúpenie relikviáru s relikviou bl. P.P. Gojdiča - cca 300 €
 Výmena starých halogénov na ihrisku kvôli šetreniu elektrickej energie.
 Výlet pre rodiny s deťmi do Litmanovej - podpora ZSKK.
 Dotazníky - čiastočná analýza - prerokovanie niekoľkých otázok
 Sv. liturgie v nedeľu a veľké sviatky (Vianoce a Pascha) - 7:30 a 10:00 hod.
 Zhrnutie hospodárenia ZSKK
 Žiadosti o predaj cirkevného majetku - oboznámenia sa so situáciou potreba nového geodet. zamerania
 Rozpočet na nový rok 2014
 pokryť opravu stropu v lodi chrámu
 úprava čela fasády a garážových dverí na fare

DARY na ZORNICU
o
o

Interná ambulancia MUDr. Štefana Zahorjana - tlačiarenská farba
Rod. Kalmanová 5€
Pán Boh zaplať!

Hospodárenie: Ružencová pokladňa VT Čemerné 2013
Počiatočný stav:
Príjem v roku 2013:
Výdavky:
Stav k 31.12.2013:

1.612,50 €
804,20 €
36,70 €
2.380,00 €

Bilancia r. 2012
Krsty
Sobáše
Pohreby
Počet sv. prijímaní - Čemerné

Bilancia r. 2013
14
5
10
15.229

15

Krsty
Sobáše
Pohreby
Počet sv. prijímaní - Čemerné

16
4
15
14.850

Hospodárenie farnosti VT Čemerné 2013 - PRÍJMY v €:
Počiatočný stav (pokladňa a banka) k 01.01.2013 spolu:

6770,75 € (3072,49 +3698,26)

1. Dary na chrám

4.798,27

2. Dary na obraz Božieho milosrdenstva

740,00

3. Dary na Zornicu

414,05

4. Dary na časopisy (Slovo, Misionár)

250,50

5. Dary do pokladníčky pre chudobných

59,84

6. Dary na obetné sviečky

1.680,58

7. Dary za zvonenie zomrelých

145,00

8. Dar - Jasličky

113,23

9. Dary na kvety

438,02

10. Zbierka - Boží hrob

299,44

11. Zbierka pre potreby farnosti

796,62

12. Zbierky na odoslanie:

Dobrá novina 2013

(VT Čemerné + Vechec)

188,79

13.

Cent sv. Petra

42,31 + 36,79

79,10

14.

Katolícke masmédiá

32,37 + 41,10

73,47

15.

Podporný fond ABú.

152,63 + 96,90

249,53

16.

Katolícka univerzita + Kat. školy

101,62 + 68,70

170,32

17.

Charita

155,94 + 75,85

231,79

18.

Boží hrob do sv. zeme

170,54 + 40,00

210,54

19.

Kňazský seminár

137,35 + 95,90

233,25

20.

Svojpomocný fond pre farnosti

101,62 + 40,60

142,22

21.

Misie

22.

Na misijnú činnosť o. Redemtoristov

72,49 + 52,00

23. Príjem - myrovanie (na chrám)

124,49
106,00
872,43

24. Príjem - zvonček

5.540,74

25. Príjem za predaj odpadu do zberu - kovošrot

34,00

26. Príspevok od Združenia šíriacu kresťanskú kultúru
27. Príjem - nájomné z budov (FRAPEK )

700,00
9.285,00

28. Príjem - nájomné za pôdu (PD Vechec)

51,97

29. Príjem - kreditný úrok v banke

0,46

30. Príjem - preplatok elektrina - chrám

198,36

31. Príjem - preplatok plyn - chrám

386,39

32. Príjem - ihrisko

187,39

Príjem (banka a pokladňa) za rok 2013 spolu:
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28.801,79

VÝDAVKY v €:
1. Stavebné práce ( materiál, chodníky, WC, parkovisko, garáž)
2. Nákup čistiacich prostriedkov

