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V kríži je spása,
v kríži je život,
v kríži je obrana proti nepriateľom;
v kríži je zdroj nebeskej slasti,
v kríži je posila mysle,
v kríži je duchovná radosť;
v kríži je vrchol čnosti,
v kríži je dokonalá svätosť.
Vezmi teda svoj kríž a choď za
Ježišom;
tak vojdeš do večného života.
( Tomáš Hemerken Kempenský)

SLOVO NA ÚVOD
Všetkým veriacim našej farnosti ale aj všetkým čitateľom časopisu
Zornica prajeme a u vzkrieseného Pána vyprosujeme, radostné prežitie
veľkonočných sviatkov.
redakcia časopisu

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet,
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

2. SVIATKY
06. apríl - Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov
18. apríl - Svätý a Veľký Piatok(prikázaný sviatok)
19. apríl - Svätá a Veľká Sobota
20. apríl - Svätá a Veľká Nedeľa Paschy
21. apríl - Svetlý pondelok (prikázaný sviatok)
23. apríl - Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
25. apríl - Svätý apoštol a evanjelista Marek
30. apríl - Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa
LITURGICKÝ PROGRAM – Vechec
Dátum:

Deň:

01.04.2014

Úmysel:

UT

+ Milan, Jozef s panych.

02.04.2014

ST

+ Z rod. Leškovej: Jozef, Veronika

03.04.2014

ŠT

+ Anna Frajkorová

04.04.2014

PIA

* Za ružencové spoločenstvo

05.04.2014

SO

06.04.2014

NE

* Anna Mičejová s rod.

07.04.2014

PO

+ Michal Janočo s panych.

08.04.2014

UT

+ Bartolomej Pavlík s panych.

09.04.2014

ST

+ Z rod. Terepanovej: Štefan, Leona s panych.

10.04.2014

ŠT

+ Anna Popovičová (pohrebná)

11.04.2014

PIA

* Alžbeta s rod.

12.04.2014

SO

13.04.2014

NE

* Pavol, Stanislav

14.04.2014

PO

+ Z rod Adamovej: Mária, Juraj

15.04.2014

UT

* Marcel s rod.

16.04.2014

ST

+ Pavol Baran s panych.

17.04.2014

ŠT

* Mária

18.04.2014

PIA

19.04.2014

SO

*

20.04.2014

NE

* Za veriacich

21.04.2014

PO

* Za veriacich

22.04.2014

UT

+ Barbora s panych.

23.04.2014

ST

+ Ján, Gabriela s panych.

24.04.2014

ŠT

+ Juraj Gajdoš s panych.

25.04.2014

PIA

* Pavol Girovský (30 r.)

26.04.2014

SO

Poznámka:

Fatimská sobota - Ľutina

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

Svätý a veľký piatok

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

27.04.2014

NE

* Jozef s rod.

28.04.2014

PO

+ Bartolomej Pavlík

29.04.2014

UT

+ Z rod. Jackovej: Mária, Michal

30.04.2014

ST

--------------
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prísny pôst!

LITURGICKÝ PROGRAM – VT Čemerné
Dátum:

Deň:

Čas:

Úmysel:

01.04.2014

UT

18:00

+ Jozef, Veronika, Mária s panych.
+ Zuzana Lučková(pohrebná)

02.04.2014

ST

18:00

+ Z rod. Liteckej: Ján, Mária

03.04.2014

ŠT

18:00

+ Oľga Manajlovás panych.

18:00
17:30

Rómske pastoračné centrum
- mládežnícka krížová cesta

18:00

* Za ružencové spoločenstvo

04.04.2014

PIA

05.04.2014

SO

7:30

* Milan Gutek

06.04.2014

NE

7:30
10:00

* Rod. Liberkovej
* Za veriacich farnosti

10:30

Rómske pastoračné centrum

PO

18:00

+ Ján, Ján, Anna, Annas panych.

