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1. SLOVO NA ÚVOD

Keď sa Ježiš štyridsať dní a nocí postil napokon vyhladol. Aj my sme na konci
pôstneho obdobia a ak sme sa správne postili neraz sme museli zápasiť s pocitom
hladu a odriekania si príjemných vecí. Vieme, že hlad je bolestivá skutočnosť, ale
v tomto období veľkého pôstu, je očisťujúcim a posväcujúcim prostriedkom. Hlad
môže spôsobiť telesnú slabosť, ale posilní ducha a dá mu schopnosť rozoznávať, čo
je od Ducha Božieho a čo od zlého – pravda ak je spojený s úprimnou modlitbou.
I Pán Ježiš vyhladol a diabol to chcel využiť vo svoj prospech. Prichádza ako
pokušiteľ, ktorý má svoj plán, ako sa postarať o vonkajšie potreby človeka. Ježiš
radikálne odmieta jeho rady a vraví, že nielen z chleba je živý človek, ale z každého
slova , ktoré vychádza z Božích úst.
Musím sa priznať, že už som unavený z pôstu, ale aj nesmierne vďačný Bohu za
dar vytrvalosti. Lebo aj tu ide o to, aby som sa až tak nestaral o to čo budem jesť, ako
sa budem zabávať, čo bude s mojou prácou a majetkom, ale aby moje srdce počulo
hlas Boha, ktorý ma chce priviesť k prameňu života. Veľa je takých, ktorí radi
počúvajú Božie slovo i kázne na liturgiách, ale ako hovorí Ježiš: zhon, svetské starosti
a klam bohatstva zadusia zasiate Slovo a ono neprinesie úrodu.
Ak chceme, aby Boh v našom živote konal musíme ho počúvať a musíme dovoliť
počutému slovu, aby vnikalo do nášho srdca. A to si vyžaduje, aby sme vedeli pre
svojho Boha mať každý deň čas. Preto využime ešte tento posledný týždeň pôstu na
svoje posvätenie, aby to očakávané „Christos voskrese!“ bolo plné radosti z víťazstva
Krista vo svete, ale i v našich životoch.
Pán očakáva od Teba, že mu budeš veriť a že mu dovolíš vstúpiť do svojho života!

o. Peter

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.
na Pôstne obdobie 2012
„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme
k láske a k dobrým skutkom“ (Hebr 10, 24)

Pokračovanie z minulého čísla
„Všímať si“ bratov a sestry navyše zahŕňa aj starosť o ich duchovné dobro. A tu by
som chcel pripomenúť jeden aspekt kresťanského života, ktorý podľa mňa upadol do
zabudnutia: bratské napomínanie s ohľadom na večnú spásu. Dnes sme vo
všeobecnosti veľmi citliví na tému starostlivosti a dobročinnosti s ohľadom na
fyzické a materiálne dobro blížnych, ale temer vôbec sa nespomína duchovná
zodpovednosť za bratov a sestry. Úplne inak to bolo v prvotnej Cirkvi a aj
v spoločenstvách, ktoré sú opravdivo zrelé vo viere. Tam bolo a je dôležité nielen
telesné dobro brata, ale aj dobro jeho duše s ohľadom na jej definitívne určenie. Vo
Svätom písme čítame: „Pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. Daj (poučenie)
múdremu a bude ešte múdrejší“ (Prís 9, 8). Sám Kristus prikazuje napomenúť brata,
ktorý koná zlo (porov. Mt 18, 15). Sloveso použité na označenie bratského
naprávania – elenchein – je rovnaké ako na označenie prorockého poslania vlastného
kresťanom, otvorene upozorňovať generáciu, ktorá sa dopúšťa zla (porov. Ef 5, 11).
V tradícii Cirkvi patrí medzi diela duchovného milosrdenstva aj „napomínanie
hriešnikov“. Je dôležité si tento rozmer kresťanskej lásky znovu pripomenúť. Zočivoči zlu netreba mlčať. Myslím na postoj tých kresťanov, ktorí sa či už z ľudských
ohľadov, alebo jednoducho z pohodlnosti, skôr prispôsobia všeobecnej mentalite,
než by svojich bratov upozornili na spôsoby myslenia a konania, ktoré protirečia
pravde a nesledujú cestu dobra. Pohnútkou kresťanského napomínania však nikdy
nesmie byť duch odsúdenia alebo obviňovania: vždy sa má konať z lásky a
milosrdenstva a vychádzať zo skutočnej starosti o dobro brata. Apoštol Pavol hovorí:
„Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní,
napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia“
(Gal 6, 1). V našej individualizmom preniknutej dobe je nutné znovu odhaliť
dôležitosť bratského napomínania, aby sme spoločne napredovali k svätosti.
Dokonca i spravodlivý padne sedem ráz (porov. Prís 24, 16) ako hovorí Písmo, a
všetci sme slabí a klameme sami seba (porov. 1Jn 1, 8). Je teda dôležitou službou

