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SLOVO NA ÚVOD
Koľkokrát si v živote povieme „už máme polovicu cesty, práce, štúdia,
rôznych povinností za sebou“. Niekedy nás takáto myšlienka poháňa vpred,
hlavne ak ide o niečo ťažké a namáhavé. Zvyčajne sa hore kopcom ide ťažšie
a dlhšie, ako dole. Vedomie počiatočného úsilia sa ťažšie nesie, ako keď sa
blížime ku koncu. Vidina odmeny za vykonanú prácu dáva človekovi novú
silu i keď fyzicky už môžeme byť vyčerpaný.
Sme v období, kedy slávime polovicu sviatkov Päťdesiatnice. Pýtame sa, čo
je tu k oslave? Ide tu vlastne o najdôležitejšie okamihy v živote človeka.
Kristus vstal z mŕtvych, poskytuje množstvo dôkazov, že žije, odchádza do
Neba k Otcovi, aby pripravil miesto a zosiela Ducha. Teda i ja sa môžem pýtať
sám seba. A čo môj život? Uveril som Kristovi? Verím, že žije? Verím, že to
mne chce pripraviť miesto pri svojom Otcovi? Veď i ja mám možno už
polovicu svojho života za sebou?! Tu nejde len o prácu, alebo o štúdium, ale
tu ide o to najdôležitejšie – o život – o večnosť! A preto tu zaznieva výzva
Ježiša Krista. Ak je niekto smädný po živote, nech príde a pije.
Ovocie Paschy je nový život, ktorý sa v človekovi rodí z viery v Krista,
skrze vodu – sviatosť pokánia a krv - Eucharistiu.
o. Peter

NOVINKY A AKTUALITY





17. mája 2012 (štvrtok) - prikázaný sviatok - NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO
PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice
26. mája 2012 (sobota) – Turíce v Ľutine – www.bazilikalutina.sk
27. mája 2012 (nedeľa) - sviatok Zostúpenia Svätého Ducha - 50. deň
Päťdesiatnice
27. mája 2012 odpustová slávnosť v Rafajovciach

SPRÁVY
 Veľkonočné obrady sme v našom chráme začali sláviť na Veľký štvrtok večierňou s liturgiou Bazila Veľkého a veľkopiatkovou utierňou so strasťami
Ježiša Krista. Veľkopiatkové obrady zahŕňali ranné Cárske časy a veľkú
večiereň s uložením pláščenice do hrobu. Na Veľkú sobotu sme slávili
Jeruzalemskú nadhrobnú utiereň a Večiereň s
liturgiou Bazila Veľkého. Čítania zo svätého písma
mali na starosti mladí z našej farnosti. Na sviatok
Paschy - 8. apríla 2012 sme utiereň vzkriesenia
slávili v skoré nedeľné ráno o 3.00 hod. Slávenie sa
začalo prenesením plaščenice zo svätého hrobu na
prestol (oltár). Počas Veľkého piatku a Veľkej
soboty sa konala adorácia našich veriacich pri
Božom hrobe. Vo štvrtok, piatok a nedeľu ráno sa
premietali texty obradov na plátno cez
dataprojektor. Vrcholom liturgického slávenia bola
o 9.00 hod. liturgia sv. Jána Zlatoústeho slávená za doprovodu nášho
chrámového zboru. Po svätej liturgii nasledovala posviacka jedál. Na svetlý
pondelok sa slávila svätá liturgia so sprievodom okolo chrámu a po nej o.
Peter udelil všetkým ženám požehnanie.
 V dňoch od 13. apríla 2012 do 16. apríla 2012 sa zúčastnil náš chrámový
zbor bl. P. P. Gojdiča vystúpení v poľskej Poznani.
 16. apríla 2012 (pondelok) pápež Benedikt XVI. (kardinál Joseph
Ratzinger) oslávil svoje 85. narodeniny. Benedikt XVI., ktorý sa stal
nástupcom pápeža Jána Pavla II., pochádza z Nemecka. Narodil sa 16. apríla
1927 v bavorskej dedine Marktl am Inn.


29. apríla 2012 sa konala Národnú slávnosť na Devíne, ktorá bola akousi
predprípravou veľkolepých osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov
Cyrila a Metoda na územie našich predkov. Hlavným celebrantom bol Mons.
Ján Babjak SJ, gréckokatolícky arcibiskup a metropolita, ktorý za doprovodu
nášho Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad
Topľou slúžil v priamom prenose svätú liturgiu. Tejto Národnej slávnosti sa
zúčastnili aj pútnici z našej farnosti.
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MÁJ - mesiac úcty k Presvätej Bohorodičke
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. - Požehnaná si
medzi ženami - a požehnaný je plod
Tvojho života, - lebo si porodila Krista,
Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Máj je mariánskym mesiacom, v ktorom
sa oddávna vzdáva úcta Presvätej
Bohorodičke. Gréckokatolíci v mesiacoch
máj a október viac ako po iné mesiace
uctievajú Presvätú Bohorodičku, a to
modlitbami ruženca, akatistu, molebenu, ale
aj inými modlitbami a pobožnosťami ako aj
návštevou pútnického miesta.
Pápež Pavol VI. v Encyklike Menso Mario
píše: "..keď nadchádza mesiac máj, ktorý
nábožnosť veriacich už oddávna zvykla venovať Bohorodičke Márii, naša duša
jasá pri myšlienke na predstavenie viery a lásky, ktoré bude čoskoro vo
všetkých častiach sveta konané na počesť Kráľovnej neba. Veď je to mesiac,
v ktorom v chrámoch i v príbytkoch stúpa zo sŕdc kresťanov k Bohorodičke
Márii veľmi vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od
trónu našej Matky prúdia v plnosti dary Božieho milosrdenstva. Máme teda
veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku spojeného s mesiacom máj,
ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký
bohatý na duchovné ovocie. (...) Práve preto, že mesiac máj prináša túto silnú
výzvu na horlivejšiu a dôvernejšiu modlitbu a že naše prosby nachádzajú ľahší
prístup k milosrdnému srdcu Panny Márie, bol o obľúbeným zvykom našich
predchodcov voliť tento mesiac zasvätený Bohorodičke Márii na povzbudenie
kresťanského ľudu na verejné modlitby, kedykoľvek to vyžadovali potreby
Cirkvi, alebo keď na ľudské spoločenstvo doliehalo nejaké vážne
nebezpečenstvo...
Veľkým ctiteľom Panny Márie bol aj pápež Ján Pavol II., ktorý sa ako
pútnik 31. mája 1980 v kaplnke Zjavenia Panny Márie v Paríži modlil takto:
„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Túto
modlitbu si ty, Mária, na tomto mieste vnukla sv. Kataríne Labouré. Modlitbu
teraz už vytlačenú na medaile nosí a vyslovuje množstvo veriacich na celom
svete... Aj ja chcem na tomto milostivom mieste obnoviť k tebe svoju dôveru
a hlbokú oddanosť. TOTUS TUUS... Prichádzam ako pútnik tak, ako
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blahoslavený Maximilián Kolbe pred svojou misionárskou cestu do Japonska
...Zdravas', Mária, milosti plná...“
Prednášajme našej Božej Matke a Kráľovnej mája svoje prosby a
vyprosujme pomoc sebe, svojím rodinám i celému svetu. Májové pobožnosti
nás majú povzbudiť a obnoviť v horlivosti počas celého roka.