08.04.2014

UT

18:00

+ Z rod. Širokej: Zuzana, Peter

09.04.2014

ST

18:00

+ Pavol Danko

10.04.2014

ŠT

18:00

+ Mária Hricová

18:00

Rómske pastoračné centrum

liturgia VPD

11.04.2014

PIA

6:30

+ Z rod. Naštovej: Žofia, Bartolomej

12.04.2014

SO

6:30
12:00

+ Ján Michľo(pohrebná)* Za spovedajúcich sa
+ Ján Hrabský(pohrebná)

18:00

- vysluhovanie sviatosti zmierenia

7:30
10:00

* Matúš s rod.
* Za veriacich

NE

liturgia VPD

Fatimská
sobota Ľutina

07.04.2014

13.04.2014

Poznámka:

požehnanie ratolesti + myrovanie

10:30

požehnanie ratolesti + myrovanie
Rómske pastoračné centrum

Kvetná
nedeľa

14.04.2014

PO

18:00

+ Z rod. Mastiľakovej: Michal, Darina, Helena

liturgia VPD

15.04.2014

UT

18:00

+ Pavol Fils panych.

liturgia VPD

16.04.2014

ST

18:00

+ Albert Belas

liturgia VPD

17.04.2014

ŠT

17:00

* Metod a Monika s rod.

18.04.2014

PIA

15:00

Svätý a veľký piatok » zbierka: Boží hrob «

19.04.2014

SO

17:00

* Jozef
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20.04.2014

21.04.2014

NE

7:30
10:00

* Za obrátenie hriešnikov
* Za veriacich

10:00

Rómske pastoračné centrum

*
* Za veriacich

PO
10:00

Pascha

Svetlý
pondelok

Rómske pastoračné centrum

+ Jana Višňovská s panych.
+ Zuzana Lučková
+ Viktor Lukačin

Svetlý
utorok

22.04.2014

UT

18:00

23.04.2014

ST

18:00

24.04.2014

ŠT

18:00

+ Michal, Alžbeta, Bartolomej s panych.

Svetlý
štvrtok

25.04.2014

PIA

18:00

+ Z rod. Kušnírovej
* Ján

Svetlý
piatok

26.04.2014

SO

7:30

+ Za duše v očistci s panych.

Svetlá
sobota

27.04.2014

NE

7:30
10:00

* Stanislav s rod. , * Stanislav s rod.
* Za veriacich

10:00

Rómske pastoračné centrum

(panych.: + Juraj, Anna, Mária,Andrej, Ladislav)

28.04.2014

PO

+ Bartolomej Pavlík

29.04.2014

UT

+ Z rod. Jackovej: Mária, Michal

30.04.2014

ST

Svetlá
streda

Nedeľa
Božieho
milosrdenstva

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

V Prešove, vo štvrtok 10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal
svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup.
Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a
v 25. roku biskupskej služby. Večná mu pamiatka a blažený pokoj!
Mons. Dr. h. c. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach v okrese
Prešov. Za kňaza bol vysvätený blahoslaveným Vasiľom Hopkom 31. júla 1949 v
Prešove. V rokoch 1950 až 1968, kedy bola totalitným režimom Gréckokatolícka
cirkev v bývalom Československu zakázaná, zostal verný Bohu, Gréckokatolíckej
cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Preto bol prenasledovaný a väznený.
Od 20. decembra 1968 bol počas celého ťažkého obdobia totalitného režimu
ordinárom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra
1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jozefa
Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.
Počas svojho dlhoročného pôsobenia vo vedení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a
potom na Slovensku sa zaslúžil o jej rozvoj. Okrem iného má zásluhu na majetkovom vyrovnaní
Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi, 2. júla 1995 privítal v Prešove pápeža Jána Pavla II.. Počas
pôsobenia Mons. Jána Hirku bol blahorečený jeho predchodca prešovský biskup mučeník Pavel Peter
Gojdič OSBM a prebehla aj podstatná časť beatifikačného procesu svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka.
Zaslúžil sa o zriadenie Gréckokatolíckej teologickej fakulty a gréckokatolíckeho kňazského seminára v
Prešove, čím zabezpečil možnosť študovať oveľa väčšiemu počtu bohoslovcov, než tomu bolo počas
totality v Bratislave. Tak postupne do farností prichádzali kňazi. Pod jeho vedením sa Gréckokatolícka
cirkev stala životaschopnou v nových demokratických podmienkach jej existencie.
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3. ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Maľovanie chrámu
Myšlienkou vymaľovať chrám sme sa zaoberali už asi rok. Najviac nás trápili
praskliny na strope v hlavnej lodi chrámu, ale aj osypávanie sa múrov najmä v
predsieni hlavnej lode chrámu, svätyni a sakristii . Po konzultácii medzi sebou a
maliarmi, ktorých poznáme a ktorý chrám maľovali pred 20. Rokmi, ale aj po
konzultácii so statikom a reštaurátorom z Prešova sme pristúpili k realizácii.
Veľmi nám pomohla elektrická plošina pána Kolesára, lebo vošla do chrámu a
každého majstra - maliara s ňou umiestnil tam kam chcel. Odpadli lešenárske
práce. Maľoval pán Varga so synom z Merníka. Denne pracovali po 11 hodín a
práce trvali 4 a pol dňa. Prevedené bolo očistenie stien, penetrácia a dva až na
niektorých miestach 3x náter. Maľovaná plocha bola 1024 m2. Murárske práce
sa robili dva dni – oprava omietok a dlažby na poškodených miestach.
Upratovanie chrámu – vyčistenie malých a hlavného lustra, očistenie oltárov
ikonostasu a brúsenie povrchu oltárov a ich premaľovanie O umývanie okien z
vnútra a vonku Kolesár Štefan , robilo sa to tri dni . Za sedem dní bol chrám
vymaľovaný, poopravovaný a uprataný. Vďaka osadenstvu fary, cerkovníčke
s rodinou, kurátorom a veriacim, ktorý sa akoukoľvek službou pre chrám
podieľali.
Výdavky na maľovanie:
- maliari (práca) = 2000 €
- farby a spotrebný materiál = 600 €
- murárske práce (materiál+ práca) = 350 €
- plošina = 470 €
Dary na chrám:
- ružencové spoločenstvo na maľovanie chrámu 2000 €
- ružencové spoločenstvo na plošinu 470 €
- Bohuznáma rodina 600 €
- Bohuznáma rodina 350 €
- p. Kolesár (majiteľ plošiny) 235 €
- rod. Hreháčová 100 €
- Ing. Mikuláš Perejda 50 €
Veľa našich veriacich hovorí o rýchlosti. Odpoveď je veľmi jednoduchá.Veď
sme maľovali a opravovali Boží chrám a Boh stál pri nás .
SlavaIsusuChristu !!!