Chrám:
51,88

Fara:
5.473,99

70,53

3. Nákup kancelárskych potrieb (papier + tlačiarenská farba - časopis Zornica)

1.071,24

4. Nákup kníh (Apoštolár, Liturgikon, knižnica)

324,46

5. Nákup časopisov (Slovo, Misionár)

374,00

6. Nákup liturgického vína (aj pre potreby spoločenských udalostí)

433,98

7. Nákup kvetov

163,85

8. Nákup drobného majetku (systém bez šnúrových. mikrofónov, vešiak. stena)

881,58

9. Spotreba el. energie (fara + kaplanka + ihrisko + pastoračná + spoločenská miestnosti)

669,90

958,92

2349,51

3.688,44

10. Spotreba plynu (fara + kaplanka + pastoračná miestnosť)
11. Elektrina + plyn - nedoplatok fara

306,97

12. Služby - účtovníctvo Byzant Prešov

130,75

13. Služby - pevná linka

120,59

14. Príspevok z nájmu pre ABú. za rok 2012

1.169,60

15. Obraz Božieho milosrdenstva

1.500,00

16. Služby - vodné a stočné

215,94

17. Služby - kredit do mobilu (Stašková)

39,00

18. Výdaj - zbierka Dobrá novina za rok 2012

200,16

19. Výdaj - zbierky na odoslanie - Cent sv. Petra

79,10

20.

Katolícka univerzita + Kat. školy

170,32

21.

Masmédiá

22.

Misie

124,49

23.

Podporný fond ABú.

249,53

24.

Kňazský seminár

233,25

25.

Svojpomocný fond pre farnosti

142,22

26.

Charita

231,79

27.

Boží hrob

210,54

28.

Na misijnú činnosť o. Redemtoristov

126,00

29.

Zbierka 0,10 €/ počet veriacich

129,60

73,47

30. Výdaj - cerkovník (Dvorová)

840,00

31. Výdaj - kantori (Szabo, Hrabský,Šandorová, Hutňanová)
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1.213,50

32. Výdaj - miništranti

159,00

33. Benzín (vianočná a veľkonočná spoveď, zastupovanie, pozvaní kazatelia)

131,00

34. Výdaj - ostatný (Biblická olympiáda, dlh voči CVČ Jusková Voľa, krúžky v CVČ)

414,90

35. Výdaj - občerstvenie (brigády, akcie, večera spovedanie, obed odpust )

703,57

36. Výdaj - dar (Radia LUMEN 20, Ľutina Tehličky 31,-)
37. Príspevok pre chrámový zbor P.P.Gojdiča

51,00
662,02

38. Bohoslužobné výdavky (uhlie, olej, sviečky...)

1.609,89

39. Poplatok za dišpenzy

3,00

40. Poštovné

28,10

41. Bankové poplatky

15,40

42. Výdaj – benzín do kosačky a mot. píly

158,30

43. Daň z kreditného úroku v banke

0,02

44. Daň z nehnuteľnosti

570,40

Výdaje (banka a pokladňa) za rok 2013 spolu:

28525,70

Konečný stav (banka a pokladňa) k 31.12.2013 spolu:

7.046,84
(2.409,49 + 4.637,35)