ZÁZRAČNÁ MEDAILA PANNY MÁRIE
"Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros
za nás, ktorí sa k tebe utiekame!
Medaila je znakom, posolstvom, ktoré Panna
Mária, Matka Božia, Matka ľudí, dáva každému z
nás. Veľmi veľa milostí už sprostredkovala medaila
Nepoškvrneného Počatia. Nie nadarmo ju nazval
veriaci ľud „Zázračná medaila“. Nečakané
uzdravenia, ochrana v nebezpečenstve tela i duše, nápadné obrátenia
dokazujú, že Mária dodržala slovo. Nos vždy pri sebe s dôverou Zázračnú
medailu a dbaj, aby ju aj iní nosili a pros Pannu Máriu o ochranu a pomoc
modlitbou, ktorá je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj
za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Nosiť „Zázračnú medailu“ znamená zveriť
svoj život i smrť do ochrany Nepoškvrnenej Panny Márie.
Medailu zvanú Zázračná medaila, darovala svetu Panna Mária. Samotní
ľudia ju nazvali Zázračnou, keď videli, aké veľké veci sa diali u tých, čo ju s
dôverou nosili.
Niečo z jej histórie:
27. novembra 1830 sa Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré, ktorá bola
v tom čase novickou v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul v Paríži, na Ulici du Bac. Zoe Labouré (rehoľným menom Katarína) už
ako mladá, 24-ročná, deva po vstupe do Spoločnosti veľmi hlboko, vážne a
zbožne prežívala obdobie noviciátu. Boh ju obdaril viacerými zjaveniami,
medzi ktoré patrí i zjavenie Panny Márie z 27. novembra 1830.
Odohralo sa v kaplnke sestier v sobotu večer (o pol šiestej) pred Prvou
adventnou nedeľou, v čase, kedy novicky v tichu rozjímali. Sv. Katarína
Labouré to opisuje takto:
„Panna Mária sa zjavila vo výške obrazu sv. Jozefa. Stála. Držala zlatú guľu.
Na nej bol malý krížik. Guľa predstavovala zemeguľu. Ruky držala voľne vo
výške pásu. Oči mala obrátené k nebu. Tvár mala krásnu. Ťažko by som ju
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vedela opísať. Zrazu som zbadala na rukách prstene. V každom boli primerane
veľké drahokamy. Najväčšie drahokamy vrhali najsilnejšie lúče, najmenšie
najslabšie. Lúče sa rozširovali tak, že dolu splývali. Nohy som nevidela. Počula
som vnútorný hlas: „Táto guľa predstavuje celý svet, hlavne Francúzsko... a
každého človeka zvlášť.“ Potom pokračovala: „Krása a jas lúčov, takých
nádherných, je symbolom milostí, ktoré rozdávam všetkým, čo o ne prosia.“
Dala mi poznať, že je jej milé, keď ju o ne prosíme. „Drahokamy, ktoré
nevysielajú lúče, predstavujú milosti, ktoré si ľudia zabúdajú prosiť.“ Potom sa
okolo Panny Márie utvoril oválny obraz. V polkruhu bol nápis: „Ó, bez hriechu
počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Napísaný bol
zlatými písmenami. Počula som vnútorný hlas: „Daj zhotoviť takúto medailu.
Tí, čo ju budú nosiť s dôverou, dostanú mnoho milostí.“ Potom sa obraz otočil.
Sv. Katarína o tom hovorí takto: „Na druhej strane medaily som videla písmeno
M, nad ním kríž. Opieral sa o krátku priečku. Pod písmenom M boli presväté
Srdcia Ježiša a Márie. Rozoznala som ich dobre, lebo na jednom bola tŕňová
koruna a druhé bolo prebodnuté mečom.“
Katarína všetko vyrozprávala svojmu spovedníkovi – otcovi Aladelovi. Po
mnohých ťažkostiach v lete r. 1832 boli vyrazené prvé medaily. V Paríži v
tom čase zúrila cholera. Prvé medaily rozdávali dcéry kresťanskej lásky.
Nasledovali mnohé uzdravenia, obrátenia a dôkazy zvláštnej ochrany Panny
Márie. Zázraky sa množili. Od februára 1834 ľud volal medailu Zázračnou.
MEDAILA je pre ľudstvo znakom Božej lásky.
Je výzvou nasledovať Krista, ktorý je: CESTA, PRAVDA, ŽIVOT.
Mária nás privádza k Ježišovi.

NOVÉNA (DEVIATNIK) K NEPOŠKVRNENEJ,
ktorú možno konať v každom čase.
Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, dôverujeme v tvoje
mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala
prostredníctvom svojej medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho
Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novénou prosíme.
(Krátka prestávka. V tichosti každý vyjadrí svoje prosby.)
Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako
sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich
materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy.
Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť.
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Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému Synovi. Ak sa
neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju. Pozdvihni teda,
mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a
zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila,
aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa
stretneme v nebeskej sláve. Amen.
Pripravila: Ing. Mária Kaščáková

