Mesačník Gréckokatolíckej farnosti
Zosnutia Presvätej Bohorodičky Vranov n. T. – Čemerné

ZORNICA
Číslo 2.

Február 2014

Ročník IV./2014

„Najsvätejšia Panna,
ako je rodičkou Ježiša Krista,
tak je aj matkou všetkých
kresťanov, pretože ich zrodila
na vrchu Kalvárie medzi
najvyššími mukami Vykupiteľa.“
Pápež Lev XIII.
SLOVO NA ÚVOD
Pred týždňom sa mi jeden môj priateľ sťažoval: „Vieš moja manželka keď
príde domov z práce je taká znechutená. Príčina? Kolektív v ktorom pracuje.
Každý deň počúva samé nadávky, ohovárania a osočovania. Nadáva sa na kňazov
a cirkev, vraj cirkev iba všetko komplikuje. Ak chce niekto dať pokrstiť svoje
dieťa alebo sa zosobášiť, tak kňazi vymýšľajú rôzne náuky... A pritom ten kolektív
je plne kresťanský.“
To ma núti v tomto krátkom slove sa zamyslieť nad tým ako prežívame
svoje kresťanstvo keď práve nie sme v chráme. Lebo veriaci nie je kresťanom
pretože chodí do cerkvi alebo kostola, ale preto že vie svoje kresťanstvo žiť
v spoločenstve svojich bratov a sestier. Problémom mnohých ľudí dnešných čias
je skutočnosť, že Cirkev berú iba za nejakú inštitúciu, ktorá musí plniť ich
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požiadavky. Ale Cirkev nie je úrad na ktorom
si podám žiadosť a čakám, že bude vybavená.
Cirkev je predovšetkým Kristovo mystické
Telo, ktorého som súčasťou aj ja vďaka
tajomstvu svätého krstu.
Blahoslavený Ján Pavol II. povedal, že
ak pokrstený zanechá praktizovanie viery
a rozhodne sa sám riadiť svoj život, jeho krst
zostane akoby mŕtvym.
Čo je teda dôležité? Je ľahko nadávať
ale koľko sa modlíme za svoju cirkev, farnosť
a kňaza? Ako budujeme spoločenstvo
s veriacimi vo farnosti?
Dnešná spoločnosť je tak zrýchlená,
iba preto, aby sa ľudia ponáhľali
a s nespočetnými výhovorkami zanedbávali
jednu tretinu svojej bytosti, ktorú tvorí
duchovno. Lebo čo človek potrebuje
k životu?
1.
Jedlo a vodu pre svoje telo - lebo tým
rastie na sile.
2.
Myseľ skrze ktorú poznáva - lebo tým
rastie na intelekte.
3.
Duchovný život - lebo tým sa
približuje k Bohu.
Ak jednu časť začneme ignorovať,
nikdy nedosiahneme rovnováhu a naplnenie.
Začneme zaostávať a strácať sa! Ale Boh
nechce, aby si zaostával, nechce aby sa
niekto stratil.
Áno, všetci sme Božie stvorenia. Ale
nie všetci ľudia sú Božími synmi a dcérami.
Na to, aby sa niekto stal Božím dieťaťom je
potrebné odpovedať na milosť. Odpoveď
musí byť osobná. Boh nevnucuje spásu
nikomu.
Všetkým Vám sľubujem, že ak zveríte
svoj život Ježišovi a dáte mu svoj čas prinesie vám to veľký pokoj, veľkú silu a veľkú
radosť.
o. Peter
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2. SVIATKY
- 02. február - Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
- 03. február - Svätý a spravodlivý Simeon a Bohopríjemca a prorokyňa Anna
- 14. február - Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Cyrila, učiteľa Slovanov
- 24. február - Prvé a druhé nájdenie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

3. SPRÁVY
Dekréty Apoštolskej Penitenciárie k vyhlásenému
Roku Sedembolestnej Panny Márie
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca
Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, udeľuje
JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV pri náležitom splnení zvyčajných
podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na
spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky (Šaštín), keď sa
nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam
zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a
modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak
sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam
nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,
c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek
chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za
šírenie svätej viery na Slovensku.
Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba,
môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia
si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším
vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a
obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.
Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania
Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a
klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali
vysluhovaniu pokánia a často poskytovali Sväté prijímanie chorým. Toto má platiť počas
celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu na všetky
protichodné ustanovenia.
Za vybrané chrámy Prešovskej archieparchie na získanie úplných odpustkov za
horeuvedených podmienok počas celého Jubilejného roka Sedembolestnej ustanovujem
tieto chrámy: Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, baziliku minor v Ľutine, horu
Zvir v Litmanovej, Bukovu Hôrku a farské chrámy v Čirči, Humennom - meste, Vranove
nad Topľou -Čemernom, Sečovskej Polianke, Snine - meste a v Šašovej.
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Fašiangy
Príprava veriaceho na pôstne obdobie pred Veľkou nocou je
v znamení stretnutí veriacich na rôznych oslavách /plesy, jubilea, posedenia/.
V časoch nie tak dávnych sa všetky stretnutia niesli pod jedným názvom
FAŠIANGOVE STRETNUTIA.
Združenie šíriace kresťanskú kultúru a Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom organizujú
pre našich veriacich a pozvaných hostí už 3. ročník.
Uskutoční sa v SOBOTU 15.2.2014 o 13,oo hod. na
Gréckokatolíckej fare v Čemernom. Budú sa podávať
čerstvé špeciality, ktoré deň predtým pripravia naši
domáci špecialisti. Stretnutie bude spojené aj s hudbou.
Pre deti bude pripravený program - KARNEVAL v pastoračnej miestnosti. Pozývame
Vás všetkých
a tešíme sa na stretnutie, ktoré má slúžiť nie len jedeniu ale aj stretnutiu
sa veriacich.
MUDr. Zahorjan Štefan