2

pomáhať a nechať si pomôcť dospieť k pravdivému sebapoznaniu, aby sme zlepšili
vlastný život a spravodlivo kráčali po Pánovej ceste. Stále je potrebný milujúci a
napomínajúci pohľad, ktorý poznáva a uznáva, rozlišuje a odpúšťa (porov. Lk 22,
61), ako to s každým z nás urobil a robí Boh.
2. „Jedni druhým“: dar vzájomnosti.
Takéto „stráženie“ jedného druhým odporuje mentalite, ktorá neuvažuje o živote v
eschatologickej perspektíve – lebo ho redukuje iba na jeho pozemský rozmer – a v
mene individuálnej slobody akceptuje akékoľvek morálne rozhodnutie. Spoločnosť
ako je tá dnešná sa môže stať hluchou tak voči fyzickému utrpeniu, ako aj voči
duchovným a morálnym potrebám života. To sa však v kresťanskom spoločenstve
nesmie stať! Apoštol Pavol vyzýva, aby sme hľadali „to, čo slúži pre pokoj a na
vzájomné budovanie“ (Rim 14, 19) a tiež „blížnemu na jeho dobro a budovanie“
(tamže 15, 2), a aby sme nehľadali, čo vyhovuje mne, „ale čo osoží mnohým, aby boli
spasení“ (1Kor 10, 33). Toto vzájomné napomínanie a usmerňovanie v duchu pokory
a lásky musí byť súčasťou života kresťanského spoločenstva.
Pánovi učeníci zjednotení v Kristovi skrze Eucharistiu žijú v spoločenstve, ktoré
ich spája navzájom ako údy jedného tela. To značí, že ten druhý ku mne patrí a jeho
život, jeho spása sa týka môjho života a mojej spásy. Dotýkame sa tu veľmi hlbokého
prvku spoločenstva: náš život je spojený s tými druhými v dobrom i v zlom: tak viny,
ako aj skutky lásky majú i spoločenský rozmer. V Cirkvi, ktorá je Kristovým
mystickým telom, sa táto vzájomnosť prejavuje tým, že spoločenstvo neprestajne
robí pokánie a prosí o odpustenie za hriechy svojich detí, ale sa aj vždy teší z nového
svedectva čnosti a lásky, ktoré v ňom rozkvitlo, a oslavuje ho. Svätý Pavol hovorí,
nech sa „údy rovnako starajú jeden o druhý“ (1Kor 12, 25), lebo sme len jedno telo.
Na tejto spolupatričnosti sa zakladá láska k našim bratom a sestrám, ktorej prejavom
je dávanie almužny, predstavujúce spolu s modlitbou a pôstom typickú pôstnu prax.
Aj v konkrétnej starostlivosti o najchudobnejších môže každý kresťan vyjadriť svoju
účasť na jedinom tele, ktorým je Cirkev. Všímať si druhých tiež značí uznať dobro,
ktoré v nich Pán uskutočňuje a ďakovať s nimi za zázraky milosti, ktoré dobrý a
všemohúci Boh naďalej koná vo svojich deťoch. Keď kresťan spozná v druhom
pôsobenie Ducha Svätého, musí sa z toho tešiť a oslavovať nebeského Otca (porov.
Mt 5, 16).
3. „A tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom“: spoločne napredovať
k svätosti.
Toto vyjadrenie z Listu Hebrejom (10, 24) nás vedie k tomu, aby uvažovali o
univerzálnom povolaní k svätosti, o neustálom napredovaní duchovného života;
nabáda nás, aby sme túžili po vyšších daroch milosti a po čoraz väčšej a plodnejšej
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láske (porov. 1Kor 12, 31 – 13, 13). Cieľom vzájomne venovanej pozornosti je
povzbudzovať sa k čoraz účinnejšej láske v očakávaní večného života v Bohu, teda
dňa, keď slnko nikdy nezapadne – „sťa svetlo rozbresku, čo dužie čoraz väčšmi do
bieleho dňa“ (Prís 4, 19). Čas života, ktorý sme dostali, je vzácnou príležitosťou, aby
sme objavili a konali dobro z lásky k Bohu. Tým rastie a rozvíja sa samotná Cirkev,
aby tak dosiahla plnú zrelosť v Kristovi (porov. Ef 4,13). Do tejto dynamickej
perspektívy rastu spadá aj naša výzva, aby sme sa vzájomne pobádali dosiahnuť
plnosť lásky a konať dobré skutky.
Žiaľ, stále je tu pokušenie ľahostajnosti, zhášania Ducha, odmietania podnikať s
talentami, ktoré nám boli dané pre dobro naše i druhých (porov. Mt 25, 25 n). Všetci
sme dostali bohatstvo duchovných a materiálnych darov, ktoré sú potrebné na
uskutočnenie Božieho plánu, pre dobro Cirkvi i pre našu osobnú spásu (porov. Lk 12,
21b; 1 Tim 6, 18). Duchovní učitelia nám pripomínajú, že kto v živote viery
nenapreduje, ten ustupuje. Drahí bratia a sestry, kiež prijmeme stále aktuálnu výzvu,
aby sme smerovali k „,vysokej úrovni‘ každodenného kresťanského života“ (JÁN
PAVOL II., apošt. list Novo millennio ineunte, 31). Keď Cirkev vo svojej múdrosti
spoznáva a ohlasuje blahoslavenstvo a svätosť toľkých príkladných kresťanov, chce
tým vzbudiť túžbu po napodobovaní ich čností. Svätý Pavol nás vyzýva:
„Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti“ (Rim 12, 10).
Zoči-voči svetu, ktorý od kresťanov požaduje nové svedectvo lásky a vernosti
Pánovi, nech všetci pocítia, že je naliehavo potrebné usilovať sa predbiehať v láske, v
službe a v dobrých skutkoch (porov. Hebr 6, 10). Táto výzva nadobúda osobitný
dôraz v posvätnom čase prípravy na Veľkú noc. So želaním svätého a plodného
Pôstneho obdobia vás zverujem príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a všetkým
zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie.
Vo Vatikáne 3. novembra 2011
BENEDIKT XVI.

Zdroj: www.kbs.sk
Pripravila: Katarína Hreháčová

Každodenné zamyslenia
Utrpenie tohto sveta je len dočasné. Je to výkupné za vyšší stupeň
poznania a lásky. Deti študujú v nádeji, že raz zmaturujú alebo budú
promované. Nové úlohy a krízy sú zákonité. Nikdy nezabudnime, že
táto úzka a namáhavá cesta je jediná, ktorá vedie k sláve nového
hrdého človeka a sveta.
Anton Srholec
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OBRADY, ZVYKY A SYMBOLY SVIATKU PASCHY
„Neľakajte sa!...Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“(Mk 16, 6)
Pascha – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je
najväčší,
najvýznamnejší
a najradostnejší
kresťanský sviatok, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Slovo Pascha pochádza z hebrejského slova
Pesach, čo znamená prechod. Historický základ
sviatku je v pobyte Izraelitov v Egypte, kde boli
otrokmi Egypťanov. Boh posiela vodcu Mojžiša,
aby ich vyviedol zo zajatia. Po vyslobodení z
Egypta, previedol Boh Izraelitov cez Červené more
ako po súši. Židia potom každoročne spomínali na
udalosť východu – prechodu zo zajatia práve na Veľkú noc. Pre apoštolov a
prvých kresťanov sa Pascha – prechod stala symbolom iného prechodu.
Prechodu z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

Pascha v západnej Cirkvi
Vo Veľkom týždni sa slávi tajomstvo spásy, ktoré uskutočnil Kristus v
posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou,
čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu
Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Veľkonočnou nedeľou vrcholí Veľký
týždeň a aj celý 40-dňový pôst. Fialovú farbu nahrádza v kostoloch biela,
zvonia zvony, hrá orgán a spieva sa Aleluja. Ide o najväčší kresťanský
sviatok, ktorý sa slávi celú oktávu, čiže osem dní, až do nasledujúcej nedele.
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní až do Turíc, sviatku Zoslania Svätého Ducha.
V tomto období horí v kostoloch veľkonočná svieca paškál, ktorá symbolizuje
zmŕtvychvstalého Krista. Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na
ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Predpoludním biskupi na
pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými
kňazmi svojich diecéz. Táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri týchto
omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej
chorých. Rímsky pápež sa v podvečerných hodinách Zeleného štvrtku skloní
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k zemi, aby vykonal tradičný veľkonočný rituál umytia nôh. Odetý do bieleho
rúcha so zlatým krížom vylieva pontifex maximus vodu na obe nohy

kňazov, potom ich utrie a pobozká. Rituál pripomína Poslednú večeru, keď
Ježiš Kristus umyl nohy svojich učeníkov a prikázal im, aby nasledovali jeho
príklad. . Všetky kostolné zvony vo Večnom meste vo štvrtok večer utíchnu a
takto zostanú až do polnočnej omše v noci na nedeľu. Na Veľký piatok sa v
rímskokatolíckych chrámoch neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového
rúcha. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. Pápež absolvuje symbolickú
Krížovú cestu (Via Crucis) okolo Kolosea. Obrady Bielej soboty sa konajú po
západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia).