O MODLITBE
4. časť: POŽEHNANIE
V poslednej časti modlitby by sme sa mali
zamerať na požehnanie, v ktorom nám chce
Boh darovať milosti. Máme sa modliť
o požehnanie, nielen po modlitbe ale aj po sv.
omši. Je to jeden z rozmanitých darov, ktoré
nám chce darovať Boh. Tento Boží dar je
bohatý na milosti vtedy, keď sme skutočne
otvorení srdcom na prijatie Božieho
milosrdenstva a uvedomujeme si o čo prosíme. Ak sa niekedy modlime iba
ústami, neuvedomujeme si význam a úmysel modlitby, nie sme pripravení
prijať milosti od Boha. Sme zodpovední za milostí, ktoré nám boli dané
v mnohých požehnaniach aj za tie, ktoré prešli mimo nás. Veľmi dôležité je
požehnanie kňaza po sv. omši, vtedy často myslíme už na povinnosti, ktoré
nás čakajú a nesústredíme sa už na dary, ktoré nám túži dať Boh skrze ruky
kňaza. Problém je aj v tom, že často nie sme otvorení na Boha, ktorý nás
požehnáva. Význam požehnávania spočíva v tom, že skrze neho dostávame
silu v pokušení, pomoc v živote proti zlu a milosti prijaté cez požehnanie
majú nás sprevádzať v každodenných povinnostiach. S akým otvoreným
srdcom ich prijmeme, tak v našom srdci budú pôsobiť. Akýmkoľvek
hriechom, milosti strácame. Ak cítime v ktorýkoľvek deň, že naša priazeň
k Bohu sa stráca, bezvýhradne si nájdime čas na modlitbu, prípadne spoveď,
aby sme znovu mohli prijímať Božie milosti. Boh ochotne nám ich dá. Nie je
dobré ochabnúť v modlitbe, aby sme neklesli na duchu. Ak napriek tomu sa
do nášho srdca dostane hriech, neznechucujme sa, ale znovu prosme Boha
o jeho potrebné milosti a jeho odpustenie.
Pripravila: Mgr. Katarína Hreháčová

Zdroj: preklad z poľskej brožúrky Nachádzať pokoj
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DUCHOVNÉ SLOVO
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Blížiaci sa sviatok Nanebovstúpenia Pána je
veľmi hlboko spojený so sviatkom Zoslania Sv.
Ducha. Zmŕtvychvstalý Kristus nám v ňom dáva
prísľub, že odchádza, aby svetu poslal Utešiteľa.
Prirodzený dôvod na smútok z odchodu Pána sa
mení na radosť z prísľubu, že keď zasadne po
pravici Otcovej, zošle nám svojho Ducha, aby
nás
v dobrom
utvrdzoval,
posväcoval
a osvecoval naše duše.
Kristus počas pobytu na tejto zemi, sa k svojim učeníkom prihováral
a veľakrát im vysvetľoval slová pravdy, význam mnohých skutočností. Žiaľ
málokedy chápali. Keď prišiel Duch, ktorého nám Otec zoslal, vtedy
porozumeli. Keď teda Spasiteľ splnil svoje poslanie na zemi, hoci vstúpil do
neba, predsa zostáva medzi nami a žije v svojej Cirkvi.
Ikona sviatku zobrazuje na ľavej strane apoštolov v pohybe, ktorí
predstavujú činnosť a na pravej strane apoštolov bez ruchu, ako symbol
kontemplácie. Tieto dve skupiny predstavujú krídla vtáka, pomocou ktorých
sa vznáša k nebu. Cirkev sa nachádza na úpätí Olivovej hory a jej diela
symbolizujú olivové stromy, ktoré však vydávajú ovocie až v nebi. Cirkev je
teda neviditeľným spôsobom nebom na zemi. Potvrdzuje sa tu premena: vo
chvíli, v ktorej Kristus ako človek slávne vstúpil do nebies, nebo zostúpilo na
zem.
Dvaja anjeli, ktorí sa na ikone nachádzajú medzi apoštolmi, tvoria akoby
čašu. V nej je umiestnená tá, ktorá je čestnejšia ako cherubíni
a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni – Matka Božia, symbol Božieho ľudu
a zároveň celej Cirkvi. Cirkev na zemi odzrkadľuje nebeské otcovstvo. Od
chvíle, v ktorej Boží Syn, zrodený z Otca, zostúpil na zem, aby sa narodil ako
človek, ľudskí synovia a dcéry sa rodia v Cirkvi ako adoptované Božie deti.
Mária je zobrazená ako orantka a zároveň snúbenica, ktorá volá: Príď, Pane
Ježišu! (Ap 22, 20).
„Boh za jasotu vystúpil, Pán za hlaholu poľnice, aby pozdvihol padlý obraz
Adamov a zoslaním Svätého Ducha posvätil naše duše.“ (sloha sviatku)
Podobne ako mnohí pred nami, aj my často obraciame svoj zrak k nebesiam,
naplnení vierou, že až tam je všetko ideálne a krásne. A anjeli nás vzývajú
k úplne opačnému postoju: „Mužovia galilejskí, prečo stojíte a hľadíte? Ten, čo
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sa od vás vzniesol k nebesiam, je Boh a Mesiáš. Ako ste ho videli vznášať sa
k výšinám, tak sa raz vráti na svet. Slúžte mu vo svätosti a pravde.“ (sloha
sviatku)
Všetci sme pozvaní odkryť v sebe to, čím môžeme slúžiť Cirkvi, ako sa
v nej angažovať. Našou úlohou je odhaliť, rozoznať a uskutočňovať charizmu,
ktorú Boh vložil do každého z nás a slúžiť našim bratom a sestrám. Na ikone
túto rôznorodosť služieb zobrazujú rôznofarebné šaty apoštolov. Hlavou
Cirkvi je Kristus, ktorý príde v sláve pri svojom druhom príchode. Príď, Pane
Ježišu!
Pripravila: sr. Alena Hutňanová OSsR
V tento slávny deň Kristovho nanebovstúpenia prosme ho, aby sa za nás
prihováral pred tvárou Boha, nášho Stvoriteľa. Odpovedajme: Vzkriesený
Spasiteľ, vyslyš naše prosby.








Nech tvoje vystúpenie do slávy inšpiruje cirkev k chválam a poklone.
Zošli nám svojho Ducha, aby nás naučil klaňať sa ti v pravde a láske.
Prosme vo viere.
Nech nám tvoje povýšenie k pravici Božej prináša potrebnú
duchovnú posilu a pomoc. Zošli nám svojho Ducha svätosti, aby sme
boli tvojimi vernými učeníkmi. Prosme vo viere.
Nech nás Tvoj návrat k Otcovi podnecuje k hľadaniu nie svojej ale
tvojej slávy. Zošli nám svojho Ducha, aby nás viedol k plnosti pravdy.
Prosme vo viere.
Nech nás tvoja nadvláda nad mocnosťami hriechu a smrti naplní
nádejou. Zošli nám svojho prisľúbeného Ducha Obhajcu, aby nás
ochraňoval na našej životnej púti. Prosme vo viere.
Nech nás tvoje slávne nanebovstúpenie naplní hlbšou úctou k
ľudskému životu. Zošli nám Ducha múdrosti a odvahy, aby nám
pomáhal pri našej snahe obnoviť celé ľudstvo tvojím Slovom. Prosme
vo viere.
Nech v tvojom večnom kráľovstve milosrdenstva a lásky nájdu plnosť
božieho života všetci zomrelí. Zošli nám Ducha útechy, aby nás
potešoval v čase skúšok a bolesti. Prosme vo viere.