Rok rodiny
V sobotu 1. februára 2014 sa v bazilike
na pútnickom mieste v Ľutine konal spolu s
fatimskou sobotou a púťou zasvätených osôb aj
kňazský deň Prešovskej archieparchie, na ktorom
sa prvýkrát uskutočnila spoločná modlitba pred
ikonou Svätej rodiny. Kňazi pre svoje farské
rodiny prevzali obrázky s modlitbou Svätého
Otca a ikony Svätej rodiny, ktoré prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,
slávnostne posvätil, aby mohli putovať po
rodinách v jednotlivých farnostiach.
I v našej farnosti už putuje ikona Svätej
nazaretskej Rodiny, ktorú môžete prijať do
svojich domovov a tak sa zjednotiť v modlitbách
so všetkými veriacimi prešovskej archieparchie.
Ikona ostáva v domácnosti celý týždeň. Na jednej z nedeľných liturgií si ju
prevezmete z rúk kňaza a na ďalšiu nedeľu ráno ju prinesiete do chrámu. Postup
modlitby je pripravený v priloženej brožúrke a spočíva v modlitbe zvyčajného
začiatku + žalmu + modlitby Sv. Otca Františka + prečítania Božieho slova
a katechézy + prednesenia prosieb za rodinu + večerného chválospevu
a prepustenia. Odporúča sa modlitba sv. ruženca alebo korunky Božieho
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milosrdenstva. Je veľmi žiaduce, aby prítomnosť ikony vo vašich príbytkoch bola
podnetom k zjednoteniu všetkých domácich na spoločných modlitbách.
Súčasťou prijatia ikony bude aj návšteva kňaza, ktorý bude viesť jeden
deň spoločných modlitieb. Prítomnosť kňaza nie je povinná, takže kto bude mať
záujem, o návštevu kňaza, príde sa dohodnúť na termíne a čase, ktorý bude
vyhovovať všetkým domácim. Prajem všetkým odvahu vstúpiť do kontemplácie
sv. ikony a veľa milostí, ktoré môžete dostať darom od Boha.
o. Peter

4. ZO ŽIVOTA FARNOSTI
V pondelok 3.2.2014 sa počas
polročných prázdnin uskutočnil farský
rodinný výlet do Litmanovej, kde bol
pre deti pripravený bohatý program.
Veľká vďaka patrí dobrému

Bohu, ktorý nám daroval krásny
slnečný deň. Na hore Zvir sme sa
pomodlili krížovú cestu, ktorú viedli
naše deti, potom bola sv. liturgia
a korunka
Božieho
milosrdenstva.
Posilnení
duchovným
pokrmom
a litmanovskou svätenou vodou sme sa
presunuli na lyžiarske vleky, kde sme strávili skoro tri hodiny lyžovaním
a sánkovaním. Potom nás čakala chutná večera a teplý čaj na salaši U Franka.
Za túto krásnu púť chcem poďakovať Združenie šíriacemu kresťanskú
kultúru, ktoré finančne pokrylo väčšiu časť nákladov. Verím, že o rok budeme
mať chuť ísť ešte raz.
o. Peter
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5. DUCHOVNÉ SLOVO
Drahí veriaci, keď Ježiš Kristus hovoril svojim apoštolom ako to bude
s jeho ohlasovaním Božieho slova povedal podobenstvo: Božie slovo je zrno,
ktoré sa rozsieva do ľudských sŕdc a ľudské srdce sa podobá úrodnej pôde,
tŕniu a skale. To tŕnie sú ľudské starosti, a preto je dobré, ak si človek nachádza
čas, kedy môže rozjímať o Božích pravdách, pretože Boh nám stačí a nemusíme
žobrať, lebo v Kristovi máme všetko. Boh vie a aj my máme takú skúsenosť, že
toto všetko vieme, no keď prídeme domov, opäť sa dostávame do nášho
stereotypu a starého spôsobu života. Kristus vie veľmi dobre, že človek sa
potrebuje zastaviť a načerpať novú silu, energiu. Potrebujeme sa neustále obrátiť
na tú správnu cestu. Boh nás nenecháva len tak napospas tomuto svetu. Má
skutočnú moc urobiť nás svedkami toho okamihu, kedy môžeme reálne zažiť, že
nás Boh napĺňa. Tým okamihom je sv. Liturgia. To je to miesto a tá chvíľa, aby
sme si uvedomili, že zo slávenia sv. Liturgií môžeme mať osoh, keď si
uvedomíme, čo sa tu práve odohráva. Aj sv. liturgiu vie diabol využiť na to, aby
nás nechal sústrediť sa na tie menej podstatné veci. Aby sa hlas nezmenil, aby sa
nevynechalo nič čo rubriky kážu...Je to dôležité, ale je to len prostriedok ako prísť
k cieľu.
Boh nám zanechal liturgiu, aby sme sa mohli stať účastníkmi toho, čo sa
stalo pred 2000 rokmi. Je to Kristus, nad ktorým zaznievajú slová: Toto je môj
milovaný syn...Kristus je bytosť, v ktorej sa ukazuje Božia prítomnosť. On
neprichádzal ako žobrák, aby ho ľudia ľutovali, ale prichádzal a prichádza ako
ten, ktorý rozdáva lásku a duchovné bohatstvo. Nie je to len o tom, že rozdáva
chlieb, že uzdravuje, ale dáva život (Lazárov nedostatok života – hriech je smrť).
Veľkňazská modlitba: „ Daj, aby Oni pochopili, že ich miluješ tak ako miluješ
mňa.“ Daj, aby toto pochopili, že ich miluješ takou láskou ako mňa. S vierou prísť
a dať Kristovi to, čo máme. Ako nás Pavol učí: sme súčasťou Kristovho tela. Ak
sme súčasťou Krista, tak aj na nás zaznieva Božie slovo: Toto je môj milovaný syn.
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Ak sme súčasťou Krista, tak všetko, čo má Kristus je naše. Pavol hovorí, že sme
Kristovi spoludedičia.
Ak odchádzame zo sv. Liturgie a prežíva smútok, hnev, bolesť a strach, tak
sme skutočne neprežili Eucharistiu, lebo Kristus sa nemohol pre nás úplne
rozdať, nemohol nás naplniť, lebo veríme niečomu inému ako samotnému
Kristovi. Ak nebudeme skutočne veriť a plniť Božiu vôľu, budeme v postoji
žobráka, človeka, ktorý bude hľadať naplnenie niekde ide.
o. Lukáš