 Chcem vysloviť srdečnú vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa
pričinili o duchovný alebo materiálny rozvoj farnosti:
 kurátorom a chlapom za všetky brigády
 ženám za starostlivosť pri výmene oltárnych plachiet a upratovaní
chrámu
 pokladníčke p. Staškovej a účtovníčke p. Mgr. Čandíkovej za
zodpovednú prácu s financiami a účtovné uzávierky
 p. Michalovi Čandíkovi za celoročné kosenie
 p. Mgr. Márií Šandorovej za prácu pri vedení chrámového zboru
 celému zboru za reprezentovanie našej farnosti
 p. Mgr. Márii Kaščákovej za vedenie internetovej stránky
 ZSKK za napomáhanie a organizovanie rôznych podujatí v živote
farnosti
 všetkým Vám, štedrým darcom, bez ktorých by nebolo možné
realizovať rôzne projekty, akcie a opravy
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Upratovanie chrámu v roku 2014
11.01.2014 ; 30.08.2014 - rod. Čorbová, Hutňanová, Jozefa Feníka
18.01.2014 ; 06.09.2014 - rod. Šimková, Baková, Pavúčková
25.01.2014 ; 13.09.2014 - rod. Petra Lukačína, Michala Lukačína, Kochanová
01.02.2014 ; 20.09.2014 - rod. Miroslava Barana,Ragančíková, p. Mária Feníková
08.02.2014 ; 27.09.2014 - rod. P. Zahorjana, Juraja Zahorjana, Štefana Kolesára
15.02.2014 ; 04.10.2014 - rod. Jozefa Kolesára, Denisjuková, Kupová
22.02.2014 ; 11.10.2014 - rod. Servanská, Brozová, p.Mária Feníková
01.03.2014 ; 18.10.2014 - rod. Hanusínová, Bašistová, Ihnatišinová
08.03.2014 ; 25.10.2014 - rod. Godová, Mikčová, Vaňušová
15.03.2014 ; 01.11.2014 - rod. Bérešová, Roškovičová, Zacharská
22.03.2014 ; 08.11.2014 - rod. Tiňová, Kavuličová, MUDr. Metoda Hulaja
29.03.2014 ; 15.11.2014 - rod. Olšavová, Majerčínová, MUDr. Štefana Zahorjana
05.04.2014 ; 22.11.2014 - rod. Košudová, Sučíková, Ondejková
12.04.2014 ; 29.11.2014 - rod. Jána Hrica, Milana Saba, Baková
17.04.2014 - SPOLOČNÉ UPRATOVANIE
26.04.2014 ; 05.12.2014 - rod. Šandorová, Višňovská, Mičejová, Ďuríková
03.05.2014 ; 13.12.2014 - rod. Dolinajecová, Fešková, Saxunová
10.05.2014 ; 27.12.2014 - rod. Káščáková, Libičová, Babinčáková
17.05.2014 - rod. Balická, Baková, Márii Mičejovej
24.05.2014 - rod. Filová, Dušana Kozenka, Danková
31.05.2014 - rod. Imrová, Senčáková, Kozlovská
07.06.2014 - rod. Daňová, Ďuďová, Daňová ml.
14.06.2014 - RODIČIA PRVOPRIJÍMAJUCÍCH DETÍ
21.06.2014 - rod. Slivková, Šestáková, Kaliášová, Turtáková
28.06.2014 - rod. Čupová, Hubcejová, Róberta Kopčáka
04.07.2014 - rod. Havranová, Klacíková, p. Gutteková
12.07.2014 - rod. Zubková, Čandíková, Hudáková
19.07.2014 - rod. Pasternáková, Jačisková, Martina Perejdu
26.07.2014 - rod. Čalfová, Gurňáková, Kvetoslavy Piatakovej
02.08.2014 - rod. Pačová, Szabová, Hrunená
09.08.2014 - rod. Jevčáková, Michala Piataka, Kozenková
16.08.2014 - SPOLOČNÉ UPRATOVANIE
23.08.2014 - rod. Adriany Čandíkovej, Hreháčová, Lišková
20.12.2014 - SPOLOČNÉ UPRATOVANIE
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Farský rodinný výlet - Litmanová

Kedy? Pondelok 3.2. 2014
Kde? Litmanová - Hora Zvir
Odchod autobusu: VT Čemerné o 6:30 hod. - Vechec 6:45 hod.
Cena: 1 euro na osobu (v cene nie je lístok na vlek)
Každé dieťa mladšie ako 15 rokov musí mať doprovod dospelej osoby!
Nezabudnite:
» teplo sa obliecť, zobrať si lyže, klzáky boby, teplý čaj, niečo na jedenie «
Program:
9:00
10:30
11:30
12:00
12:30
16:30
17:30

modlitba Krížovej cesty
sv. liturgia
občerstvenie (vlastné jedlo z domu)
presun na svah
sánkovačka, lyžovačka
prekvapenie SALAŠ U FRANKA
odchod domov
V prípade nepriaznivého počasia sa výlet prekladá!

Výlet finančnej podporilo:
Združenie šíriace kresťanskú kultúru - Vranov nad Topľou - Čemerné
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