Otče, Kristovi si dal plnú moc nad tvojím novým stvorením. Nech naše
dnešné modlitby prídu k tebe prostredníctvom toho, ktorý sedí po Tvojej
pravici, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.
Pripravila: Ing. Dana Mikčová

Zdroj: http://www.upc.uniba.sk/index.php
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SVEDECTVO CATALIN RIVAS
1. časť: Začiatok svätej omše.
Catalin Rivas, je obyvateľkou bolívijského
mesta Cochabamba (Kočabamba). Má skončenú
základnú školu. Keď začala písať texty o umučení
Pána Ježiša, o eucharistii, o nebi vzbudila tým
veľké prekvapenie. Od roku 1993 prijímala od
Pána Ježiša a Panny Márie posolstvá plné lásky a
milosrdenstva a odovzdáva ich svetu. Catalina
nemá ani stredoškolské, ani teologické vzdelanie. Najhlbšie teologické pravdy sú
vyjadrené s obdivuhodnou jednoduchosťou a bezprostrednosťou. Ježiš si ju vyvolil,
aby skrze ňu predával svetu svoje posolstvá lásky a milosrdenstva.
Všetky jej zápisky boli zhromaždené do ôsmych kníh, ktoré obdŕžali 2. apríla 1998
Imprimatur arcibiskupa v Cochabambe Mons. René Fernandeza Apazu. Arcibiskup v
tomto dokumente uviedol: „Čítali sme knihy Cataliny Rivas a sme si istí, že ich jediný
význam je viesť nás po ceste autentickej spirituality, ktorej prameňom je evanjelium
Ježiša Krista. Preto schvaľujem ich tlač a šírenie a odporúčam ich ako texty pre
rozjímanie a duchovnú orientáciu, aby získali veľa plodov pre Pána, ktorý nás volá,
aby sme sa usilovali o spásu duší a ukázali im, že On je Boh živý a pravý, plný lásky a
milosrdenstva.“
Nadprirodzenými zážitkami tejto stigmatizovanej mystičky nás chcú Pán Ježiš a
jeho Matka naučiť užitočnejšej a plodnejšej účasti na veľkej udalosti našej spásy,
ktorá sa sprítomňuje na každej svätej omši. Catalina zapisovala slová od Pána Ježiša,
ktoré majú byť rozšírené do celého sveta. Ježiš jej povedal: Večná Láska hľadá duše,
ktoré môžu povedať nové veci o starých, dobre známych pravdách....“
Catalin hovorí: „Toto svedectvo som povinná dať celému svetu na väčšiu chválu
Božiu i pre spásu toho, kto chce otvoriť svoje srdce Pánovi Ježišovi. Robím to preto,
aby veľa duší zasvätených Bohu oživil oheň lásky k Ježišovi, keďže skrze ich ruky
prichádza Pán na zem, aby bol našim pokrmom. Aby iné duše, ktoré stratili rutinu a
zvyk prijímania Ježiša, oživilo denné stretávanie sa s Láskou, aby moji bratia a
sestry, svätí celého sveta, prežívali srdcom najväčší zázrak, slávenie svätej
eucharistie.“
Bol deň pred Zvestovaním. Z členmi našej skupiny sme sa išli vyspovedať. Keď som
prišla nasledujúci deň do kostola trochu oneskorene, arcibiskup a kňazi už
prichádzali k presbytériu. Dievčina mi povedala jemným a ženským hlasom,
napĺňajúcim dušu človeka sladkosťou: „Dnes je pre teba deň učenia sa. Buď pozorná
pretože to, čomu dnes budeš svedkom, všetko to, čo prežiješ v tento deň, budeš sa
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musieť podeliť s celým ľudstvom.“ Prestrašila som sa, lebo som tomu nerozumela,
usilovala som sa zostať veľmi sústredená. Moju pozornosť som sústredila na chór
hlasov veľmi pekných, ktoré spievali akoby z diaľky.
Arcibiskup začal omšu. Keď nadišiel moment
odprosovania dievčina povedala: „Z hĺbky svojho srdca
pros o odpustenie Pána za všetky svoje hriechy, keď si
ho urazila. Vďaka tomu budeš môcť byť hodne účastná
na sv. omši.“ Pomyslela som v zlomku sekundy, veď
predsa som v stave milosti, včera som bola na spovedi.
Mária odpovedala: „Rozmýšľaš, že od včera si
neurazila Pána? Dovoľ mi pripomenúť ti niektoré
situácie. Keď si sa chystala do kostola, prišlo dievča,
ktoré ti pomáha, a prosila ťa o niečo. Ponáhľala si sa, lebo si meškala, preto si
odpovedala neláskavo, nezdvorilo. To bol nedostatok lásky z tvojej strany, a hovoríš,
že si neurazila Boha? Keď si bola na ceste, tvoju cestu skrížil autobus, ktorý do teba
skoro narazil. Vyjadrila si sa nie veľmi vhodne na adresu vodiča, namiesto toho, aby
si sa modlitbami pripravovala na svätú omšu. Chýbala ti láska a stratila si pokoj,
trpezlivosť. A hovoríš, že si neurazila Pána Lásky. Prichádzaš v poslednej chvíli, kedy
kňazi už vychádzajú v procesii, aby celebrovali sv. omšu.“ Catalin odpovedala: „Dosť
Matka, nehovor mi už nič viac, nepripomínaj mi, lebo umriem od bôľu a hanby.“
„Ste povinní prichádzať včas, aby ste sa
pomodlili a poprosili Pána o zoslanie Svätého
Ducha, aby on vás obdaril duchom pokoja,
oddialil do vás ducha tohto sveta, starosti,
problémy a nepozornosti, aby ste tak boli
schopní prežiť sväté chvíle. Prichádzate tesne
pred začiatkom slávenia a ste účastní na omši
tak, ako v inej udalosti, bez žiadnej duchovnej
prípravy. Prečo? To je najväčší zázrak. Prichádzate prežiť moment najväčšieho
obdarovania od Pána a neviete to oceniť.“ To mi stačilo. Cítila som sa veľmi zle z toho
dôvodu, že veľa ráz som nedostatočne prosila Boha o odpustenie, nie len za to, čo sa
stalo v danom dni, ale aj za to, že toľkokrát, tak ako iné osoby, som čakala vonku na
skončenie homília kňaza, a potom som vošla do kostola. Nevedela som alebo
nechcela pochopiť, čo znamená byť účastná na sv. omši, moja duša bola plná
najčastejších hriechov a ja som sa osmeľovala byť účastná na Najsvätejšej obeti.
Pokračovanie v ďalšom čísle...