6. KATECHÉZA
Kresťanský manžel Vlastnosti kresťanského manžela
b) Mužnosť podľa Biblie
„Prečo sú muži a ženy odlišní? Nie je to len výchovou. Podľa nových
výskumov sú rozdiely vrodené.“
Po dvoch desaťročiach feministických pokusoch redukovať rozdiely
medzi mužom a ženou na niekoľko anatomických odchýlok prichádza vedecký
výskum s novinkou. Vyzerá to tak, že posledné experimenty odhalili záľubu
chlapcov v autíčkach, dievčat v bábikách, a to bez ohľadu na naše snahy
preorientovať ich. Len skúste posadiť dievčatko do izby plnej autíčok a nechajte
ho hrať sa. Dopadne to asi tak, že kamión bude otecko, žltý autobus mamičkou
a budú sa spolu rozprávať. Zverte chlapcovi bábiky a o chvíľku uvidíte, ako Barbie
hádže do Kena ručné granáty!
Skôr ako muž porozumie úlohe manžela, musí pochopiť, čo znamená byť
mužom.
Počas šiesteho dňa stvorenia, keď sa Boh pripravoval na stvorenie nositeľa
svojho obrazu: „ Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej
podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom
a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! A stvoril Boh človeka
na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.( Gn 1,26 - 27)
Hoci muž a žena majú podobu Božieho obrazu, boli stvorení ako dve
odlišné bytosti. Biblický odkaz je jasný: „ A Boh ich stvoril ako muža a ženu.“
Spisovateľ Mike Mason to nazýva „ tajomnou, presvedčivou kombináciu
rovnakosti a rozdielnosti.“ Tá rovnakosť im dala pred Bohom rovnaké postavenie
a rovnakú cenu. Rozdielnosť bola vytvorená Bohom, aby boli obaja spojení
svojou vzájomnou závislosťou a odrážali tak podstatu trojjedinosti Boha. Bez
ohľadu na intenzitu úsilia našej kultúry vymazať tieto rozdiely nemožno obísť
fakt, že Boh stvoril muža, aby bol mužom, a ženu, aby bola ženou.
Boh prikázal mužovi a žene, aby boli plodní a množili sa a my nemáme
žiadny dôvod sa domnievať, že márnili čas neposlúchaním týchto inštrukcií.
Adam pocítil prvý záblesk toho, čo znamená byť mužom, hneď ako prvýkrát uzrel
Evu. Prvýkrát okúsil pocit, ktorý ho viedol stať sa fyzicky jedným - byť jedno so
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svojou novou nevestou. Spája totiž muža neúprosne s jeho úlohou živiteľa a ženu
s jej vzťahovou úlohou vychovávateľky. Boh neskôr posilnil toto rozdelenie tým,
že nazval muža, ktorý nie je schopný uživiť svoju rodinu, „ horším ako neveriaci“
(1 Tim 5, 8). A prikázal ženám aby „ mali rady svojich mužov, milovali deti, aby
boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom,
aby sa nehanobilo Božie slovo“ (Tit 2, 4 - 5). Boh tak povolal mužov a ženy do
úloh, ktoré pre nich určil. Avšak sexuálna iniciatíva a zabezpečenie rodiny
definuje len časť z toho, čo znamená byť mužom. Tieto funkcie nevytvárajú celú
podstatu mužnosti. Keď budeme dlhšie skúmať rozdiely medzi mužom a ženou,
vnikneme hlbšie do Pánových úmyslov.
Pokračovanie v budúcom čísle
o. Lukáš