Pascha vo východných cirkvách
Najväčšie kresťanské sviatky roka vnášajú do cirkevných obradov viaceré
netradičné prvky. Pestrou škálou veľkonočných zvykov sa pýšia najmä cirkvi
východného obradu. Gréckokatolíci nepoužívajú vo Veľkonočnom trojdní
názvy Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, ale všetky dni označujú
prívlastkom Veľký: Veľký štvrtok, Veľký piatok a Veľká sobota.
Dopoludnia na Veľký štvrtok slávi biskup svätú liturgiu so všetkými
svojimi kňazmi, počas ktorej posvätí olej – myro, ktorý sa používa pri
udeľovaní sviatosti myropomazania. Po bohoslužbe biskup prepásaný
zásterou umýva 12 kňazom nohy. Počas tohto obradu sa číta evanjelium o
umývaní nôh. Vo farnostiach sa vo večerných
hodinách slávi svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s
večierňou, po ktorej nasledujú Strasti. Veľký
piatok je aliturgický deň, čiže sa neslúži svätá
liturgia. V popoludňajších hodinách sa koná
veľkopiatková večiereň, pri ktorej sa ukladá do
hrobu plaščenica, ktorá zobrazuje ukladanie
Kristovho tela do hrobu. Na konci večierne sa s
plaščenicou koná sprievod okolo chrámu. Veľký
piatok je prikázaným sviatkom a prísnym pôstnym
dňom. Na Veľkú sobotu sa ráno koná tzv.
nadhrobná – jeruzalemská utiereň. Jej pomenovanie súvisí s faktom, že v
Jeruzaleme sa slúži priamo pri hrobe. Na Veľkonočnú nedeľu je v skorých
6

ranných hodinách, ešte za tmy, utiereň vzkriesenia, ktorá sa začína
prenesením plaščenice na prestol, kde zostáva 40 dní, až do sviatku
Nanebovstúpenia Pána. Kňaz otvára krížom chrámové dvere, ako Kristus
krížom otvoril brány neba. Rozozvučia sa zvony a veriaci spievajú slávnostný
spev „Christos voskrese“, ktorý sa spieva počas celého veľkonočného
obdobia. V tento deň sa koná aj požehnávanie veľkonočných pokrmov, tzv.
svätenie pasky – tradičný veľkonočný koláč.

Symboly Veľkej noci
Veľkonočný baránok – symbol Ježiša Krista,
ktorého krv nás zachránila od večného zatratenia.
Symbol kríža - najdôležitejším symbolom
kresťanstva, pretože Kristus, Syn Boží bol
odsúdený k smrti ukrižovaním.
Veľkonočný oheň – zapálenie ohňa symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad
temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
Veľkonočné sviece - sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie
života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista. Tento symbol
pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka
(nazývaná tiež paškál) od ohňa.
Veľkonočné vajíčko – pretože obsahuje zárodok života, bolo už odpradávna
symbolom plodnosti, úrodnosti, života a vzkriesenia. V kresťanstve sa vajce
vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti.
Veľkonočný zajac - symbol šťastia, plynúceho času a krátkosti života je
zmieňovaný už v gréckej, egyptskej a čínskej mytológii. V kresťanstve
označuje Biblia symbolom zajačika chudobných, skromných a pokorných
kresťanov.
Pripravila: Dana Mikčová
Posvätené jedlá na Veľkú noc sa jedia až po obrade vzkriesenia.
Otvorené cárske dvere počas celého svetlého týždňa symbolizujú
otvorené nebo. Podľa tradície, kto zomrie v posväcujúcej milosti ide
rovno do neba.
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2. DUCHOVNÉ SLOVO
Christos voskrese!
Dobrovoľná smrť Ježiša Krista je posledným
tragicky znejúcim akordom jeho snúbeneckej lásky
a jednoty s ľudskosťou. Jeho zmŕtvychvstanie je
víťazstvom, ktoré premohlo smrť a darovalo nám nový
a večný život. Evanjelium nám nepodáva opis
o samotnej chvíli
zmŕtvychvstania, preto aj
ikonografia verne nasleduje úctyhodné mlčanie
o tomto nesmiernom tajomstve. Poznáme dve
ikonopisecké kompozície Kristovho zmŕtvychvstania.
Prvou je ikona „Anastasis“ zobrazujúca „Krista
zostupujúceho do podsvetia“ s bremenom našich
hriechov, ktorý má na sebe stigmy kríža. Kristovo telo ničí pod zemou tmu smrti
a hriechu. Ježiš je Pánom a Kráľom. Na ikone je znázornený v žiariacich bielych
šatách, dynamicky kráčajúci a ničiaci podsvetie. Pevne drží dlane Adama a Evy,
pričom spolu so všetkými svätými vystupuje z podsvetia a vracia život zosnulým.
Medzi zostúpením do podsvetia a ukázaním sa zmŕtvychvstalého Krista sa
odohráva tajomstvo ľudskému zraku nedostupné.
Symbolika druhej ikony zmŕtvychvstania „Ženy nesúce vonné masti do
hrobu,“ ukrýva v sebe nezvyčajnú hĺbku. Na ikone najčastejšie vidíme dvoch
anjelov odetých do bielych šiat, jedného pri nohách, druhého pri hlave zvinutých
plachiet. Anjeli ukazujú ženám prázdny hrob, hovoria: „Niet ho tu,
zmŕtvychvstal!“
V Starom zákone za čias Mojžiša, Archu zmluvy prikrývala platňa
z rýdzeho zlata nazývaná Kapporet, čo v preklade znamená zľutovnica. Po oboch
stranách zľutovnice dal Mojžiš umiestniť dvoch cherubínov a nazval toto miesto
Stánkom stretnutia. Tu sa Boh spájal so svojím ľudom a udeľoval odpustenie
hriechov.
Ikonopisec na ikone verne znázornil zľutovnicu a Stánok stretnutia, ako
predobraz stretnutia sa dvoch Adamov. Bohorodička je tou novozákonnou
Archou, skrze ktorú sa nám aj dnes chce prihovárať zmŕtvychvstalý Pán, ona je
tým vyvoleným a milostivým Stánkom stretnutia sa s Pánom, naším Vykupiteľom
a Spasiteľom sveta.
Milostiplné a radostné Veľkonočné sviatky, redakcii a všetkým
čitateľom, praje a vyprosuje sr. Jarmila OSsR.
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3. PRÍSPEVKY
STO ROKOV SPOMIENOK A TICHÉHO POSOLSTVA
V apríli tohto roku uplynie
sto rokov od potopenia lode
Titanic,
ktoré
bezpochyby
predstavuje jednu z najväčších
a najznámejších
námorných
tragédií. Aj po storočí pretrváva
táto udalosť v pamäti ľudstva,
fascinuje svojim príbehom a stále
ostáva
zahalená
rúškom
tajomstva. Z odstupom času ju
však možno vnímať aj ako určité posolstvo, na ktoré by sme ani v dnešnej
dobe nemali zabúdať. Pripomeňme si teda, čo sa pred 100 rokmi odohralo
a aký odkaz zanechala táto tragédia pre nás a ďalšie generácie.
Titanic, nazývaný aj loď snov, bol luxusný zaoceánsky parník
zhotovený na prepravu cestujúcich medzi európskym a americkým
kontinentom. Celkovými rozmermi a konštrukciou išlo o najväčšiu loď, aká
bola dovtedy postavená a túto skutočnosť umocňoval aj jej samotný názov.
Svojou dokonalosťou a prepychom svedčila o veľkom technickom pokroku
ľudstva. Vďaka najmodernejšej výrobnej technológii, aké vtedy existovali bol
predpoklad jej prípadného potopenia taký malý, že konštruktéri označili loď
za prakticky nepotopiteľnú. Ako to už býva, na prívlastok „nepotopiteľná“ sa
rýchlo zabudlo a zakrátko sa už o Titanicu rozprávalo ako o nepotopiteľnej
lodi, ktorú by ani sám Boh nedokázal potopiť.
Na svoju prvú plavbu sa Titanic vydal z Anglicka do New Yorku s vyše
2200 cestujúcimi na palube. O viere v dokonalosť a bezchybnosť tohto diela
svedčil aj fakt, že počet záchranných člnov na lodi nepostačoval ani pre
polovicu posádky. Počas prvých dní sa Titanic plavil najvyššou možnou
rýchlosťou, aby dorazil do cieľa v čo najkratšom čase, čo malo ešte viac
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posilniť mýtus o jeho veľkoleposti. Táto snaha dokonca prevážila nad
opatrnosťou posádky, ktorá aj napriek varovným telegrafickým správam
a hrozbe plávajúcich ľadovcov podcenila ich hrozbu. Priebeh plavby sa však
zdal byť bezproblémový a všetko nasvedčovalo tomu, že Titanic onedlho po
prvý krát slávnostne dorazí k americkému pobrežiu.
V noci 14. apríla 1912 však došlo k nečakanej udalosti, ktorá zmenila
osudy všetkých cestujúcich a vyvrátila mýtus o nezničiteľnosti tohto
majestátneho diela. Krátko pred polnocou narazil Titanic na veľký ľadovec,
ktorý spôsobil jeho závažné poškodenie. V tú chvíľu len kapitán so svojou
posádkou pochopili, že osud lode je spečatený a zakrátko skončí na dne
Atlantického oceánu. Ich telegrafické volanie o pomoc zaregistrovalo
niekoľko lodí v okolí, avšak ani jedna nebola tak blízko, aby sa dostala včas
na miesto tragédie. Keďže Titanic nemal dostatočný počet záchranných
člnov, nešťastnému koncu nebolo možné zabrániť a spolu s loďou zahynulo
v ľadovej vode vyše 1 500 pasažierov.
Už celé storočie leží vrak Titanicu na dne mora a je tichým hrobom
mnohých ľudí a ich osudov. Pred nedávnom odišiel z tohto sveta aj posledný
žijúci účastník tragédie. Táto udalosť sa však stala nezabudnuteľnou
legendou a najmä určitou formou výstrahy, ktorá žije dodnes. Práve tak, ako
vtedy ľudia precenili dokonalosť a nezničiteľnosť svojho diela, tak podcenili
vlastnú opatrnosť a bezpečnosť, ktoré sa im nakoniec stali osudnými. Aj dnes
má ľudská spoločnosť sklony k vyvyšovaniu sa a pýche na svoje materiálne
bohatstvo a konzumný spôsob života, na báze ktorých sú v čoraz väčšej miere
stavané ich hodnotové kritériá. Ani v súčasnej modernej dobe, v ktorej má
človek množstvo technických vymožeností by sme však nemali zabudnúť
pristupovať ku každému svojmu úspechu v živote s pokorou a vnímať ho ako
Boží dar, ktorý ak si prestaneme vážiť, môžeme ho ľahko stratiť. Aj príbeh
o Titanicu je dôkazom, že akákoľvek pýcha a viera v ľudskú dokonalosť
a neomylnosť môžu veľmi rýchlo skončiť na dne.