Pripravila: Mgr. Katarína Hreháčová
Zdroj: preklad z knihy Catalina Rivas: Tajemnica spowiedzi i mszy sw.
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NÁŠ CHRÁM - IKONOSTAS
Významnou umeleckou pamiatkou nášho chrámu jeho ikonostas. Vieme
o ňom, že ho zhotovila známa rezbárska dielňa z Bardejova a to niekedy
v čase dokončenia výstavby celého chrámu.
On je ideovým predelom
medzi loďou a svätyňou
chrámu. Oddeľuje od seba
priestor prístupný veriacim
od priestoru svätyne, kde
dochádza
k
„zázraku
eucharistie“. Jeho výzdoba má
z tohto dôvodu veľmi
honosný
a
slávnostný
charakter. Jeho významovosť
sa premieta aj do spracovania
architektonických častí svätyne a ich polychrómie (zlátenia a striebrenia).
V ikonostase sa nachádzajú troje dverí. Cez stredné, tzv. cárske
(kráľovské) dvere môže prechádzať iba biskup, kňaz, diakon alebo kráľ (cár).
Počas liturgie cez ne kňaz vynáša Telo a Krv Kristovu. Bočné dvere (severné a
južné) sa nazývajú diakonské.
Na cárskych dverách je umiestnená ikona Zvestovania Presvätej
Bohorodičke, ktorá pozostáva z dvoch častí umiestnených tak, aby po
zatvorení dverí vytvárali jednotnú ikonu. Na severných diakonských dverách
je znázornený Sv. Juraj a na južných Archanjel Michal.
Dvere sú umiestnené medzi štyri ikony, ktoré tvoria základný rad
ikonostasu. Na pravo od cárskych dverí je ikona Krista. On je na každom
ikonostase na prvom mieste, pretože je sám bohom a prvotným základom
našej viery. Z druhej strany týchto dverí je ikona Bohorodičky Panny Márie
a takisto je to nemeniteľná súčasť každého ikonostasu. Na pravej strane je
znázornené Usnutie Presvätej Bohorodičky, pretože sa na tejto strane
tradične zobrazuje ikona pripadajúca k odpustovej slávnosti daného chrámu.
Rovnako tradičným zobrazením je aj ikona Sv. Mikuláša – patróna
Mukačevskej eparchie, do ktorej patrila Prešovská arcieparchia pred jej
eparchiálnym zriadením 22.septembra 1818.
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Druhé dva rady ikonostasu zobrazujú zbor dvanástich apoštolov. Každý
z nich je zobrazený samostatne so znakom nástroja svojho umučenia.
V rohoch nad cárskymi dverami sú ikony sviatku Obetovania Pána
a Premenenia Pána. Nad nimi sa na pravej strane nachádza prorok Eliáš a na
ľavej strane ikona Mojžiša. Medzi nimi je umiestnená posledná večera
a úplne navrchu kríž, pri ktorom stojí Bohorodička a ,,Ježišov miláčik“, Sv.
apoštol Ján.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák

SVÄTÝ EVANJELISTA MAREK
Emblém: evanjelium, lev
Patrón stavbárov, murárov, sklenárov,
košikárov, notárov, pisárov; ochranca pred
búrkou, krupobitím, patrón dobrého počasia a
dobrej úrody.
Sv. Marek je autorom druhého evanjelia. Hoci
mal latinské meno, podľa historikov bol
pôvodom Žid, synovec sv. apoštola Petra. Podľa
všetkého nepatril medzi učeníkov Ježiša Krista,
keďže v tých časoch bol ešte mladíkom. Pri opise
udalostí umučenia vo svojom evanjeliu spomína
bezvýznamnú príhodu, pri ktorej vojaci chytili nejakého mladíka zahaleného
do plachty. Ten im však plachtu nechal v rukách a ušiel. Niektorí tvrdia, že
týmto mladíkom bol práve sv. Marek, keďže ostatní evanjelisti o tejto
príhode mlčia. Podľa Nového zákona jeho plné meno bolo Ján Marek. On aj
jeho matka Mária boli v prvej Cirkvi známi a vážení. Dom jeho matky v
Jeruzaleme podľa všetkého slúžil ako miesto stretávania pre Ježiša a jeho
apoštolov a potom aj pre kresťanov. V Skutkoch apoštolských sa opisuje
vyslobodenie sv. Petra z väzenia. Peter bežal odtiaľ priamo do „domu Márie,
matky Jána, ktorý sa volá Marek“ (Sk 12). Mnohí tam boli vtedy zhromaždení
a modlili sa za neho. Exegéti predpokladajú, že v tomto dome prebehla
Posledná večera a Zoslanie Ducha Svätého.
Po Turícach Marek hlásal evanjelium spolu s Barnabášom a Pavlom. Z tejto
prvej misijnej cesty sv. Pavla sa však predčasne vrátil do Jeruzalema (Sk
13,13). Potom sprevádzal Barnabáša na ostrov Cyprus (Sk 15,39). Takisto
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pôsobil v Ríme spolu so sv. Petrom a Pavlom. Euzébius hovorí, že založil
Cirkev v Alexandrii, tam bol aj biskupom a tam aj zomrel mučeníckou
smrťou. Tieto údaje sú však veľmi nepravdepodobné. Svoje evanjelium
napísal Marek pravdepodobne v Ríme pred rokom 60. Písal v gréčtine pre
kresťanov, ktorí pochádzali z pohanských národov. Podľa tradície čerpal
predovšetkým z rozprávania sv. apoštola Petra. Z toho, ako vystupuje Peter v
Markovom evanjeliu, sa zdá byť táto tradícia veľmi pravdepodobná. Jeho
evanjelium je najstaršie spomedzi všetkých štyroch evanjelií. Je písané
špeciálne pre pohanov v Ríme – Marek nespomína židovské obyčaje,
nespomína polemiky Ježiša so Židmi, nehovorí o podobenstvách, ktoré
predpokladajú poznanie židovských obyčajov, a mlčí o tom, čo by mohlo
navodzovať myšlienky, že Židia sú v Božom kráľovstve uprednostňovaní. Je
to teda asi opis toho, čo Peter v Ríme kázal.
Podľa tradície Peter neskôr kázal Marekovi, aby šiel hlásať evanjelium do
Egypta. Hovoria o tom mnohé starokresťanské spisy. Marek založil cirkevnú
obec v Alexandrii, stal sa tam biskupom. Podľa nezaručených historických
správ prvý človek, ktorý sa obrátil na Markovo kázanie, bol Anian, pôvodom
obuvník, u ktorého si dal Marek opraviť obuv. Tento človek sa neskôr stal
Markovým nástupcom na biskupskom stolci v Alexandrii. Podľa tradície
zomrel Marek mučeníckou smrťou – pohania ho raz ráno prekvapili pri
bohoslužbách, uviazali mu povraz okolo hrdla a vláčili ho ulicami mesta, kým
nezomrel. Veriaci ho pochovali v dedine Bucoli pri Alexandrii. Pri vpáde
mohamedánov do Egypta v roku 828 preniesli dvaja benátski kupci jeho
pozostatky do Benátok. Toto však nie je zaručene isté. V Benátkach je úcta k
nemu veľmi živá. V rokoch 1063-1094 tam postavili známu baziliku, ktorá je
zasvätená práve sv. Markovi.
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan

SVÄTÝ PÁTER PIO Z PIETRELČINY
Bol francúzskym rehoľníkom - kapucínom a
kňazom, mystikom obdareným nadprirodzenými
darmi. Narodil sa v južnom Taliansku 25. mája
1887. Už v pätnástich rokoch vstúpil do kláštora.
Po čase ho však zachvátila horúčka a veľmi
ochorel, preto k nemu zavolali lekára, ktorý mu
nameral teplotu 48,5 °C. Tento úkaz sa však u
neho vyskytoval potom stále, ale vedci preň
nemajú vysvetlenie (v lekárskych kruhoch sa
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teploty nad 42 °C označujú ako teploty agónie a sú znakom smrteľného
zrútenia).
V roku 1910 bol vysvätený na kňaza. Dňa 20. septembra 1918 sa u neho
začala objavovať stigmy (rany Ježiša Krista). Keď sa vtedy modlil s
rozopnutými rukami na chóre pred krížom, svätostánok zahorel zvláštnym
svetlom. Kristus v podobe nevysloviteľne krásneho mladého muža sa znášal
k otcovi Piovi. Keď precitol z tejto vízie, mal viditeľne vtlačené Kristove rany.
Jeho spolubratia ho našli ležať na dlažbe chóru.
Páter Pio mal dar jazykov, to
znamená, že skrze dar Ducha
Svätého mohol hovoriť cudzími
rečami, hoci sa ich nikdy neučil.
Nikdy neštudoval gréčtinu ani
francúzštinu, ale občas napísal
svojmu duchovnému vodcovi v
týchto jazykoch a tiež v rôznych
jazykoch
spovedal cudzincov.
Taktiež mal dar bilokácie (bol zároveň na dvoch miestach), vedel uzdravovať,
rozprávať sa s anjelmi, predpovedať budúcnosť. Keď kráčal pomedzi
zástupy, sprevádzala ho vôňa kvetov. Páter Pio umrel v roku 1968 vo veku 81
rokov. Po smrti mu stigmy úplne zmizli.
Pripravila: Mgr. Katarína Hutňanová