MUDr.Zahorjan Štefan
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
Slava Isusu Christu!
Drahí bratia a sestry! „Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť
stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi
vami prvý, bude sluhom všetkých.“ (Mk 10, 32b – 45) Ako sa dnes správajú
otcovia, matky a deti? Dnes je moderné a najdôležitejšie to, aby JA som sa mal
dobre, pozerám sa len na svoje výhody. Dávame deťom všetko čo im vidíme na
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očiach, len aby sme mali od nich pokoj. Aby sme mali pokoj od detí, aby sa
nenudili a aby sme nemuseli vypĺňať ich čas. Nezaujímame sa o ne, ako sa majú,
čo prežívajú, čo majú vo svojom srdci. Ako sa spávame k manželke a manželovi?
Dokážeme sa obetovať, aby ten druhý sa mal dobre? Ideme až do krajnosti alebo
len pokiaľ nie je obmedzené moje JA? Ale v Božom slove sme počuli niečo iné.
„Ak chceš byť veľký, tak budeš služobníkom, budeš sa rozdávať, nebudeš myslieť
na svoje výhody, ale na výhody iných. Nebudeš sa pozerať len na seba, ale aj na
ľudí okolo seba. Nie ja, ale ten druhý. Tí však, ktorí obetovali svoj život v službe
blížnym, ostávajú stále známi.
Jedným z nich je aj Dr. Albert Schweitzer. Bol to veľký človek. Ako mladý
muž študoval teológiu a filozofiu. Okrem toho študoval varhannú hru na
štrasburskej univerzite. Získal doktorát z teológie a filozofie. Začína prednášať na
univerzite. Otvárala sa pred ním skvelá kariéra. No po prečítaní výzvy Parížskej
misijnej spoločnosti o katastrofickej zdravotnej situácií v rovníkovej Afrike sa
rozhodol zasvätiť svoj život službe týmto biednym bratom. Prihlásil sa na
medecínu. Medzitým prednáša na univerzite, a varhannými koncertmi získava
prostriedky na svoje podujatie. Po ukončení štúdia medecíny išiel do Afriky. So
svojou manželkou Helenou vybudoval v Lambaréne nemocnicu a slúžil všetkým
ako lekár. No nielen liečil, ale aj učil a snažil sa o pozdvihnutie životnej úrovne
svojich čiernych bratov. Stal sa známy na celom svete nie iba ako nositeľ
Nobelovej ceny, ale pre svoju humanitu a kresťanskú lásku, ktorá ho hnala k tým
najväčším obetám. Obetoval svoj život tým, ktorým sa dostávalo iba ponižovanie
a nevšímavosť. Úplne nasledoval Ježišov príklad. Sám povedal: „Nie sú žiadne
hranice pre službu druhým. Tam, kde vidíme utrpenie, je potrebné priložiť ruku
k službe.“ Dr. Albert Schweitzer sa rozhodol slúžiť. Tým sa stal veľkým nielen v
očiach sveta, ale hlavne v Božích očiach. Tento človek vymenil svoj „super život“
za super život pre svojich bližších. Využil svoje nadanie pre potreby iných. K tomu
sme aj my dnes pozvaní, aby sme svoje nadanie dávali pre potreby iných, aby
sme sa rozdávali. Tak využime dnešný deň na to, aby sme sa stali veľkými.
o. Lukáš