MUDr. Vladimír Bartoš
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CHRÁM
V starom zákone do čias Mojžiša Izraeliti
nemali chrám – nemali teda stále miesto pre
službu Bohu. Keď Mojžiš na vrchu Sinaj dostal
tabule s desiatimi Božími prikázaniami, dostal
aj informáciu, ako má svätyňu postaviť. Keď
tak učinil, na príkaz Boží ju posvätil. Nad
svätyňu sa spustil mrak a sláva Pánova ju
napĺnila.
Od toho času však prešlo mnoho rokov
a bolo postavených obrovské množstvo
chrámov. Sú postavené v rôznych storočiach,
každý je trošku iný a predsa sú si podobné.
Obrázok: pravdepodobný výzor
nášho gr. chrámu v roku 1797

Cerkev je zvyčajne postavená tak, že je orientovaná smerom na východ. Na
Slovensku je na cerkvách umiestnený trojramenný kríž. Na
gréckokatolíckych cerkvách má tento kríž všetky priečne ramená vodorovné,
na pravoslávnych cerkvách má spodné rameno šikmé.
Gréckokatolícke chrámy sa skladajú z troch častí: predsiene, lode a svätyne.
Charakteristickým znakom je ikonostas ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Na
ikonostase úplne vpravo v jeho hlavnom rade je umiestnená ikona svätca
alebo sviatku, ktorému je daná cerkev zasvätená.
Svätyňa, ktorá sa nachádza za ikonostasom je najdôležitejšou časťou
cerkvi. Tu sa nachádza oltár – prestol a na ňom v bohostánku živý Ježiš.
Svätyňa symbolizuje tiež nebo, miesto prebývania Boha, ale i raj v ktorom žili
prvý ľudia. Tiež nám má pripomínať miesta, kde žil, učil, zomrel a vstal
z mŕtvych Ježiš Kristus. Nachádza sa tu aj samostatný oltár slúžiaci na
prípravu obetných darov – žertveník.
Loď je časť cerkvi, ktorá je určená pre veriacich. Symbolicky
predstavuje putujúcu Cirkev, ktorá pláva dejinami ľudstva. Mnohých
chrámoch sa v tejto časti nachádzajú aj dva proti sebe stojace menšie oltáre
zasvätené Božskému srdcu a Nanebovzatiu Panny Márie. /tam kde je chrám
väčší, oltáre sú umiestnené samostatných kaplnkách/
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Predsieň bola pôvodne určená pre katechumenov a kajúcnikov a
symbolicky predstavuje očistec, resp. trpiacu Cirkev.
V chrámoch sa taktiež nachádzajú aj vyvýšené miesta pripomínajúce
balkóny, kde sa podľa zaužívaného zvyku zdržiavajú poväčšine muži
a voláme ich chór, alebo ľudovo koruš.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák

O MODLITBE
Tretia časť: Ďakovanie
Tretia časť modlitby sa týka poďakovania. Vo
chvíli ticha v modlitbe, poďakuj Bohu svojimi
slovami. Ďakuj Bohu za všetko. Nikdy neďakuj
len za jednu vec. Máme Bohu za čo ďakovať.
V našej ľudskej mentalite, nie je prirodzená
vlastnosť ďakovanie. Pretože uvažujeme tak, že
my sme tí, od ktorých všetko záleží a všetko nám
patrí. Nie je to však pravda. Dokonca máme mať
srdce, ktoré vie ďakovať aj za to, čo sme
neobdržali. Je to časom srdce Syna Božieho,
ktoré prijalo Otca, ktorý dáva i ktorý berie. Je to
spôsob modlitby, cez ktorú môžeš byť
oslobodeným. Skrze ktorú môžeš celkom zveriť
seba Bohu, ďakovať mu za všetko, čo sa ti podarilo. On o tom vie a ty si
spokojný. A ak niečo nejde tak, ako si to plánoval, znamená to, že si už dostal
ten dar o ktorý prosíš. Počuje tvoju prosbu. Nemusíš sa znepokojovať, keď
v tvojom živote je prítomný Boh. Isto nie je to ľahké. Je to o dôvere.
Postupujúc v ten spôsob osoba, ktorá stavia Boha na prvé miesto, je si
vedomá, že veci, ktoré nie sú podľa jeho predstáv majú svoje miesto v jeho
živote podľa Božej vôle.
Zdroj: preklad z poľskej brožúrky Nachádzať pokoj