Veľký týždeň 1
VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Posledný týždeň pred Paschou je zasvätený spomienke na posledné dni
pozemského života nášho Spasiteľa, jeho strasti, smrť a pochovanie. A preto sa aj
nazýva strastným. Taktiež tento týždeň nazývame Veľkým, pre tie všetky
udalosti, ktoré sa počas týchto dní uskutočnili.
V prvé tri dni veľkého týždňa si Cirkev pripomína udalosti, ktoré majú
veľmi blízky vzťah k strastiam Kristovým. Tieto udalosti sú s bázňou spomínané
svätou Cirkvou v tie isté dni, v ktoré sa aj naozaj stali. Sú spomienkou na
posledné prebývanie Ježiša Krista v Jeruzaleme. Počas týchto dní sa slúži Liturgia
vopred posvätených darov. Zvláštnosťou týchto liturgií je to, že na každej z nich
sa okrem predpísaných zvyčajných čítaní číta aj evanjelium.
VEĽKÝ PONDELOK

V textoch bohoslužieb Veľkého pondelka je možné nájsť paralelu medzi
Starým a Novým zákonom. Porovnáva sa tu starozákonná udalosť, v ktorej
Jozefovi bratia, synovia Jakuba, predali Jozefa z veľkej závisti nad jeho múdrosťou
do Egypta. Jozef je v tejto udalosti predobrazom Ježiša Krista, ktorého takisto
vlastní neprijali a zo závisti nad jeho múdrosťou a silou zázrakov Ho dali zabiť. Ale
tak ako Jozef stal sa vládcom Egypta, aj Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou a nad
každým hriechom. Vládne nad celým svetom, ľudomilne nás obdarúva tajomnou
pšenicou a kŕmi nebeským chlebom - svojím životodarným telom.
Evanjelium na Liturgii vopred posvätených darov – Mt 24,3-35 – hovorí
o konci sveta.
VEĽKÝ UTOROK

Osobitné zloženie má služba na Veľký utorok v evanjeliový udalostiach o
desiatich pannách a z pokračovania Ježišovej eschatologickej reči z
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predchádzajúceho dňa (Mt 24,36-26,2). Týmito spomienkami vedie Cirkev
veriacich k duchovnej bdelosti.
VEĽKÁ STREDA

Podľa tradície, noc z utorka na stredu strávil Ježiš v Betánii. Bolo to v
čase, kedy už boli starší z ľudu a farizeji rozhodnutí zabiť Ježiša Krista. V dome
Šimona Malomocného pristúpila k Ježišovi žena - hriešnica s alabastrovou
nádobou a vyliala drahocenný olej na hlavu Spasiteľa. Tým ho pripravila na
pohreb, ako o tomto čine usúdil sám Ježiš (Mt 26,6-16). V tomto skutku je
vystihnutá protipólovosť konania voči činu Judáša. Kým žena - hriešnica
neľutovala drahý olej na pomazanie Ježiša Krista, Judáš - jeden z jeho najbližších práve pre peniaze zradil Ježiša Krista. Preto v cirkevnej bohoslužbe tohto dňa,
oslavuje sa žena - hriešnica a zatracuje sa Judášov vzťah k peniazom.
VEĽKÝ ŠTVRTOK

Vo Veľký štvrtok si Cirkev pripomína sled udalostí, ktoré sa stali v tento
deň. V tento deň Ježiš umyl svojím učeníkom nohy, slávil paschálnu večeru so
svojimi učeníkmi, ustanovil najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, trpel v
Getsemanskej záhrade a bol zradený Judášom.
V katedrálnych chrámoch sa schádzajú slúžiť liturgiu kňazi celej
archieparchie spolu so svojím vladykom. Táto liturgia sa považuje za osobitný
prejav plnosti kňazskej moci v biskupovi a za vyjadrenie úzkeho spojenia
medzi ním a všetkými ostatnými kňazmi. Po modlitbe za ambónom, nasleduje
obrad umývania nôh, počas ktorého biskup umýva dvanástim vybraným
kňazom nohy, na znak Ježišovej pokory.
Počas tejto liturgie sa uskutočňuje aj posvätenie myra. Myro sa skladá
z vody, oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických bylín. Veľký počet
zložiek symbolizuje bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Svätého Ducha.
Počas Veľkého vchodu na sv. liturgii sa prenesie myro zo žertveníka na prestol.
Po časti premenenia v liturgii biskup konsekruje myro tým, že nad každou
nádobou urobí znak kríža a pomodlí sa modlitbu, v ktorej prosí Boha o zoslanie
darov Svätého Ducha na konsekrované myro.
Vo večerných hodinách sa slúži liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.
Slúži sa na pamiatku poslednej večere, umytia nôh apoštolom a Judášovej
zrady. Počas tejto liturgie je aj niekoľko zvláštností. Namiesto Cherubínskej
piesne, pričastenu a spevu po sv. prijímaní sa spieva Prijmi ma dnes Synu
Boží... Takisto má liturgia zvláštny irmos, keď namiesto Dôstojné je... sa
spieva spev Poďme veriaci hore do večeradla...
Pokračovanie v budúcom čísle.
o. Lukáš
9