5. KATECHÉZA
Katechéza: Kresťanský manžel
Vlastnosti kresťanského manžela
d) Modlitba
Duchovná disciplína každodennej modlitby sa v týchto dňoch stala
zbytočnou, pretože sme dovolili nášmu sebectvu ovplyvniť naše chápanie
významu modlitby. Sme ako študenti, ktorí sa z internátu ozvú domov len vtedy,
keď sa im minú peniaze. Keď nás pritlačia problémy, na ktoré sami nestačíme,
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vtedy začneme Boha úpenlivo prosiť o pomoc. Keď zasa všetko beží hladko opäť
zabúdame na svoju povinnosť modliť sa. Modlitba sa stala synonymom spojenia
„prosiť Boha o niečo“. Každý iný dôvod modliť sa stal sa nadbytočným. Musíme
pochopiť, že zmyslom modlitby je čosi viac ako len žiadosť o niečo. Pozrime sa na
modlitbu v biblickom svetle. V Prvom liste Solúnčanom(5, 17) nás apoštol Pavol
štyrmi slovami nástojčivo žiada: „ Bez prestania sa modlite“. Pavlov verš je
výzvou, aby sme v každej minúte svojho života kráčali zjednotení s Kristom.
Neprestajne sa modliť znamená: „ sprítomňovať si Boha“.
Ježiš nám dal návod ako sa modliť, naučil nás modlitbu Otče náš. Keď sa
modlíme: „ buď vôľa tvoja“, odovzdávame svoje životy každý deň do služby
Kristovi. Ak Boha žiadame o hocičo, nech je to vždy s vedomím toho, že chceme
najprv a predovšetkým tie veci, ktoré zveľadia jeho kráľovstvo a budú ctiť jeho
meno. Boh nám nekázal modliť sa preto, že by potreboval našu radu, ani preto,
aby sme mu povedali niečo, čo ešte nevie. Jeho výzva, aby sme strávili istý čas
v jednote a v rozhovore s ním, neprišla preto, ako si poniektorí myslia, že by túžil
tráviť čas v našej spoločnosti. Kázal nám modliť sa, aby naše srdcia, naše mysle
a naše skutky mohli byť oddané jeho dokonalej vôli. Boh prostredníctvom
modlitby, ako hovorí starý hymnus, vedie človeka, ktorého srdce tápe, na cesty
spravodlivosti pre slávu svojho mena. Keď sa muž naučí pravidelne sa modliť,
bude rásť v mužnej zbožnosti.
Pokračovanie v budúcom čísle...
o. Lukáš