Nikdy sa nesťažujte na urážky, nech by pochádzali z ktorejkoľvek
strany. Nezabúdajte, že Ježiša zasypali hanbou a zlobou ľudia, ktorým
on sám pomohol.
Odpustite v duchu kresťanskej lásky každému a majte pritom pred
očami príklad nášho božského Majstra, ktorý prosil svojho Nebeského
Otca o odpustenie dokonca pre tých, ktorí ho pribíjali na kríž.
ARCHÍV PÁTRA PIA
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SVEDECTVO
„Odrezali sme mu predsa hlavu, ale on ožil! Kresťanská Matka Mária
vzkriesila Araba!“
(Vrahovia moslima Šachída)
V decembri 2004 informoval spravodajské agentúry saudský moslim
Šachíd D. o udalosti, ktorá zmenila jeho život. Následne boli tieto
informácie zverejnené v Saudskej Arábii, Sýrii, Palestíne a ďalších
štátoch.
Šachid D. pochádza z bohatej aristokratickej saudsko-arabskej rodiny.
Jeho žena – bohatá moslimka, sa ukázala ako neplodná. Napriek všetkým
dostupným lekárskym pokusom neotehotnela. Niekoľkokrát vykonali cestu
do Mekky, venovali veľké peniaze rôznym mešitám. Potomstva sa však
nedočkali. Rodičia Šachída na neho tlačili, aby si vzal ešte ďalšie ženy – rod
potreboval dediča. Skleslý Šachíd však nedal na rodičov a radšej sa
s manželkou dal na cesty. Navštívili Sýriu. V Damašku si najali limuzínu
s vodičom, ktorý s stal ich sprievodcom po pamiatkach. Manželia sa mu
zverili so svojím problémom. Šofér im poradil, aby šli do hôr, kde majú
sýrski kresťania (pravoslávni – patriaci pod Antoichijského patriarchu)
kláštor, v ktorom je zázračná ikona Matky Božej, menom Panagia Saidnaja (v
preklade Naša Pani) ktorá už pomohla stovkám neplodných manželských
párov rôznych národností a náboženstiev. Hlavné je, aby ich modlitba pred
divotvornou ikonou bola vrúcna a úprimná. To moslima Šachída i jeho ženu
veľmi zaujalo, takže sa rozhodli pokloniť kresťanskej ikone Matky Božej,
Panej kresťanov.
Rehoľníčky ich prijali prívetivo. Manželia vykonali všetko potrebné a so
slzami v očiach sa modlili pred zázračnou ikonou. Rehoľníčky manželom
dosvedčovali, že Matka Božia už mnohokrát pomohla neplodným párom
nekresťanom. Šachíd sľúbil, že ak im Matka Božia požehná dieťa, daruje
kláštoru 80 tisíc dolárov a 20 tisíc taxikárovi, ktorý im poradil.
Manželia sa vrátili do vlasti a po nejakom čase žena zistila, že je tehotná.
Za 9 mesiacov porodila krásneho chlapca. Hneď potom sa chcel Šachíd vrátiť
do Sýrie, aby splnil svoj sľub. Svojmu známemu šoférovi oznámil že vezie
peniaze a poprosil ho aj o dvoch mužov ako ochranku. Záludný šofér si však
pribral dvoch zločincov, s úmyslom Šachída olúpiť a zavraždiť. Vyzdvihli
Šachída na letisku a ten každému z nich sľúbil ešte 10 tisíc dolárov.
Šachíd si už tak zvykol na modlitbu k Presvätej Bohorodičke, že sa ku nej
modlil všade, kade šiel, aj cestou v taxíku. Zločincov, ktorí sa s ním viezli,
neuspokojila sľúbená odmena. Odbočili z cesty na opustené miesto, kde
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Šachída zabili, odrezali mu hlavu a jeho telo rozsekali na kusy. Všetko
nahádzali do kufra auta. Rozdelili si jeho peniaze a prstene a viezli mŕtvolu
niekam zakopať. Avšak na diaľnici sa ich auto náhle zastavilo. Zločinci
vystúpili von a snažili sa auto spojazdniť. Nešlo to, aj keď motor nevykazoval
nijakú chybu. Zastavil pri nich prechádzajúci šofér a ponúkol im pomoc. Vo
vedomí že môžu byť prezradení, ho zločinci hrubo odmietli. Šofér si však
všimol krv, kvapkajúcu z kufra auta a zalarmoval políciu. Keď policajti prišli,
auto ešte stále stálo bez pohnutia. Vzápätí videli pod autom kaluž krvi
a nariadili otvoriť kufor. Akonáhle otvorili kufor, pred ich očami sa skrvavené
telo vzpriamilo a Šachíd vyskočil von. Bol nielen nažive, ale úplne v poriadku!
Povedal policajtom: Práve teraz Panagia (Pani) dokončila zošívanie
môjho krku – práve tu (ukázal im na krku oblasť ohryzku) „potom čo
zošila zbytok môjho tela…“ Keď ho zločinci uvideli, v hrôze padli na kolená,
triasli sa desom a všetko doznali.
Po chvíli zošaleli, váľali sa po zemi, trhali si vlasy kričali: „Odrezali sme
mu predsa hlavu, ale on ožil! Kresťanská Matka Mária vzkriesila
Araba!, Polícia ich spútala a odviezla na psychiatriu. Stále kričali, že nie je
možné, aby Arab, ktorého zabili, sťali a rozrezali, bol ešte nažive. Ukázalo sa,
že Šachíd si pamätal do najmenších podrobností všetko, čo sa stalo, a to
nielen pred vraždou, ale i potom, čo nasledovalo – ako mu sťahovali prstene,
brali hodinky, odrezávali hlavu. Na to všetko sa pozeral akoby z ústrania a
cítil pritom blahodarnú prítomnosť Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky.
Šachída hneď previezli do nemocnice v Damašku, kde vyšetrenie potvrdilo,
že zošitie bolo čerstvé.
Zázračná udalosť bola potvrdená písomnou správou lekárov. Stehy ešte
aj dnes sú viditeľné. Šachíd neustále dosvedčoval, že Panagia spojila časti
jeho tela a vzkriesila ho pomocou Jej syna. Celú udalosť skúmali hierarchovia
pravoslávnej Cirkvi, vrátane antiochijského patriarchu a metropolitu Pavla.
Bol konštatovaný zázrak. Okamžite po udalosti volal Šachíd svojim
príbuzným, a a všetci spoločne šli do kláštora Panagie Saídnaj.
Šachid a celá jeho rodina venovali
kláštoru Matky Božej 800 tisíc dolárov
namiesto 80 tisíc. Dnes, keď Šachíd
rozpráva príbeh tohto úžasného zázraku,
začína slovami: „Keď sa mi toto
prihodilo, bol som moslimom. Dnes je
celá jeho rodina kresťanská.“
Ikona Panagia Saidnaja
Pripravil: o. Peter
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VÝSTAVA DEDIČSTVO OTCOV
Na budúci rok oslávime 1150. výročie príchodu našich vierozvestcov sv. Cyrila
a Metoda, na územie Veľkej Moravy. Pre nás gréckokatolíkov je to veľká udalosť,
ktorú si chceme nielen historický pripomínať, ale predovšetkým sa chceme
zodpovedne postaviť k posolstvu šírenia evanjelia.
Nemožno ohlasovať evanjelium a pritom nepoznať Krista, jeho Cirkev a tradíciu.
A preto aj my dnes, prosíme našich učiteľov sv. Cyrila a Metoda, aby nám vyprosili
dar živej viery. Veď práve oni nám preložili Sväté písmo a tak odkryli pramene
poznania Boha.
My veriaci, gréckokatolíckej farnosti vo Vranove n/T. Čemernom, si tento dar
pripomíname, keď sa každú stredu schádzame v chráme a modlíme sa moleben
k svätým Cyrilovi a Metodovi. V myšlienke duchovnej prípravy na jubilejný rok
príchodu našich vierozvestcov, vznikla myšlienka uskutočniť výstavu kníh, ktorou
budeme spomínať na historické bohatstvo našej miestnej Cirkvi.
A tak v priestoroch našej pastoračnej miestnosti farského úradu sa v nedeľu
18.3.2012, uskutočnila výstava modlitebných kníh, zborníkov, kalendárov, Svätého
písma pod názvom Dedičstvo Otcov.
Po sv. liturgii, výstavu slávnostne
otvoril o.
protopresbyter
Peter
Gavaľa. Potom sa prihovoril MUDr.
Štefan Zahorian za Združenie šíriace
kresťanskú kultúru a MUDr. Pavol
Čandík za Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Otvorenie výstavy obohatila členka
miestneho chrámového zboru, slečna
Katka Feníková, svojím spevom a
hrou na klavíri.
Knihy boli rozdelené na liturgické
trebníky, Sväté písma, modlitebné
knihy, zborníky, časoslovi, irmologióny
a kalendáre. Dominantou výstavy bol zdobený EVANJELIÁR z roku 1914, presne
vážiaci 7 kg, ktorý sa donedávna používal v našej cerkvi. Najstaršou knihou bola
Liturgika vydaná v Budapešti písaná cyrilikou z roku 1878. Na Výstave bolo 162
kníh, ktoré zapožičali veriacich našej farnosti a farská knižnica. Výstava trvala od
18.3. do 31.3.2012. Navštívili ju nielen veriaci z našej farnosti, ale aj deti z MŠ, žiaci
ZŠ a ľudia z okolia. Podľa návštevnej knihy o výstavu malo záujem cca 650 ľudí.
Za podporu a pomoc pri realizácii výstavy chcem poďakovať všetkým, ktorí boli
ochotní zapožičať svoje knihy, ktoré sú neraz dedičstvom našich starých rodičov,
ďalej Združeniu šíriacemu kresťanskú kultúru, ktoré prevzalo patronát nad celou
akciou, ale predovšetkým všetkým, ktorí prišli a svojou prítomnosťou podporili
úmysel o šírenie historického dedičstva, ktoré nám zanechali naši vierozvestcovia sv.
Cyril a Metod.

Pripravila: Kvetoslava Zubková
Kronikárka a vedúca farskej knižnice
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ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU
Gréckokatolícky chrámový
zbor bl. P. P. Gojdiča prijal
pozvanie od zboru CAPPELLA
MUSICAE ANTIQUAE
ORIENTALIS, ktorý funguje
pod vedením prof. dr Leona
Zaborowskiego, aby svoje
umenie prezentoval aj
v Poznani.

