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

ZORNICA - Informačný list
12.12. - 18.12.2016

50. týždeň
TROPÁR: Sv. Praotcov

Vierou si ospravedlnil praotcov, ich prostredníctvom si utvoril Cirkev
z pohanov. Teraz sa v nebi chvália, že z ich pokolenia vzišiel požehnaný Plod,
Panna, čo ťa bez muža porodila. Na ich príhovor, Kriste Bože, zmiluj sa nad nami.
Informácie:

Mikuláš aj toho roku prišiel do nášho chrámu.
Chcem poďakovať všetkých zúčastnením, ale aj všetkým, ktorí podujatie
organizovali. Mikuláš nás všetkých veľmi prekvapil, svojím prístupom a formou
komunikácie s deťmi a dospelými. Chcem poďakovať deťom s rómskeho
pastoračného centra a ich učiteľkám za program. Vďaka patrí aj rodičom
ostatných detí, že ich pripravili vystúpiť v našom chráme pesničkou alebo
básňou. Verím, že každý od Mikuláša niečo dostal ale najdôležitejšie bolo
priniesť Božie slovo lásky medzi nás všetkých čo si myslím, že sa naplnilo. Je
to podstatná vec pri každej akcii, ktorá je organizovaná v našom farskom
spoločenstve.
A samotný program v číslach:
- zúčastnilo sa asi 300 veriacich s deťmi
- ohňostroj mal 135 rán
- podalo sa 75 l mikulášskej kapustnice a 20l čokolády.
- Mikulášsky punč všetkým chutil.
MUDr. Zahorjan Štefan
Organizátori:

- Gréckokatolícka cirkev, farnosť VT Čemerné
- Združenie šíriace kresťanskú kultúru
- Poslanci mestského zastupiteľstva vo Vranove n/T. - mestská časť Čemerné.
Sponzori:

- Združenie šíriace kresťanskú kultúru
- Lekáreň BELLADONNA - PharmDr. Jana Záhoráková
- EVA s.r.o , Ing Ľubomír Hreháč

Hriech v mojom živote

„Druhý deň som s pomocou Božou prišiel do Kyjeva. Mojim prvým a hlavným prianím
bolo postiť sa, vyspovedať sa a prijať na tomto požehnanom mieste sviatostného Krista. Preto
som sa ubytoval neďaleko služobníkov Božích, aby sa mi lepšie chodilo do Božieho chrámu.
Behom týždňa, keď som sa pripravoval ku spovedi, ma napadlo, aby som sa vyspovedal čo
najpodrobnejšie. Začal som si teda spomínať na všetky svoje hriechy od svojej mladosti čo
najdôkladnejšie, tak, aby som na nič nezabudol. Všetko, na čo som si spomenul, som si
zapisoval do najmenších podrobností na papier a popísal som tak celý veľký list.
Dopočul som sa, že sedem vierst od Kyjeva v Kitajevskej pustovni je spovedník kajúcneho
života, veľmi múdry a rozumný. Veľmi ma to potešilo a bez meškania som za ním šiel. Podal
som mu svoj list s hriechmi. Prečítal si ich a povedal mi: „Vypočítal si tu mnohé maličkosti,
ale to hlavné si neuviedol – tie najťažšie hriechy, že totiž nemiluješ Boha, nenávidíš svojho
blížneho, neveríš Bohu a si plný pýchy a ctižiadosti. Dám ti spis, podľa ktorého sa aj ja vždy
spovedám. Prečítaj si ho!“
Spovedník mi podal spis a ja som ho začal čítať…“