6. PRÍSPEVKY
Rodina 3
APOŠTOLSKÝ LIST RODINÁM PÁPEŹA JÁNA PAVLA II.
GRATISSIMAM SANE
Svätý Pavol zhrňuje námet rodinného života výrazom: "veľké tajomstvo"
(Ef 5,32). To, čo píše v Liste Efezanom o tomto "veľkom tajomstve", i keď ono
korení v Knihe Genezis a v celej tradícii Starého zákona, predstavuje celkom nové
postavenie otázky, ktorá nájde neskôr vyjadrenie v učiteľskom úrade Cirkvi.
Cirkev vyhlasuje, že manželstvo, ako sviatosť zmluvy medzi manželmi, je
"veľké tajomstvo", lebo v ňom sa prejavuje snúbenecká láska Krista k svojej
Cirkvi. Svätý Pavol píše: "Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a
seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom" (Ef
5,25-26). Apoštol tu má na mysli krst, o ktorom zoširoka hovorí v Liste Rimanom,
kde ho predstavuje ako účasť na Kristovej smrti, aby sme mali účasť na jeho
živote (porov. Rim 6,3-4). V tejto sviatosti veriaci sa zrodí ako nový človek, lebo
krst má moc udeliť nový život, samotný Boží život. Tajomstvo Boha - človeka v
istom zmysle sa zhrňuje v krstnej udalosti: "Ježiš Kristus, náš Pán, Syn Boha
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Najvyššieho - povie neskoršie svätý Irenej a s ním toľko cirkevných Otcov
Východu a Západu - stal sa synom človeka, aby sa človek mohol stať synom
Boha."44
Ženích je teda ten istý Boh, ktorý sa stal človekom. V Starom zákone
Jahve sa ukazuje ako ženích Izraela, vyvoleného národa: ženích nežný a náročný,
žiarlivý a verný. Všetky zrady, zbehnutia a modloslužobníctva Izraela, opísané tak
dramaticky a sugestívne prorokmi, nedokážu vyhasiť lásku, ktorou Boh - Ženích
"miluje do krajnosti" (porov. Jn 13,1).
Potvrdenie a zavŕšenie snúbeneckého spoločenstva medzi Bohom a jeho
ľudom sa uskutočňuje v Kristovi v Novom zákone. Kristus nás ubezpečuje, že
ženích je s nami (porov. Mt 9,15). Je s nami všetkými, je s Cirkvou. Cirkev sa stáva
nevestou: Kristovou nevestou. Táto nevesta, o ktorej hovorí List Efezanom, sa
sprítomňuje v každom pokrstenom a je ako osoba, ktorá sa vystavuje pohľadu
svojho snúbenca: "Miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu (...) aby si sám
pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného,
ale aby bola svätá a nepoškvrnená" (Ef 5,25-27). Láska, ktorou Ženích "miloval do
krajnosti" Cirkev, spôsobuje, že ona je stále znova svätá vo svojich svätých, i keď
neprestáva byť Cirkvou hriešnikov. Aj hriešnici, "mýtnici a neviestky", sú povolaní
k svätosti, ako dosvedčuje sám Kristus v evanjeliu (porov. Mt 21,31). Všetci sú
povolaní stať sa oslávenou Cirkvou, svätou a nepoškvrnenou. "Buďte svätí hovorí Pán - lebo ja som svätý." (Lv 11,44; porov. 1Pt 1,16)
To je najvyšší rozmer "veľkého tajomstva", vnútorný význam
sviatostného daru v Cirkvi, najhlbší zmysel krstu a Eucharistie. To sú plody lásky,
ktorou Ženích miloval do krajnosti; lásky, ktorá sa stále rozširuje a ktorá pritom
venuje ľuďom stále rastúcu účasť na Božom živote.
Svätý Pavol povedal: "Muži, milujte manželky" (Ef 5,25); ďalej však s
ešte väčšou silou dodáva: "Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako
vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikto nikdy
nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo
sme údmi toho jeho tela." (Ef 5,28-30) A manželov vyzýva slovami: "Podriaďujte
sa jedni druhým v bázni pred Kristom." (Ef 5,21).
Pokračovanie v budúcom čísle...o. Lukáš

POUČNÉ SLOVO NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO,
KONŠTANTÍNOPOLSKÉHO ARCIBISKUPA, NA SVÄTÝ A SVETLÝ DEŇ SLÁVNEHO
A SPASITEĽNÉHO VZKRIESENIA KRISTA, NÁŠHO BOHA
Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a
skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho
Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej
hodiny, nech dnes prijme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech
9

oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo
nebude ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a
strachu. A kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo
Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, čo
prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej hodiny.
K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho
obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho
Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy,
ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci.
Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na
hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na
nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad
previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie.
Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju
ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa
zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné
trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené,
bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a
zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu.
Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo
nevidelo.
Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z
mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z
mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z
mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým
medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky vekov! Amen.
Zdroj: http://www.grkat.nfo.sk