Pripravila: Katarína Hreháčová
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BUĎME TÝM, ČÍM SME
Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, prečo máte také priezvisko?
V priezvisku je zahrnutá kontinuita rodu, je v ňom ukrytá pamiatka na tých,
ktorí ho pokrvne predišli na tomto svete. Tým, že nosíme ich priezvisko,
vyjadrujeme svoju prináležitosť, skutočnosť, že ich život pokračuje v nás. To,
že sme kresťania, je tak isto charakteristikou nielen našej súčasnosti, ale
i histórie nášho rodu. Svojím náboženstvom sa hlásime k hodnotám, ktoré
vyrastali v našej rodine, v prostredí, v ktorom teraz žijeme svoj život.
Hlásime sa k dedičstvu svojich predkov, ktorí v posolstve Ježiša Krista našli
zmysel svojej identity a ku ktorým sme sa krstom pričlenili aj my. Podobne je
to aj v užšom zmysle slova. Sme nielen kresťania, ale v rámci kresťanstva aj
katolíci: gréckokatolíci alebo rímskokatolíci. Tak ako sme od svojich predkov
prijali svoje priezvisko, tak sme od nich prijali aj svoju cirkevnú príslušnosť.
Človek sa do tohto sveta rodí s hodnotami: prijíma priezvisko svojho otca
a jeho príslušnosť k cirkvi. Tak, ako nie je ospravedlniteľným dôvodom na
zmenu priezviska to, že môj otec, dedo alebo pradedo boli v minulosti
politicky prenasledovaní; počas vlády komunistov trpeli, lebo napríklad
odmietli kolektivizáciu, tak nie je dôvodom na zmenu príslušnosti k Cirkvi jej
prenasledovanie alebo násilný pokus o likvidáciu, ako to bolo
s Gréckokatolíckou cirkvou. Preto je to v Cirkvi zariadené tak, že ak môj otec,
dedo alebo pradedo boli gréckokatolíci alebo rímskokatolíci, potom som
gréckokatolíkom alebo rímskokatolíkom aj ja. To platí aj vtedy, ak moji
predkovia boli pokrstení v inej cirkvi, ako bola jeho. Tento fakt nezmenil jeho
príslušnosť po otcovi. Cirkevný princíp jasne hovorí, že ani dlhodobé
prijímanie sviatosti v inej cirkvi, ako je vlastná, neprivádza zmenu
príslušnosti k vlastnej cirkvi. Možno sa teraz opýtate, kde je tu sloboda, prečo
si nemôžeme slobodne zmeniť svoju príslušnosť. Odpoveď je jednoduchá:
Cirkev je stará a múdra. Vždy stojí na strane človeka. Preto aj teraz možno
chráni moju rodinnú a z nej vyplývajúcu aj cirkevnú identitu viac ako ja sám.
Učí nás, aby sme si vážili sami seba. Učí nás vnímať sa nielen v dimenzii
súčasnosti, ale v kontexte celej histórii svojho rodu.
Buďme preto tým, čím sme.
Zdroj: o. František Čitbaj, prebraté z časopisu Slovo 4/2012
13

Ježiš na kríži

Nová radosť

Pri cerkvi nám stojí kríž,
umučený je na ňom Ježiš.

Hlahoľte všetky zvony,
vyzváňajte v radosti,
prineste správu všetkým ľuďom,
veselým i smutným, silným
i slabým.

Ruky má pribité,
telo krvou pokryté.
Nohy, ktoré po zemi chodili,
vojaci na kríž pribili.

Život sa vrátil, už nemá konca,
naplnený plnosťou samého Boha.
Kríž sa stal pre nás spásou,
bolesť a smútok novou cestou.

Jeho tvár nám nič nevyčíta,
len si našu lásku pýta.
Pre Tvoje a moje hriechy zomrel,
lebo Otcovo slovo z lásky splniť chcel.
Žriedlo milosrdenstva v tomto srdci máme,
iba u neho lásku a pokoj nachádzame.
Ale i doma ten kríž máme,
pri ktorom sa každý večer modlievame.
Terezka Gavaľová
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Ježiš je víťaz, v hrobe nezostal
i nám dedičstvo neba daroval,
tešme sa s Otcom i my
ako jeho drahé deti.
Mgr. Peter Hatrák

4. KATECHÉZA
Pascha
Slovo Pascha je z hebrejského slova
pesah a značí „prechod“. Znamená, že Pán, keď
prechádzal Egyptom a hubil prvorodených,
popri izraelských domoch prešiel a ušetril ich
od pohromy, pretože domy izraelské boli
označené baránkovou krvou. Neskoršie pascha
značí nielen prechod, ale aj veľkonočného
baránka a samotnú veľkonočnú slávnosť, Veľkú
noc.
Aj keď Veľká noc je najväčším sviatkom
predsa sa mi zdá, že mnoho ľudí nepozná pravý
význam tejto udalosti. Väčšinou si spájame udalosti paschy iba s posvätením
veľkonočných jedál a snáď možno ešte vieme, že Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych. Ale ako to mení náš život? Aj tu platí zásada, že ak chceme
v plnosti pochopiť samotné tajomstvo vzkriesenia Ježiša, musíme poznať
samotnú starozákonnú podstatu Paschy.
Z historického pohľadu vieme, že vyvolený národ žil v egyptskej
krajine v otroctve. Bol utláčaný a využívaný, ako lacná pracovná sila.
Nemohol sa slobodne rozvíjať, dokonca faraón nariadil, aby hebrejské babice
pri pôrodoch zabíjali mužské potomstvo. Ľud volal k Pánovi svojmu Bohu
a On vypočul hlas ich modlitieb. Vzbudil im veľkého vodcu – vysloboditeľa
Mojžiša. On hovoril so svojím Bohom, jemu zjavuje Boh svoje meno a v mene
Boha vystupuje a mocne koná pred faraónom i pred všetkým ľudom. Skrze
neho Boh uzatvára so svojím ľudom novú zmluvu.
V poslednú noc hebrejského otroctva Boh nariadi: „... nech si každý
zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom! Baránok bude
bezchybný ... i vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou veraje a vrchný prah
dverí na domoch. Budete ho jesť s nekvaseným chlebom a horkými zelinami bedrá budete mať opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť
narýchlo, lebo je to Pánov prechod (Pesach). Lebo v tú noc prejdem od
človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, Pán!
Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu.
Slávnosť veľkonočného baránka v Egypte má tú zvláštnosť, že sa predpisuje
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účastníkom, aby boli pripravení na cestu. A príkaz jesť nekvasené chleby má
symbolický význam. Znamená nový život, očistený od kvasu hriechov.
Tá Veľká noc pre Izraelský národ bola nocou veľkej záchrany,
vyslobodenia z otroctva, očistením z hriechov, ale hlavne bola nocou kedy
sám Boh prechádzal ulicami Egypta a vykonával súd. Aj tú vidíme, že človek
nemôže obstáť pred Bohom ak nebude pripravený na stretnutie s ním – ak
nebude označený baránkovou krvou.
I dnešný človek žije v otroctve a zajatí hriechu. Lebo mzdou hriechu je
smrť. Veľkonočný egyptský baránok je len predobrazom skutočného baránka
Ježiša, ktorý prichádza, aby ponúkol svoj život za našu záchranu. Boh
uskutočňuje svoj plán spásy – záchrany, aby mohol vykonať súd nad
všetkými bohmi a mocnosťami tohto sveta - Lebo na meno Ježiš sa zohne
každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí (Flp 2,10).
Pán Ježiš sa stáva skutočným veľkonočným baránkom, ktorého krv
zachraňuje život, lebo v ňom sme označený na deň spásy. Preto prežívať
veľkonočné tajomstvo i vzkriesenie Ježiša Krista bez uvedomenia si, že
potrebujem byť i ja zachránený a oslobodený z otroctva svojich hriechov je
bláznovstvom. I pyšný faraón si myslel, že je boh, že má moc rozhodovať
o osude človeka a preto neprijal pravého a jediného Boha, ktorý dáva život a
preto musel zakúsil smrť.
Aj my dnes musíme vnímať, že Boh s nami uzatvára novú zmluvu
skrze krv svojho Syna Ježiša – Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Preto
odstráňme kvas svojich hriechov a dovoľme, aby krv Ježiša Krista sa stala pre
nás prameňom milosrdenstva a víťazstva Syna Človeka nad smrťou.
Preto Vás všetkých pozývam, aby sme zakúsili pravé veľkonočné
tajomstvo a radosť zo vzkrieseného Ježiša Krista a aby sme spoločne
vyznávali: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
Prajem všetkým Vám pravé prežitie veľkonočných sviatkov, aby
zmŕtvychvstalý Ježiš sa stal Vaším svetlom, nádejou a láskou, ktorá zasiahne
Vaše srdcia a zmocní sa ich pre večný život.
o. Peter
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5. ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU

Christos voskrese!

,,Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista
je vždy s Vami a medzi nami!“ (Matka Tereza)
Hojnosť milostí, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich
z Veľkonočného tajomstva Vám z celého srdca želá

Keď už nie inšie, pripájame aspoň tieto vinše.
Pekné sviatky, vždy len zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu!
Mužom nech sladko je a prídu si na svoje.
Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov,
dobré vínko do skleničky a rovný krok do uličky.
Pripravila: Dana Mikčová
www.zborppgojdica.sk
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Združenie šíriace kresťanskú kultúru (ZŠKK)
ako vlastník multifunkčného ihriska
za gréckokatolíckou farou Čemerné

OZNAMUJE
PODMIENKY VYUŽÍVANIA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
1. Multifunkčné ihrisko bolo zriadené a má slúžiť predovšetkým na
vnútornú potrebu veriacim našej gréckokatolíckej farnosti Čemerné.
2. Prítomnosť detí a mládeže je podmienená prítomnosťou zodpovednej
osoby staršej ako 18 rokov.
Každá akcia konaná na ihrisku musí mať svoju zodpovednú osobu, ktorá
musí podpísať zmluvu so Združením šíriacim kresťanskú kultúru a
dodržiavať stanovené podmienky zmluvy.
3. Každá akcia konaná na ihrisku musí byť zodpovednou osobou vopred
dohodnutá s p. MUDr. Štefanom Zahorjanom (ZŠKK) a následne sa musí
spísať zmluva o využívaní ihriska. Bez tohto zmluvného dojednania nie je
možné ihrisko využívať.
4. Multifunkčné ihrisko je zariadenie pre športové aktivity hrania tenisu a
minifutbalu.
5. Na ihrisku je potrebné dodržiavať poriadok a bezpečnosť!
6. Ak počas stanovených prevádzkových hodín sa konajú sväté liturgie
a pobožnosti, tak ihrisko je zatvorené.
Vtedy je potrebné vopred si dohodnúť čas, kedy je možné prísť na ihrisko.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRISKA
Pondelok
19.30 hod. - 21.00 hod.
Utorok
19.30 hod. - 21.00 hod.
Streda
19.30 hod. – 21.00 hod. obsadené
Štvrtok
19.30 hod. - 21.00 hod. obsadené
Piatok
19.30 hod. – 21.00 hod. obsadené
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota
vyhradená pre športové aktivity občianskeho združenia
Nedeľa
vyhradená pre športové aktivity občianskeho združenia
MUDr. Štefan Zahorjan
predseda združenia
0905/ 405 524
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6. FARSKÉ OZNAMY
II. zasadnutie
hospodárskej rady
farnosti

4. Zmena v slúžení obradov v
predveľkonočnom období - štvrtok,
piatok, sobota a nedeľa. Presný popis
slávenia obradov je uvedený v prílohe
aktuálneho čísla časopisu.

V utorok 13. marca 2012 o 18.30
hod. sa konalo II. zasadnutie
hospodárskej rady farnosti, na ktorej
sa prijali tieto opatrenia:

5. Zriadenie nového Božieho hrobu hrobu Krista a zmena jeho umiestnenia
počas veľkonočného obdobia, a to
vpredu pred ikonostasom.

1.
Realizácia projektu Združenia
šíriaceho
kresťanskú
kultúru
Čemerné, a to oplotenie cintorína a
uloženie pevnej brány. Oboznámenie
sa s plánovaným zámerom úpravy
starého cintorína.

Pri Božom hrobe budú 2 označené
pokladníčky. Do jednej sa budú hádzať
prostriedky pre našu farnosť a druhá
bude slúžiť pre finančné prostriedky,
ktoré sa zašlú do Svätej zeme.
6.
Zhotovenie zoznamu rodín na
adoráciu pri Božom hrobe.
7. Upratovanie pri cerkvi pred Veľkou
nocou.
8. 29. apríla 2012 sa uskutoční národná
slávnosť na Devíne k sv. Cyrilovi a
Metodovi. Potreba účasti veriacich našej
farnosti na tejto púti.
9. Spoločná krížová cesta po Čemernom
s našimi bratmi rímskokatolíkmi tohto
roku nebude.
10. Zakúpenie plynového ohrievača
vody do kaplánky.
11. Zabezpečenie odhlučňovacej steny
medzi farou a objektom priemyselnej
pekárne.
12. Zabezpečenie krabičky pre návrhy a
pripomienky s umiestnením na stolík
vzadu v cerkvi.

2. Dokončenie výmeny okien na
farskej budove, výmena dverí v
pastoračnej miestnosti a výmena
garážových dverí na fare.
3. Účelné a účelové využívanie
multifunkčného ihriska v prvom rade
pre vnútorné potreby veriacich našej
farnosti a pre organizované skupiny so
zodpovedným vedúcim za skupinu.
Potreba špecifikovania podmienok
využívania multifunkčného ihriska a
zriadenie informačnej tabule zo strany
vlastníka ihriska - Združenia šíriaceho
kresťanskú kultúru Čemerné v
zastúpení
p.
MUDr.
Štefanom
Zahorjanom.
Využívanie ihriska počas víkendov
(soboty a nedele) výlučne pre
veriacich našej farnosti.
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ZBIERKY V MESIACI MAREC 2012

 V sobotu a nedeľu 3. - 4. marca 2012 bola realizovaná zbierka
gréckokatolíckych veriacich z farnosti Bardejov – Vinbarg na výstavbu ich
chrámu. Vyzbieraná čiastka bola celkom 1225,00 eur.
 V nedeľu 4. marca 2012 navštívil našu farnosť tajomník o. arcibiskupa
Mgr. Marek Novický za účelom prezentácie, podpory pútnického miesta Bazilika Minor v Ľutine a predaja tehličiek. Vyzbieraná čiastka bola
340,00 eur.
 V sobotu 17. marca 2012 naši bratia rímskokatolícky veriaci z
Čemerného robili celoplošnú zbierku na nový kostol a pastoračné
centrum. Zbierka je raz za dva roky. Cieľom zbierky je použitie peňazí na
interiér kostola, čiže na jeho zariadenie vo vnútri.
 V nedeľu 18. marca 2012 bola v našej farnosti zbierka na Podporný
fond Arcibiskupského úradu v Prešove. Účelom zbierky je zabezpečiť
riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva a všetkých komisií
zriadených pri ABÚ. Pre zvládnutie pastoračných aktivít v rámci
kalendárneho roka a na úhradu povinného príspevku archieparchie do
rozpočtu KBS. Dôvodom zbierky je tá skutočnosť, že arcibiskupstvo
nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktoré by mohli finančne
zabezpečiť tieto potrebné aktivity. Vyzbieralo sa spolu 115,57 eur
(Čemerné 80,57 eur a Vechec 35,00 eur).

Tvoje myšlienky nech sú u Najvyššieho,
a tvoja modlitba nech smeruje bez prestania ku Kristovi.
Tomáš Kempenský
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LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC APRÍL 2012
Dátum
1.4.2012

Deň
NE

Čas
Úmysel sv. liturgií
7.30 * rod. Lukačinová: Anna, Michal
* Gabriela Kopčáková

4.4.2012
5.4.2012
6.4.2012

ST
ŠT
PIA

10.30 * za veriacich farnosti
18.00 + Ján, Mária Liteckí
18.00 + Mariana Lobodová s
panychídou
18.00 + Helena Popaďaková
17.00 * za ružencové spoločenstvo
8.00 Carské časy

7.4.2012

SO

15.00 Večiereň
8.00 Utiereň

8.4.2012

NE

17.00 * za obrátenie hriešnikov
3.00 Utiereň vzkriesenia

2.4.2012
3.4.2012

PO
UT

9.00
9.4.2012

PO

10.00

10.4.2012

UT

18.00

11.4.2012

ST

18.00

12.4.2012

ŠT

18.00

13.4.2012 PIA
14.4.2012 SO

15.4.2012

NE

Poznámka

VPD
VPD
VPD
Veľký štvrtok

Veľký piatok

Veľká sobota
Nedeľa
vzkriesenia
* sv. liturgia za veriacich farnosti Posviacka jedla
Svetlý
* sv. liturgia za veriacich farnosti pondelok
Myrovanie
+ za duše v očistci s panychídou Svetlý utorok
+ Jozef Kochan s panychídou
*Angela, Jozef, Alžbeta,
Slavomíra
+ Michal, Alžbeta,
Bartolomej s panychídou
+ Magdaléna Červenická s pan.

18.00 + Ema Štofková
7.00 * Ľubomír, Anna s rod. a Adrián
+ Juraj, Anna, Mária, Andrej s
panychídou
7.30 *Helena a Jozef
(40.výročie sobáša)
10.30 * za veriacich farnosti
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16.4.2012
17.4.2012
18.4.2012
19.4.2012
20.4.2012
21.4.2012
22.4.2012

+ Michal Biroš s panychídou
+ z rod. Kušnírovej
+ Albert Belas – ročná panychída

PO
UT
ST
ŠT
PIA
SO
NE

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
7.30

23.4.2012

PO

10.30 * za veriacich farnosti
18.00 + Michal Rybarčák s panychídou

24.4.2012
25.4.2012

UT
ST

18.00 + Miroslav Tirpák
18.00 + Mária, Zuzana, Otto, Eugen

26.4.2012
27.4.2012
28.4.2012
29.4.2012

ŠT
PIA
SO
NE

18.00
18.00
7.00
7.30

+ Michal, Alžbeta, Bartolomej
+ z rod. Sotákovej
+ Klára a Emil s panychídou
*Oľga Manajlová

+ Viktor Lukačin s panychídou
+ Mária Kašinská
+ z rod. Bakovej
* Mária s rod.
*Anna Hrabská

10.30 * za veriacich farnosti
30.4.2012

PO

18.00 + z rod. Macugovej

POZOR - Možná zmena liturgického programu !
Liturgický program je potrebné sledovať v cerkvi!
Aktuálne liturgické programy sú vyvesené každý týždeň
zvnútra na dverách chrámu, na vonkajšej sklenenej
nástenke a na web stránke našej farnosti.
Oznamujeme Vám, že od 1. marca 2012
máme novú web stránku našej farnosti:

www.grkatvt.sk
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LITURGICKÝ PROGRAM FILIÁLKY VECHEC
Dátum

Deň

Čas

6.4.2012

PIA

17.00

8.4.2012

NE

7.00

9.4.2012

PO

8.00

10.4.2012

UT

16.30

Večiereň s uložením
pláščenice do hrobu
Sv. liturgia + požehnanie
veľkonočných pokrmov
Sv. liturgia + myrovanie
+ sprievod okolo
chrámu
Sv. liturgia

Veľký piatok
Nedeľa
vzkriesenia
Svetlý pondelok

Svetlý utorok

KALENDÁR DUCHOVNÝCH PODUJATÍ NA ROK 2012

7.
8.

Podujatie
Fatimská sobota v Ľutine
1. gréckokatolícka púť na Devín
Púť Krakow - Wadovice
Odpustová slávnosť
1. sv. prijímanie
Medzinárodný festival duchovnej
piesne Boh je láska 2012, Čemerné
Púť - Medžugorie
Mikuláš 2012

1.

Odpustové slávnosti 2012
Rafajovce

2.

Levoča

8. júl 2012

3.

Sečovská Polianka

22. júl 2012

4.

Litmanová

5. august 2012

5.

Čemerné

12. august 2012

6.

Ľutina

19. august 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dátum
7. január 2012 (sobota)
29. apríl 2012 (nedeľa)
26. máj 2012 (sobota)
12. august 2012 (nedeľa)
3. jún 2012 (nedeľa)
21.-23. september 2012
(piatok - nedeľa)
2012
6. december 2012
(štvrtok)
Dátum
27. máj 2012

NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ NA DEVÍNE
PROGRAM
Termín: 29. apríla 2012
Miesto: Bratislava, mestská časť Devín
Národná slávnosť na Devíne sa uskutoční pod
záštitou predsedu Matice slovenskej Ing.
Mariána Tkáča, PhD. pri príležitosti uctenia si
pamiatky našich vierozvestcov sv. Cyrila a
Metoda ako aj výstupu Ľudovíta Štúra a jeho
druhov na Devín.
I.
ČASŤ: PÚŤ NA DEVÍN
10:30 - Kostol sv. Kríža Bratislava – Devín
 Gréckokatolícka archijerejská sv. liturgia, hlavný celebrant Mons. Ján
Babjak, gréckokatolícky arcibiskup a metropolita, spieva
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou
 Proglas, recituje pani Eva Kristinová
 Príhovor „Vitajte na posvätnom mieste nášho národa“- predseda
Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.
 Kladenie vencov k sochám sv. Cyrila a Metoda
12:30 - Námestie pred kostolom
 Kultúrny program (speváčka Hanka Servická, Ján Jankov a folklórny
súbor Šumiačan, fujaristi z MO MS Petržalka, súbor Bystričan z MO MS
Záhorská Bystrica)
 Ukážky výroby umeleckých ľudových remesiel spojených s predajom
 Občerstvenie
II.
ČASŤ : PÚŤ MATICE SLOVENSKEJ NA DEVÍNSKY HRAD
14:30 - Pochod na Devínsky hrad
 Kladenie vencov k soche kráľa Rastislava
 Výstup na Devínsky hrad, sídlo kráľa Rastislava za spevu národných
piesní
 Na hrade Devín, kolíske slovenskej a slovanskej vzdelanosti,
privítanie účastníkov kráľom Rastislavom, v podaní pána Jozefa
Šimonoviča, ktorý odprevadí prítomných k staroslovenskej bazilike z
9. storočia
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15:00 - Poďakovanie za Dar sv. Cyrila a Metoda pri staroslovenskej
bazilike
 Moleben k našim svätým otcom, apoštolom rovným Cyrilovi
a Metodovi, učiteľom Slovanov – Mons. Ján Babjak, gréckokatolícky
arcibiskup a metropolita, spieva Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P.
P. Gojdiča z Vranova nad Topľou
 Slávnostné odovzdanie prste zeme z Ochridu zástupcami
veľvyslanectva Macedónskej republiky predsedovi Matice slovenskej
za účasti ďalších prizvaných predstaviteľov slovanských krajín, kde
pôsobenie a dielo sv. Cyrila a Metoda sa stalo trvalou súčasťou ich
kultúry a písomníctva:
Bulharská republika, Ruská federácia, Srbská republika, Chorvátska
republika, Republika Čierna Hora, Česká republika, Bieloruská
republika, Ukrajinská republika, Slovinská republika, Republika
Bosna a Hercegovina, Poľská republika a zvlášť Grécka republika s
rodiskom Sv. Cyrila a Metoda v Solúne – Thessaloniki
Historické sprítomnenie Štúrovho „výstupu na Devín“ v roku 1836
 Zhromaždenie na nádvorí stredného hradu
 Príhovor „Štúrovci, ako romantici Mladého Slovenska“ – podpredseda
Spolku slovenských spisovateľov Mgr. Drahoslav Machala
 Ján Botto: Báj na Dunaji, recituje pani Eva Kristinová
 Krátka inscenácia v podaní Mladej Matice a Miestneho odboru Matice
slovenskej z Liptovského Mikuláša
(ako a prečo si štúrovci dávali slovanské mená a želanie Ľudovíta
Štúra, aby si Slováci vytvorili tradíciu takéhoto uctenia si vlastnej
histórie na tomto mieste).
Prípravu a realizáciu podujatia zabezpečuje Dom Matice slovenskej
v Bratislave v spolupráci s Inštitútom vzdelávania MS, n.o., Miestnym úradom
Bratislava – Devín, Dedičstvo otcov, o.z., a s láskavou podporou
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.
Bratislava 23. marca 2012
Kontakt:
PhDr. Daniela Suchá
riaditeľka DMSBA
Dom Matice slovenskej Bratislava
mobil: 00421 907 817 323
e-mail: dmsba@matica.sk
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7. PRE DETI

TAJNIČKA

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

Legenda: ADAM, ADVENT, ALBA, AMEN, ARCHANJEL, ÁBEL, ÁRON, BLUD,
EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, FARÁR, GOMORA, HMLA, HROB, CHARITA,
CHARIZMA, CHERUBÍN, CHLIEB, CHRÁM, INRI, IZÁK, JERICHO, JOEL,
KAFARNAUM, KŇAZ, KRST, LÁSKA, LIEK, LITÁNIE, MANNA, MIER, NEBO,
OBED, OBETA, OMŠA, OSUD, PASCHA, PAŠKÁL, PILÁT, RUBEN, SABAT,
SAMARITÁN, SLZA, SMRŤ, SODOMA, TIARA, TRAPISTA, TREST, ŤAVA,
VATIKÁN, VIERA, ZIMA, ZRNO, ŽALM.
Tajničku tvorí 35 nevyškrtaných písmen.

Pripravila: Dana Mikčová
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Cestou do kostola...
Poloprázdny autobus,
cesta popri mori,
duša sa uvoľní,
reči plynú,
dych nám starne.
O čom je život,
o mori ,
o tráve,
o motýlích krídlach,
čo vzlietli práve.

Bosá duša...!
Lejem si dušu ,
lejem do železa,
a horúčava stúpa ,
do rúk,
do hrude ,
do nosa,
cítim sa bosá,
som tvoja duša,
čo pokúšam sa byť tá dobrá...

Kvapôčky na duši,
pomaly stekajú,
do teplého srdiečka,
stiahnuté viečka,
pokoj sa vtiera,
ticho ako let netopiera .
Hriechy sa topia,
kropaje potu,
ženú ma k plotu,
až na kraj sveta.

A aká v pravde si?
kto za čistú ťa prehlási?
nik iný, len ja?

Tam duša moja lieta,
na krídlach anjelov,
a v očiach priateľov,
pavučinka sny splieta.

Som čistá ako obloha,
nuž spýtame sa JEŽIŠA,
si to ty čo poznáš moje hriechy...
Som stále maličký a bosý,
tak prosím pomôž mi, pane pánov,
pomôž mi ,
dostať sa do topánok.

Sú plné leta,
slniečko vysuší,
kropaje hriešnych snov,
nutkavá myšlienka,
zaletí na domov.
Pery sa špúlia,
v slovíčkach ruženca,
želanie vyslovia,
ukroja kus leta,
ľahučko ako vzdych.
A poštár pre duše,
doručí tento list ,
pre všetkých,
pre našich blízkych.

Ing. Ľubomír Hreháč
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8. KONTAKT
Adresa: Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou – Čemerné
Nám. bl. P. P. Gojdiča č. 327
093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
Telefón: 057/44 62 966

IČO: 31952810

E-mail: casopis.cemerne@gmail.com

DIČ: 2021362387
Web: www.grkatvt.sk

Za vydanie zodpovedá: Mgr. Peter Gavaľa;
mobil 0910/314342; gavala.peter@gmail.com
Zostavili: Ing. Mária Kaščáková
Mgr. Katarína Hreháčová
Ing. Dana Mikčová
Mgr. Martina Čandíková
Prispievatelia: Sr. Jarmila OSsR.
MUDr. Vladimír Bartoš
Terezka Gavaľová
Mgr. Peter Hatrák
Ing. Ľubomír Hreháč
MUDr. Štefan Zahorjan

Ďakujeme všetkým prispievateľom!
Vyhradzujeme si právo výberu a úpravy článkov.

Záujemcovia, ktorí chcú podporiť našu farnosť,
môžu tak urobiť na náš bankový účet vo VÚB a.s. Vranov nad Topľou
číslo:

1822643632/0200
Pre vnútornú potrebu farnosti vychádza za podpory Združenia šíriaceho kresťanskú kultúru
Vranov nad Topľou - Čemerné.
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