7. ZO ZBORU
V sobotu 25. 01.2014 o 19:00 hod. sa uskutočnil 3. ročník plesu Zboru bl.
P. P. Gojdiča v Školskej jedálni Lúčna vo Vranove nad Topľou. O hudbu sa
postarala hudobná skupina Synkopy z Bardejova. Srdečne ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili tohto plesu.
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8. PRÍSPEVKY
Rodina
Slava Isusu Christu!
Drahí čitatelia časopisu Zornica, náš arcibiskup a metropolita Ján vyhlásil
tento rok v našej archieparchii za Rok rodiny. Vladyka Ján ma túžbu, aby sme sa
my veriaci spojili v spoločnej modlitbe a prosili Svätú rodinu o požehnanie
a pevnú jednotu našich rodín. Veď Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)
Preto Vám budeme ponúkať počas tohto roka Rodiny v časopise Zornica
myšlienky na zamyslenie a povzbudenie na tému rodina.
Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II . Familiaris consortio
Nedeliteľná jednota manželského spoločenstva
19. Prvé spoločenstvo je to, ktoré vzniká a rozvíja sa medzi manželmi.
Silou zmluvy manželskej lásky muž a žena "nie sú už dvaja, ale jedno telo" a sú
pobádaní k neprestajnému rastu vo svojom spoločenstve každodennou
vernosťou manželskému sľubu o vzájomnom a plnom darovaní sa.
Toto manželské spoločenstvo má korene v prirodzenom dopĺňaní sa muža a ženy
a živí ho rozhodnutie samých manželov spolu žiť celý životný údel, totiž, čo majú
a čím sú. Takéto spoločenstvo je preto plodom a znakom hlboko ľudskej
požiadavky. Boh však v Kristovi, Pánovi, berie túto ľudskú požiadavku, potvrdzuje
ju, očisťuje, povznáša a sviatosťou manželstva zdokonaľuje. Svätý Duch, vyliaty
pri sviatostnom slávení, poskytuje kresťanským manželom dar nového
spoločenstva lásky, ktoré je živým a skutočným obrazom tej jedinečnej jednoty,
ktorá
robí
z
Cirkvi
nedeliteľné
tajomné
telo
Pána
Ježiša.
Dar Ducha je pre kresťanských manželov prikázaním života a súčasne
povzbudzujúcim podnetom, aby sa každodenne čím dokonalejšie zjednocovali na
všetkých rovinách: tiel, pováh, sŕdc, rozumu, vôle a duší, a tak zjavovali Cirkvi a
svetu nové spoločenstvo lásky, ktoré je darom Kristovej milosti.
Takémuto spoločenstvu radikálne odporuje mnohoženstvo. Priamo totiž popiera
Boží plán, ako bol na samom počiatku zjavený, lebo odporuje rovnakej osobnej
dôstojnosti muža i ženy, ktorí sa v manželstve jeden druhému darujú celou, čiže
jedinou a výlučnou láskou. Druhý vatikánsky koncil o tom napísal: "Jednota
manželstva, Pánom potvrdená, navidomoči vysvitá aj z rovnakej osobnej
dôstojnosti ženy a muža, ktorú treba uznávať vo vzájomnej a úplnej láske."
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Nerozlučiteľné spoločenstvo
20. Manželské spoločenstvo sa vyznačuje nielen svojou jednotou, ale aj
svojou nerozlučiteľnosťou. "Toto dôverné spojenie - ako vzájomné
sebadarovanie dvoch osôb - i dobro detí vyžadujú úplnú vernosť manželov a
nástoja na nerozlučiteľnosti ich jednoty." Povinnosťou Cirkvi je, ako to urobili
synodálni Otcovia, stále zdôrazňovať učenie o nerozlučiteľnosti manželstva tým,
čo v týchto časoch pokladajú za ťažké alebo priam za nemožné spojiť sa len s
jednou osobou na celý život. A tým, ktorých ovládla taká forma kultúry, ktorá
odmieta nerozlučiteľnosť manželstva, a ktorí otvorene zosmiešňujú záväzok
manželov k vernosti, treba znova zdôrazňovať radostnú zvesť o definitívnom
charaktere manželskej lásky, ktorá má svoj základ a silu v Ježišovi Kristovi,
Pánovi. Manželská nerozlučiteľnosť, zakorenená v osobnom a úplnom odovzdaní
sa manželov a požadovaná dobrom detí, nachádza svoju najvyššiu pravdu v
pláne, ktorý Boh predostrel vo svojom Zjavení: on chce a dáva nerozlučiteľnosť
manželstva ako ovocie, znak a požiadavku absolútne vernej lásky, ktorou Boh
miluje človeka a ktorú Kristus Pán má k svojej Cirkvi. Kristus obnovuje pôvodný
plán, ktorý Stvoriteľ vložil do srdca muža a ženy a v slávení sviatosti manželstva
dáva "nové srdce", takže manželia môžu prekonať "tvrdosť srdca", ale - a to
hlavne - môžu mať účasť na plnej a definitívnej láske Krista, ktorý je stelesnením
novej a večnej Zmluvy. Tak ako je Pán Ježiš "verný svedok", je "áno" Božích
prisľúbení, a preto najvyšším prejavom bezvýhradnej vernosti, ktorou Boh miluje
svoj ľud, tak aj kresťanskí manželia sú povolaní ku skutočnej účasti na
neodvolateľnej nerozlučiteľnosti, ktorá viaže Krista k Cirkvi, jeho Neveste, ktorú
miluje až do krajnosti. Dar sviatosti je pre kresťanských manželov súčasne
povolaním i prikázaním, aby si navždy boli verní, hoci na nich doliehajú isté
skúšky a ťažkosti, a aby veľkodušne poslúchli svätú Pánovu vôľu: "Čo Boh spojil,
človek nech nerozlučuje!" Jednou z najvznešenejších a najnaliehavejších
povinností kresťanských manželov v súčasnosti je vydávať svedectvo o
neoceniteľnej hodnote manželskej nerozlučiteľnosti a vernosti. Preto spoločne
so všetkými bratmi, zídenými na synode, chválime a povzbudzujeme všetky tie
početné manželské dvojice, ktoré, hoci narážajú na značné ťažkosti, uchovávajú
si a rozvíjajú dar nerozlučiteľnosti. Plnia tak isto pokorne a odvážne im zverenú
úlohu, aby boli vo svete "znamením", malým síce, ale cenným znamením
neochvejnej vernosti, ktorou Boh a Ježiš Kristus milujú všetkých ľudí a každého z
nás. Treba uznať aj silu svedectva tých manželov, ktorých síce partner opustil, ale
vďaka kresťanskej viere a nádeji neuzavreli nové spoločenstvo. Aj títo manželia
vydávajú úprimné svedectvo vernosti, ktoré dnešný svet veľmi potrebuje. Preto
ich majú duchovní pastieri a veriaci povzbudzovať a pomáhať im.
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Širšie spoločenstvo rodiny
21. Spoločenstvo manželov je základom, na ktorom sa buduje širšie domáce
spoločenstvo, a to spoločenstvo rodičov a detí, bratov a sestier medzi sebou,
príbuzných a iných rodinných príslušníkov. Také spoločenstvo má korene v
prirodzených zväzkoch tela a krvi. Rozvíja sa a skutočne ľudsky zdokonaľuje tým, že
vytvára a privádza k zrelosti hlbšie a bohatšie duchovné putá. Láska, ktorá pestuje
medzi osobné vzťahy rôznych členov, je tou vnútornou silou, ktorá vytvára a oživuje
domácu jednotu a spoločenstvo. Okrem toho kresťanská rodina je povolaná, aby
okúsila nové a jedinečné spoločenstvo, ktoré potvrdzuje a zdokonaľuje prirodzené a
ľudské spoločenstvo. V skutočnosti milosť Ježiša Krista, "prvorodeného medzi
mnohými bratmi", je svojou prirodzenosťou a vnútornou dynamikou "milosťou
bratstva", ako hovorí svätý Tomáš Akvinský. Svätý Duch, ktorý sa vylieva pri slávení
sviatostí, je živým prameňom a nevyčerpateľným pokrmom nadprirodzeného
spoločenstva, ktoré veriacich zhromažďuje a spája s Kristom a medzi sebou v jednote
Božej Cirkvi. Kresťanská rodina zjavuje a uskutočňuje cirkevné spoločenstvo, preto ju
možno a treba nazývať "domácou cirkvou". Všetci členovia rodiny, každý podľa
vlastného daru, dostávajú milosť a úlohu, aby deň čo deň budovali spoločenstvo
osôb tak, že by sa rodina stala "akousi školou úplnejšej ľudskosti". Takou sa stáva
starostlivosťou a láskou k deťom, chorým a starým, ďalej vzájomnou každodennou
službou a účasťou na dobrách, radostiach i bolestiach. Prvoradú úlohu pri budovaní
takéhoto spoločenstva má vzájomný výchovný vzťah medzi rodičmi a deťmi, v
ktorom každý dáva a dostáva. Deti láskou, úctou a poslušnosťou voči rodičom
prispievajú o pravdu a úprimne k vytváraniu ľudskej a kresťanskej rodiny svojím
zvláštnym a nenahraditeľným prínosom. Ľahšie sa im to darí, ak rodičia vykonávajú
svoju autoritu, ktorej sa nemôžu zriecť, ako skutočnú a osobitnú službu, zameranú
na ľudské a kresťanské dobro detí, najmä však na to, aby získali slobodu, ktorá v sebe
obsahuje aj zodpovednosť a súčasne aby si rodičia ustavične uvedomovali "dar",
ktorý neprestajne dostávajú od detí. Rodinné spoločenstvo možno uchovávať a
zdokonaľovať iba za cenu sebazaprenia a seba obety. Od všetkých a od každého
jednotlivo vyžaduje pohotovú a veľkodušnú vôľu, ochotnú odpúšťať, znášať, zľutovať
sa, zhodnúť sa a zmieriť. Každá rodina dobre vie, ako slepá seba láska, nesvár,
napätie a zvady násilne napádajú a niekedy aj smrteľne zraňujú jej spoločenstvo.
Odtiaľto pochádza mnoho rozličných roztržiek v rodinnom spolužití. Zároveň však
Boh, pôvodca pokoja, povoláva každú rodinu "k zmiereniu", aby sa touto radostnou a
obrodnou skúsenosťou znovu vybudovalo, podporilo obnovené spoločenstvo a aby
sa znovu nastolila jednota. Najmä účasť na sviatosti zmierenia a hostine Kristovho
tela poskytuje kresťanskej rodine milosť a zaväzuje povinnosťou prekonávať všetky
roztržky a usilovať sa o plné a pravé spoločenstvo, ktoré si Boh praje. Úsilím o to
zadosťučinenie Kristovmu vrúcnemu prianiu "aby všetci boli jedno".
Pokračovanie v budúcom čísle
o. Lukáš
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Pomoc pre Afriku
Pár týždňov pred Vianocami mňa a moju sestru oslovila susedka. Spýtala
sa nás, či by sme sa nechceli zapojiť do Dobrej noviny. Sestra hneď súhlasila, no
mne sa nechcelo. A tu už zasiahla moja mamka. Spýtala sa ma, či si pamätám na
Katku z Banského. Jasné, že som si ju pamätal. Veď kto by si nepamätal milú,
usmievavú, stále veselú Katku. No a mamka pokračovala ďalej. Pred rokom bola
Katka v Afrike. Pracovala v nemocnici ako zdravotná sestra. Tri mesiace
pomáhala chorým a biednym. Mamka vravela, že mnoho africké školy
a nemocnice fungujú práve zo zbierok Dobrá novina.
A tak som sa rozhodol, že sa zapojím do koledovania. Párkrát sme sa
s našou susedkou Mariankou stretli na nácviku. Prvý sviatok vianočný sme sa
štyri skupinky detí z kostola a cerkvi vybrali po našej dedinke Vechec. Rozdelili
sme si ulice a naša misia začala. Sám som bol prekvapený, že takmer všade nás
prijali s láskou. Boli však aj miesta, kde nás neprijali, alebo nás naháňal pes. Misia
bola podľa mňa úspešná. My koledníci sme v našej obci vyzberali viac ako 800
eur. Som hrdý na to, že ja malý Slovák žijúci v Európe som takýmto spôsobom
pomohol deťom v ďalekej Afrike. Verte mi, dobrá novina naozaj pomáha ľuďom
v Afrike. Povedala to naša kamarátka Katka.
Matej Fejko