Darček pre otecka
Príbeh, ktorý Vám chcem porozprávať sa stal pred niekoľkými rokmi.
Jeden otec pokarhal svoju päťročnú dcérku, lebo niekde stratila novú hračku. Bol
dosť nahnevaný pre maličkosť. Nahneval sa pre hlúposť ako to robí dosť veľa
dospelých. Onedlho otec slávil narodeniny. Dievčatko prinieslo otcovi darček
a vraví mu: „ Ocko, toto je pre Teba!“
A podalo mu v tých drobulinkých a nevinných rúčkach krabicu od
topánok. Otec bol v rozpakoch a jeho podráždenosť ešte vzrástla, keď otvoril
krabicu. Nič v nej nenašiel, bola prázdna.
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Nahnevane odvrkol: „Nevieš, že keď sa dávajú darčeky, tak sa očakáva,
že v nich aj niečo bude? A ty mi dávaš prázdnu škatuľu!“ Dievčatko sa na neho
nechápavo a vystrašene pozrelo. So slzami v očiach povedalo: „Ocko, nie je
prázdna! Vieš ako som sa snažila, kým som ju naplnila mojimi božtekmi? Každý
večer, čo ma mamička uložila do postele a prečítala mi rozprávočku, som do nej
vložila veľa božtekov pre Teba. Viem, že nemáš toľko času, lebo musíš zarábať
peniažky.Otec vtedy precitol, kľakol si k dcérke, objal ju a rozplakal sa.
Prešiel nejaký čas, jesenné lístie už dávno prikryl biely sneh a vtedy, v tej
chladnej ľudskej dobe chvíľkový osudový okamih jedného vodiča, mimochodom
tiež otca, stál život toto malé úprimné dievčatko.
Dni boli ešte chladnejšie a večery smutnejšie. Celý čas po smrti dcérky
otec chránil škatuľu, ktorú dostal od dcérky k narodeninám. Ležala mu vždy pri
posteli na nočnom stolíku. Spoločnosť jej robil len kríž s Ukrižovaným. On
najlepšie vie, akú hodnotu má láska. Akú má láska váhu, aj keď je to len obyčajná
škatuľa od topánok.
Pre toho otca už nikdy tá škatuľa nebude len obyčajnou škatuľou. Bude
viac ako zázračnou. A keď sa cíti slabý, bezmocný, keď nevie ako ďalej, keď mu
starosti prerastú cez hlavu, vtedy otvorí škatuľu a vyberie z nej jeden božtek,
spomínajúc si pritom na lásku, s akou ich dcérka do nej pre neho vkladala.

Svoju rodinu si nevyberáte.
Tá je Božím darom pre vás,rovnako tak ako ste vy pre ňu.
DesmondMpiloTutu
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7. PRE DETI

Veľká noc – Christosvoskrese!
Koho našli ženy v hrobe namiesto mŕtveho Krista? Ako sa volali tieto ženy?
(pomôž si Písmom: Mk 16,1-7) ___________________________________________________________
Obrázok vymaľuj.

Niečo o deťoch pre deti aj dospelých
Deti majú úprimné a čisté srdiečka, sú dobrými pozorovateľmi nás dospelých.
Toto pozorovanie v nich formuje predstavivosť a niektoré ich výroky sú
jedinečné.
Neviem, koľko mám rokov, lebo sa to často mení...
Keď nám mamka ochorela, veľmi som sa zľakol. Myslel som si, že nám
bude variť otecko....
Babička je taká tučná preto, lebo je plná lásky...
Keď dedka bolia zuby, jednoducho ich vloží do pohára...
Sardinky sú obyvatelia Sardínie...
Polostrov je taký ostrov, ktorý nestihli dokončiť...
Raz som bola veľmi chorá, mala som 40 kilovú horúčku...
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Adorácia pri Božom hrobe
322

rod. Danková
rod. Hubcejová

1.

Tehelná

318

p. Anna Kozenková

315

rod. Kozenková

316

rod. Čupová

312

rod. Hrehová

17:00 - 17:30

rod. Hrehová
2.

3.

Tehelná

Tehelná

313

rod. Kopčáková (Róbert)

308/30

rod. Havranová

305

rod. Gutteková

298/50

rod. Feníková

288

rod. Klacíková

293

p. Martina Dobranská

287

rod. Džurdženíková

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

rod. Bamburáková
Tehelná
4.
Čemernianska

5.

Cintorínska

300

rod. Bugrová

310/26

rod. Labonová

264/44

rod. Perejdová (Martin)

263/46

rod. Struňaková

46

rod. Činčarová

246/58

rod. Hutňanová

396

rod. Imrová

336

rod. Senčáková

332/5

rod. Kozlovská

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

rod. Daňová
rod. Ďuďová + rod. Slivková
6.

Cintorínská

rod. Šestáková
364

rod. Kaliašová

19:30 - 20:00

rod. Turtáková

7.

Tolstého

262

rod. Hudáková

261

rod. Straková
rod. Hričaková

831

rod.Gurňaková
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20:00 - 20:30

8.

100

rod. Pasternáková

773

rod. Danková

rod. Chomjaková (Jolana)

Tolstého

20:30 - 21:00

rod. Jačisková
819/29
776

rod. Piataková (Kvetoslava)
rod. Grominová
rod. Líšková

9.

Gorkého

774

rod. Martonová

771

rod. Pačová

21:00 - 21:30

rod. Kolesárová (Martin)

11.

12.

13.

Svätoplukova

Svätoplukova

Sadová

215/1

rod. Hrunená

779/34

rod. Piataková (Michal)

229

rod. Jevčáková

231

rod. Filová

221/13

rod. Tiňová

217/5

rod. Belasová

226

rod. Stašuková

239

rod. Levická

177

rod. Hubcejová

174

p. Júlia Rímová

172

rod. Hrabská

21:30 - 22:00

22:00 - 22:30

22:30 - 23:00

rod. Hrabská ml.

14.

Sadová

Sadová
15.

Kvetná

801

rod. Kozenková

183

rod. Čandíková (Pavol)

173/16

rod. Vasiľová

804/48

rod. Borčová (Ružena)

152

rod. Líšková ml. (Ján)

814

rod. Hreháčová

817

p. Oľga Demeterová

859/15

rod. Bugrová ml.
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23:00 - 23:30

23:30 - 00:00

16.

Farská rada

Kvetná
17.

18.

19.

Čemernianska

Čemernianska

Čemernianska

Zubko Gustáv

00:00 - 01:00

Čandík Michal

01:00 - 02:00

Stašková Anna + Čandíková

02:00 - 03:00

Zahorjan Štefan

03:00 - 04:00

Zahorjan Peter

04:00 - 05:00

Szabo Tibor

05:00 - 06:00

1043/17

rod. Košudová

190

rod. Nemcová

198/76

rod. Čorbová

200

rod. Demčáková

145

rod. Feníková (Jozef)

144

rod. Grominová

138

rod. Šimková

135

rod. Lukačinová

849

rod. Lukačinová

134

rod. Pavúčková

135/89

rod. Baková

06:00 - 06:30

06:30 - 07:00

07:00 - 07:30

rod. Kašinská

20.

21.

Čemernianska

133

rod. Kobiková

132

rod. Dargajová

129

rod. Mudráková

125

rod. Kochanová

JERUZALEMSKÁ NADHROBNÁ UTIEREŇ

Čemernianska
22.
Kukučínova

125

rod. Čarná

124

p. Agnesa Perejdová

111

rod. Kašinská

113/2

rod. Kmeťová
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07:30 - 08:00

08:00 - 09:30

09:30 - 10:00

23.

24.

25.

Kukučínova

Kukučínová

Ružová

110

rod. Birošová

104

rod. Hirtová

108/12

rod. Baranová ml.

11

rod. Ragančíková

100/1

rod. Baranová st.
p. Mária Feníková

100

p. Hromjaková

102/5

rod. Litvínová

95

rod. Zahorjanová (Juraj)

88

rod. Kolesárová (Jozef)

790

rod. Kolesárová (Štefan)

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

p. Mária Janočková
rod. Zubková
26.

kpt. Nálepku

24

rod. Kočišová
32

Jarková

28.

29.

Prešovská

Prešovská

11:30 - 12:00

rod. Denisjuková
rod. Kupová

Puškinova
27.

p. Kaščák

rod. Koščová
560/7

rod. Hricová

562

p. Veseková

558

rod. Begeniová

815

rod. Matiová

545

p. Servanská

544

rod. Šimková

1068

rod. Hardoňová

538/26

p. Mária Feníková

997/11

rod. Leškaničová

919

rod. Brozová

900

rod. Hanusinová
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12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

30.

Veterná

Veterná
31.
Makovická

32.

Slanská

Slanská
33.
Opálová
Opálová
34.
Herľanská

35.

Herľanská

997

rod. Ihnatišinová

1102

rod. Zahorjanová (Štefan)

991/8

rod. Haľková

992

rod. Feníková

987

rod. Godová

984

rod. Mikčová

558

rod. Vaňušová

928

rod. Roškovičová

940

rod. Zacharská

922

rod. Hrehová

948

rod. Tiňová

910

rod. Kavuličová

958

rod. Hulajová (Metod)

906

rod. Majerčinová

909

rod. Olšavová

951

rod. Košudová

954

rod. Hricová

915

rod. Sučíková

1096

rod. Ondejková

511

rod. Hricová (Ján)

515

rod. Sabová (Milan)

515

rod. Glodová
rod. Kolesárová (Peter)

520

rod. Boková
rod. Majerčínová(Bartolomej)

36.

VEČIEREŇ S LITURGIOU SV. BAZILA VEĽKÉHO
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13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

37.

Herľanská

Herľanská
38.
Lesnícka

39.

Zimná

525

rod. Džurdženíková

443

rod. Bilská

443

rod. Bilinská

452

p. Pavol Vesek

453

rod. Stašková (Mária)

455

rod. Kozenková

457

rod. Mičejová
rod. Kopčová

504

rod. Ďuríková

803

rod. Dolinajecová

468

rod. Daňová

415

rod. Saxunová

416

rod. Demčíková

416

rod. Fešková

418

rod. Kolárová

419

rod. Kaščáková

424

rod. Libičová

19:30 - 20:00

20:00 - 20:30

20:30 - 21:00

rod. Babinčáková
40.

Zimná

425

rod. Balická

428

rod. Mičejová (Mária)

429

rod. Baková

430

rod. Šandorová

21:00 - 21:30

p. Žofia Višňovská
41.

Zimná

431

rod. Filová

433

rod. Kozenková (Dušan)

435/14

rod. Vasiľová

437

rod. Danková
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21:30 - 22:00

LITURGICKÝ PORIADOK –filiálka VECHEC
PASCHA 2014
17. apríl 2014 – Veľký štvrtok
17.00 hod. – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
po liturgii – Veľkopiatková utiereň so strasťami Ježiša Krista
18. apríl 2014 – Veľký piatok
15.00 hod. – Večiereň s uložením pláščenice do hrobu
19. apríl 2014 – Veľká sobota
17.00 hod. – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20. apríl 2014 – Nedeľa Paschy
7.45 hod. – Christosvoskrese!
8.00 hod. – Svätá liturgia
po liturgii – Požehnanie pokrmov
21.apríl 2014 – Svetlý pondelok
8.00 hod. – Svätá liturgia
po liturgii – požehnanie žien + myrovanie + sprievod okolo chrámu
22.apríl 2013 – Svetlý utorok
17.30 hod. – Svätá liturgia

Adorácia Božieho hrobu
18.4.2014-Veľký piatok - od 16.00 hod. do 21.00 hod.
19.4.2014-Veľká sobota - od 8.00 hod. do 17.00 hod. (sv. liturgia)
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LITURGICKÝ PORIADOK - ČEMERNÉ
PASCHA 2014
17. apríl 2014 – Veľký štvrtok
17.00 hod. – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
po liturgii – Veľkopiatková utiereň so strasťami Ježiša Krista
18. apríl 2014 – Veľký piatok
8.00 hod. – Cárske časy
15.00 hod. – Večiereň s uložením pláščenice do hrobu
19. apríl 2014 – Veľká sobota
8.00 hod. – Jeruzalemská nadhrobná utiereň
17.00 hod. – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20. apríl 2014 – Nedeľa Paschy
3:00 hod. – Utiereň vzkriesenia + požehnanie pokrmov
7:30 hod. – Sv. liturgia + požehnanie pokrmov
10:00 hod. – Sv. liturgia + požehnanie pokrmov
14:30 hod. – Paschálna večiereň
21.apríl 2014 – Svetlý pondelok
7:30 hod. - Sv. liturgia + požehnanie žien + myrovanie
10:00 hod. - Sv. liturgia + požehnanie žien + myrovanie + sprievod okolo chrámu
14:30 hod. – Paschálna večiereň
22.apríl 2014 – Svetlý utorok
17.30 hod. – Paschálna večiereň
18.00 hod. – Sv. liturgia

Adorácia Božieho hrobu– viď zoznam rodín
Adorácia Božieho hrobu začne na Veľký piatok
po večierni od 17.00 hod. a bude trvať do 22. hod. na Veľkú sobotu.
Pred vzkriesením bude chrám otvorený od 2:30 hod.

20