Neverím Bohu
Keby som naozaj veril, že po tomto živote nasleduje večný život, kvôli ktorému žijem na
Zemi, neustále by som o tom premýšľal a moje srdce by túžilo po tomto novom živote.
Pripadal by som si ako cudzinec, pripravujúci sa na návrat do vlasti, ktorá je v Nebi. Ale ja sa
namiesto toho cítim na tomto svete ako doma, usadzujem sa tu a vôbec nemyslím na to, že
by som mal tento svet opustiť. A aj keď o niečom vyznávam, že tomu verím, vyznáva to iba
môj rozum – ale moje srdce verí niečomu úplne inému. Moje srdce neverí, že moja duša je
nesmrteľná – inak by sa triaslo obavou a hrôzou z toho, že môže byť zatratená!
Moje srdce neverí ani v Nebo – inak by plesalo a jasalo pri myšlienke na smrť a návrat do
Neba. Moje srdce neverí, že Biblia je slovo živého Boha – inak by sa triaslo hladom a smädom
po Slove živého Boha. A preto aj svojimi skutkami žijem ako každý iný človek na zemi, ktorý
verí, že jestvuje len to, čo vidí a popiera Boha. Keby som veril Božiemu Slovu, nemohlo by to
tak byť – veru, aj život by som s radosťou položil, len aby som dosiahol Božiu spásu – mne je
ale zaťažko obetovať sotva pár chvíľ času, nieto ešte peňazí…
Keby som naozaj veril Bohu a dôveroval Mu, nebál by som sa obetovať a darovať Mu
celý svoj majetok, svoje zdravie, život, kariéru a nechal by som sa vo všetkom viesť len a len
Jeho svätou vôľou a tú by som dychtivo hľadal v modlitbe a v Božom Slove. Ale ja si namiesto
toho riadim svoj život sám, všetko chcem radšej sám ovládať a kontrolovať a od Boha chcem
iba to, aby plnil moje želania podľa mojich predstáv. A ak sa zdá, že sa má na mne splniť Božia
vôľa, mám strach, lebo sa bojím toho, čo Boh môže so mnou vykonať. Ba najradšej som
vtedy, ak Boh do môjho života nijako nezasahuje a keď sa všetko odvíja podľa mojich
sebeckých predstáv. Teda vôbec Mu nedôverujem. Veru, skôr to vyzerá, že Ho považujem za
akéhosi nepriateľa, ktorého len čo najmenej vpúšťam do svojho života a vždy sa pýtam:
„A toto ešte musí? A aj toto?“
Keby som veril, že v Božom Slove ku mne prichádza a je v Ňom prítomný živý Kristus,
večné Slovo Otca, denne by som čerpal silu a útechu z čítania a modlenia Jeho slov. Ale ja
namiesto toho Bibliu zanedbávam a mnohokrát si na ňu ani nespomeniem. Ba možno ju ani
nemám a pripadá mi „príliš drahá“ – pričom omnoho viac peňazí vydávam na množstvo iných
vecí, ktoré ale považujem za potrebné – a Bibliu za nepotrebnú!
(Pokračovanie na budúce...)

Narodenie Ježiša Krista 2016
LITURGICKÝ PROGRAM - ČEMERNÉ

17.12.2016 (so)



16:30 do 18:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia
17:30 Sv. liturgia

23.12.2016 (pia) Predprazdenstvo narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)
 08:00 Kráľovské hodinky
 17:30 Sv. liturgia
24.12.2016 (so) Predvečer narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)
 08:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
 15:00 Veľká večiereň
 22:30 Veľké povečerie s lítiou
 23:30 Utiereň Narodenia Pána
25.12.2016 (ne) Narodenie Ježiša Krista (prikázaný sviatok )
 07:00 Sv. liturgia /myrovanie/
 10:00 Liturgia sv. Bazila V. /myrovanie/ spieva zbor P.P.Gojdiča
 14:30 Jasličková pobožnosť
26.12.2016 (po) Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke (prikázaný sviatok )
 07:00 Sv. liturgia
 10:00 Sv. liturgia
 14:30 Večiereň
27.12.2016 (ut) Sviatok sv. Štefana
 17:30 Sv. liturgia
31.12.2016 (so) Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia
 08:00 Sv. liturgia
 23:00 Eucharistická adorácia
 23:15 Ďakovný akatist + Eucharistické požehnanie
01.01.2017 (ne) Obrezanie Pána (prikázaný sviatok)
 07:00 Sv. liturgia Bazila Veľkého /myrovanie/
 10:00 Sv. liturgia
/myrovanie/
05.01.2017 (št) Predvečer Bohozjavenia (zdržanlivosť od mäsa + pôst)
 16:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
+ Jordánske svätenie vody
 21:00 Veľké povečerie s lítiou
06.01.2017 (pia) Bohozjavenie (prikázaný sviatok - voľnica)
 07:00 Sv. liturgia /myrovanie/
 10:00 Sv. liturgia /myrovanie/


14:00 Jordánske svätenie domov (je potrebné sa zapísať)

Christos raždajetsja! * Slavite jeho!

Liturgický program - VT Čemerné
čas:

úmysel:

Pondelok:

17:30

+ Mária Kašinská s panych.

Utorok:

17:30

+ Miluláš s panych.

Streda:

17:10

Moleben pred narodením Pána

17:30

+ Z rod. Hricovej: Anna, Ján

Štvrtok:

6:30

+ Anna Džurdženiková s panych.

6:30

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

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

17:00

Rodinné stretko: Pečenie perníkov

poznámka:

Zdržanlivosť
od mäsa!

16:30 - 18:00 vianočná sv. spoveď

18:00

* Za dar pokánia a ľútosti

7:00

* Za veriacich farnosti

10:00

* Metod a Monika s rod.

Príbeh pre potešenie duše: ŽREB ...

Bol jeden bedár. Život ho stále tĺkol. Ale stále sa modlil.
"Pane, prosím ťa, daj mi aspoň vyhrať v lotérii."
Mal sa čím ďalej tým horšie, ale modliť sa neprestával:
"Pane, podaj mi ruku, pomôž mi a daj mi vyhrať v lotérii."
Jeho modlitba denne stúpala do neba: "Pane podaj mi ruku...
daj mi vyhrať v lotérii."
Raz v noci ho prebudil Boží hlas: "Ty mi podaj ruku a kúp si
aspoň žreb!"

Príspevky zasielajte na : zskkvv@centrum.sk