Darujte 2% alebo 3%
zo svojich daní zaplatených štátu a nebude Vás to nič stáť, len:
- do 31.3. zadať potrebné údaje do daňového vyhlásenia pre právnické osoby,
- do 30.4. vyplniť formulár pre fyzické osoby Potvrdenie a Vyhlásenie,
ak ste dobrovoľníkom (min. 40 hod. ročne) môžete darovať 3%.
Potrebné údaje:

Združenie šíriace kresťanskú kultúru
Nám. P. P. Gojdiča 327
093 01 Vranov nad Topľou
občianske združenie
IČO: 37880004
Ďakujeme!
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9. ZO ŽIVOTA FARNOSTI – VECHEC
Štúdia prístavby chrámu
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10. PRE DETI
PODOBENSTO O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
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Riešenie šifrovačky bude uverejnené v budúcom čísle.
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LITURGICKÝ PROGRAM – Vechec
Dátum:

Deň:

Úmysel:

01.02.2014

SO

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

02.02.2014

NE

03.02.2014

PO

04.02.2014

UT

+ Pavol Bindas s panych

05.02.2014

ST

+ Ján, Anna, Vincent s panych.

06.02.2014

ŠT

+ Anna Frajkorová (pohrebná)

07.02.2014

PIA

* Za ružencové spoločenstvo

08.02.2014

SO

09.02.2014

NE

* Jozef s rod.

10.02.2014

PO

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

11.02.2014

UT

+ Pavol Baran s panych.

12.02.2014

ST

+ Štefan, Anna, Adam s panych.

13.02.2014

ŠT

+ Z rod. Kalmanovej: Ján, Anna s panych.

14.02.2014

PIA

+ Milan Sciranka

15.02.2014

SO

16.02.2014

NE

* Mikuláš s rod.

17.02.2014

PO

+ Bartolomej Pavlík s panych.

18.02.2014

UT

+ Vasiľ, Klára, Jozef

19.02.2014

ST

20.02.2014

ŠT

+ Mária, Ján, Jozef, Zuzana s panych.

21.02.2014

PIA

+ Z farnosti (hramoty)

22.02.2014

SO

23.02.2014

NE

* Jozef s rod.

24.02.2014

PO

+ Mária Konečna

25.02.2014

UT

+ Pavol Baran

26.02.2014

ST

27.02.2014

ŠT

+ Jozef, Veronika

28.02.2014

PIA

* Anna s rod.