Organizátori pripravili pre zbor zaujímavý program, ktorý bol spojený
nielen s vystúpeniami, ale aj s prehliadkou mesta. Tóny staroslovienskej
hudby sa rozozvučali v kostole sw. Antoniega Padawskiego a v
barokovom kostole sw. Stanislawa biskupa v Poznani. Svojim spevom zbor
bl. P. P. Gojdiča potešil aj návštevníkov renesančnej budovy mestskej radnice.
V sobotu popoludní zbor navštívil mesto Rydzyna. Prvé kroky smerovali
na barokový zámok, ktorý bol sídlom poľského kráľa Stanislawa
Leszczyńskiego a vojvodskej rodiny Sulkowski. Vo večerných hodinách
vystúpil zbor na omši v kostole sw. Stanislawa v Rydzyne a po nej sa
predstavil so svojim koncertných pásmom cirkevno – slovanských chorálov,
liturgických a cirkevných piesni.
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V nedeľu zbor bl. P. P. Gojdiča predviedol svoje kvality v kostole sw.
Andrzeja Boboli v Poznani, kde taktiež účinkoval na omši, po ktorej
nasledoval koncert. Potlesk, úsmevy a slová chvály boli pre spevákov
najväčšou odmenou. Krásne a emotívne silné zážitky si neodnášali domov iba
poslucháči, ale aj samotní speváci.
Pre každého to bol čas Božieho milosrdenstva, ktoré Cirkev v tento deň
obzvlášť oslavuje. Preto aj zbor prispel k tejto eucharistickej oslave svojimi
spevmi. Tak ako Zmŕtvychvstalý Kristus vstúpil do večeradla a zjavil sa
učeníkom a neskôr aj Tomášovi, ktorého upevnil vo viere, aj táto slávnosť
bola znakom Kristovej prítomnosti a upevnenia viery. Tak ako
Zmŕtvychvstalý Kristus priniesol pokoj a radosť vystrašeným učeníkom, tak
aj liturgické spevy boli prejavom pokoja a radosti z oslavy zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. A to všetko v čase Nedele Božieho milosrdenstva, sviatku, ktorý
ustanovil pre celú Cirkev bl. Ján Pavol II.
Realizovaný projekt ,,Prezentácia zborového umenia v Poľsku“ bol
podporovaný Ministerstvom kultúry SR. Touto cestou sa chceme srdečne
poďakovať tým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili.
Pripravila: Ing. Dana Mikčová
www.zborppgojdica.sk

Poďakovanie za 2% z dane z príjmu
darované pre zbor v roku 2012
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v tomto roku doniesli tlačivá na 2%,
a tak podporili náš zbor v jeho činnosti.
Získané finančné prostriedky budú použité výlučne na úhradu
cestovných výdavkov na zborové aktivity.
Veríme, že aj v budúcnosti podporíte naše občianske združenie –
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča, Vranov nad Topľou –
Čemerné.
Mgr. Mária Šandorová
dirigent zboru a predseda občianskeho združenie
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča
Vranov nad Topľou – Čemerné
0918/737 539
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NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ NA DEVÍNE
V nedeľu 29. apríla 2012 sa v rámci duchovnej prípravy na Jubilejný rok
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie konala I. púť
gréckokatolíkov na Devín. Bola súčasťou Národnej slávnosti na Devíne,
ktorá sa uskutočnila pod záštitou predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána
Tkáča, PhD.
Slávnosť sa začala gréckokatolíckou archijerejskou svätou liturgiou
v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Devíne. Svätú
liturgiu, v cirkevnoslovanskom jazyku, predsedal Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita. Spolu s ním liturgiu slávili trnavský
arcibiskup Róbert Bezák,
pražský
apoštolský
exarcha Ladislav Hučko,
emeritný
trnavský
arcibiskup
Ján
Sokol,
miestny
farár
Mons.
Marián Gavenda a ďalší
kňazi. Na svätej liturgii
spieval Gréckokatolícky
chrámový zbor bl. P. P.
Gojdiča.
V priamom
prenose túto svätú liturgiu
odvysielala Slovenská televízia, TV Lux a Rádio Lumen. Po skončení sv.
liturgie zarecitovala prvú staroslovanskú báseň Proglas Eva Kristínová.
Slávnostný program ďalej pokračoval na námestí v Devíne a výstupom na
hrad Devín, kde sa položili
vence
k soche
kráľa
Rastislava. Na hrade, pri
staroslovenskej bazilike z 9.
stor., synkel Prešovskej
eparchie Daniel Dzurovčín
spolu so zborom bl. P. P.
Gojdiča slávil Moleben k sv.
Cyrilovi
a Metodovi.
Slávnosť,
ktorej
sa
zúčastnilo množstvo ľudí,
medzi ktorými nechýbali
pútnici farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky Vranov nad Topľou –
Čemerné, pokračovala ďalším kultúrnym programom.
Pripravila: Ing. Dana Mikčová
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LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC MÁJ 2012

Dátum
1.5.2012

Deň
UT

Čas
18.00

Úmysel sv. liturgií
† Emil a Klára

2.5.2012

ST

18.00

† Bartolomej Ďurík

3.5.2012

ŠT

18.00

† Mária Lašutová

4.5.2012

PIA

18.00

* Za ružencové spoločenstvo

5.5.2012

SO

6.5.2012

NE

18.00
7.30
10.30

7.5.2012

PO

18.00

8.5.2012

UT

06.30

9.5.2012

ST

06.30

* Za obrátenie hriešnikov
* Za veriacich farnosti
* Zuzana a Martin Balickí
* Peter s rod.
† Helena, Ján, Mária, Bartolomej, Ján
* Filipko, Terezka, Zuzanka, Marta,
Peter
* Božena a Jozef s rod.

10.5.2012

ŠT

18.00

11.5.2012

PIA

18.00

12.5.2012

SO

7.00

13.5.2012 NE

8.30

14.5.2012

PO

18.00

15.5.2012

UT

18.00

16.5.2012

ST

18.00

17.5.2012

ŠT

18.00

18.5.2012

PIA

10.00

19.5.2012

SO

* Kvetoslava s rod.
† Z rod. Manajovej: Jozef, Mária a
Panychída
Milan Servanský
† Bartolomej, Mária, Bartolomej
o. Hulaj
† Z rod. Naštovej: Žofia a Bartolomej
† Michal Biroš
Panychída
Nanebovstúpenie
* Za veriacich farnosti
Pána
Myrovanie
Eucharistické
† Z rod. Sotákovej
požehnanie
†Anna, Juraj, Mária, Andrej
* Za veriacich farnosti
* Alžbeta s rod. a Mária s rod.
† Ján Kontír

† Jaroslav
† Z rod. