Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Vranov nad Topľou - Čemerné
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44. týždeň

Kondák: Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Preslávni lekári a divotvorcovia, dostali ste dar uzdravovať a nešťastným
pomáhať. Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili a ľuďom zdravie
vracali.
Informácie:

Sv. Ján Zlatoústy
Keď som bol ako turista v roku 2015 v Istanbule mal som veľmi dobrý pocit,
lebo som sa ocitol aj chráme Hagia Sofia, lebo v týchto priestoroch sa modlili tak
ako u nás a to liturgiu Jána Zlatoústeho. Bol to veľmi dobrý zážitok ale aj
zvláštny. Jednak veľkosť chrámu do ktorého vraj by vošlo aj 15 tisíc veriacich,
nádherné ikony svätých kde ste sa len pozreli a všetko umocnené minulosťou vo
mne vyvolávalo a vyvoláva veľmi príjemný nezabudnuteľný zážitok. Aj dnes keď
prídem do nášho chrámu sú dva dôvody si to pripomenúť a vrátiť sa
myšlienkami späť.
-v našom vitrážnom okne máme svätého Jána Zlatoústeho vyobrazeného.
-v našom chráme je Liturgia Jána Zlatoústeho skoro každý deň.
Svätý Ján Zlatoústy (byzant. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ioannes Chrysostomos) (*
344/354 Antiochia, Turecko - † 14. september 407 Komana) bol byzantský
cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup
Východorímskej ríše a spisovateľ.
Svojimi rečníckymi vystúpeniami, v ktorých kritizoval sociálne rozdiely a
spoločenskú nespravodlivosť, či nákladný život cirkevných zložiek, si získal
značnú popularitu. Vládne kruhy cisárskeho dvora a klérus ho preto
prenasledovali a roku 404 vypovedali do vyhnanstva. Pre výrečnosť, ktorou
strhával poslucháčov, bol zvaný Zlatoústy. V roku 1568 ho pápež Pius V. menoval
učiteľom cirkvi. Svätý Ján Zlatoústy upravil jednu zo starších antiochijských
anafor a zaviedol ju do používania v Konštantínopole. Na základe toho nesie
liturgia sv. Jána Zlatoústeho jeho meno (je to najpoužívanejšia bohoslužba
gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi).
Život
V roku 398 prijal s váhaním funkciu patriarchu v Konštantínopole, kde
rozvinul charitatívnu činnosť, s neúprosnou mravnou prísnosťou usiloval o

reformu kňazského života a bojoval proti neduhom v spoločnosti i na cisárskom
dvore. Tým si znepriatelil vyššie duchovenstvo, vrátane alexandrijského
patriarchu Theofila, ktorý chcel dosadiť na konštantínopolský stolec svojho
kandidáta, špičky svetskej hierarchie a najmä cisárovnej Eudokie. Na jej podnet
bol v roku 403 zosadený a poslaný do exilu, ľud si však vynútil jeho návrat.
Prímerie s cisárovnou netrvalo dlho a po surovom vojenskom zásahu počas
veľkonočných obradov v roku 404 bol poslaný do vyhnanstva v Malom
Arménsku. Neprestal však riadiť svoju diecézu a viedol rozsiahlu
korešpondenciu. Na nátlak svojich nepriateľov bol na cisárov rozkaz preložený na
ešte odľahlejšie miesto na východnom pobreží Čierneho mora. Po
trojmesačnom namáhavom putovaní však zomrel. Jeho pohrebu sa zúčastnilo
veľké množstvo veriacich.
Dielo
Na rozdiel od starších antiochijských spisovateľov sa spisy Jána Zlatoústeho
zachovali takmer kompletné. O ich dôležitosti a obsahových a štylistických
prednostiach svedčí fakt, že v mnohých byzantských kláštoroch boli
predpisované mníchom ako „povinné čítanie“ pri rôznych príležitostiach; vďaka
tomu sa mnohé z jeho diel zachovali v množstve manuskriptov. Známym je jeho
Poučné slovo na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista,
nášho Boha - homília, ktorá sa číta každoročne na utierni Paschy.
MUDr. Zahorjan Štefan

Liturgický program - VT Čemerné
čas:

úmysel:

poznámka:

16:30

sv. spoveď

17:30

+ Mikuláš Kozenko s panych.

16:30

sv. spoveď

17:30

* Ľubomír Hreháč

Streda:

16:30

sv. spoveď

17:30

Štvrtok:

6:30

+ Z farnosti s panych. na cintoríne
+ Za duše v očistci s panych.

Pondelok:
Utorok:

Piatok:

16:30

Po sv. liturgii spovedanie chorých v domácnosti.
sv. spoveď

17:30

* Za ružencové spoločenstvo

Sobota:

6:45

modlitba sv. ruženca

7:30

* Za obrátenie hriešnikov

7:00

* Eva Godová (60r.)

10:00

* Za veriacich farnosti

15:00

Korunka Božieho milosrdenstva + večiereň

Nedeľa:

Príspevky zasielajte na : zskkvv@centrum.sk

+ Eucharistické požehnanie

Zdržanlivosť
od mäsa!

Fatimská sobota
Zbierka:
Podporný fond II.
svätenie pomníkov