* Ján Frajkor

Poznámka:
myrovanie

Púť rodín - Litmanová

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

------------Zbierka:
Podporný fond.

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

------------Zbierka na
chrám

-------------
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11. LITURGICKÝ PROGRAM - Čemerné
Dátum:
01.02.2014

Deň: Čas:
SO

02.02.2014

NE

03.02.2014

PO

04.02.2014

UT

05.02.2014

ST

06.02.2014

ŠT

Úmysel:
Kňazský deň - Ľutina

7:30 * Katarína
10:00 * Za veriacich farnosti
10:30 Rómske pastoračné centum

15:00 večiereň

+ Oľga Manajlová s panych.
+ Z rod. Pacolovej: Helena, Ján, Milan
17:30 + Z rod. Olšavovej a Mockovčiakovej
17:30 Rómske pastoračné centum
17:30

17:30 + Pavlína Sedlárová a ost. z rod.
Eucharistické
požehnanie

+ Mikuláš Masník s panych.
+ Z rod. Naštovej: Žofia a Bartolomej
7:30 * Ďakovný úmysel rod. Zahorjanovej Zbierka na chrám
10:00 * Za veriacich farnosti
15:00 večiereň
10:30 Rómske pastoračné centum

08.02.2014

SO

09.02.2014

NE

10.02.2014

PO

17:30 + Z rod. Koorovej: Mária, Joef, Tibor

11.02.2014

UT

17:30 + Z rod. Širokej: Zuzana, Peter

12.02.2014

ST

17:30 + Justína s panych.
17:30 Rómske pastoračné centum

13.02.2014

ŠT

17:30 + Z rod. Roškovičovej: Mária, Michal

8:00

14.02.2014 PIA 17:30 * Metod a Monika s rod.
SO

myrovanie

Púť rodín - Litmanová

07.02.2014 PIA 17:30 * Za ružencové spoločenstvo

15.02.2014

Poznámka:

Eucharistické
požehnanie

17:30 + Mária Hricová s panych.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a
nasleduje ma.“
(Mt 16,24)
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Dátum:

Deň: Čas:
Úmysel:
7:30 * Miroslav a Mária s rod.
16.02.2014 NE 10:00 * Za veriacich farnosti
11:30 Rómske pastoračné centum
17.02.2014

PO

17:30 + Pavol Hrunený

18.02.2014

UT

17:30

19.02.2014

ST

20.02.2014

ŠT

* Marta a Emil s rod.
(panychída: + Pavol Danko)
17:30 + Jana Višňovská s panych.
17:30 Rómske pastoračné centum
17:30 + Helena Majerčínová s panych.

21.02.2014 PIA 17:30
22.02.2014

Poznámka:
Zbierka:
Podporný fond.
15:00 večiereň

+ Z rod. Schudichovej: Mária,
Emil

SO

7:30 + Z farnosti (hramoty)

23.02.2014

NE

7:30 * Adrián s rod.
10:00 * Za veriacich farnosti
10:30 Rómske pastoračné centum

24.02.2014

PO

17:30 * Matej Dvorový

25.02.2014

UT

17:30

26.02.2014

ST

27.02.2014

ŠT

Eucharistické
požehnanie

+ Oľga Masníková - Škottová
s panych.
17:30 + Anna Masníková s panych.
10:30 Rómske pastoračné centum
17:30 + Z rod. Bakovej

28.02.2014 PIA 17:30 + Z rod. Macugovej

Eucharistické
požehnanie

Zmena programu vyhradená!

„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to
preto, lebo tam niet nijakej lásky.“
(Sv. Ignác z Loyoly)
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Farská púť do Mariánskej svätyne

Medžugorie
Program zájazdu: 02.07. – 09.07.2014
1. deň:

Odchod zo Slovenska (cca 16:00 hod.), nočný prejazd v autobuse cez
Maďarsko, Chorvátsko a BiH-Medžugorie, cca každé 3 hod. hygienické
prestávky s možnosťou občerstvenia a hygieny - noc v autobuse.

2. - 7. deň:

Príchod do mesta Makarska - HRV, sv. Liturgia v chorvátskom
pútnickom mieste VEPRIC - MAKARSKA, osobne voľno (kúpanie), presun
do Medžugoria, ubytovanie, pobyt v Medžugorí.

Počas pobytu Vám ponúkame návštevu týchto miest - výstup na Podbrdo - miesto
zjavenia, návšteva Čenakola, výstup na Križevac, Oáza pokoja, výlet na Kravické
vodopády. Každý deň je v programe sv. Liturgia a ako aj chvíle osobného voľna.
V posledný deň pobytu ráno odovzdávanie izieb, presun k Jadranskému moru - 9 hod.
osobne voľno (kúpanie), k večeru presun späť - noc v autobuse.
8. deň:
Príchod na Slovensko
možná zmena a úprava programu

Cena: 190.- EUR
V cene: Doprava luxusným klimatizovaným autobusom
5x ubytovanie Medžugorie
5x obed
Poplatok pútnika
Poplatok vstupu autobusu do Medžugoria
Poistenie insolventnosti.
Poistenie liečebných nákladov
Počas bezpečnostných prestávok káva a čaj zdarma

20

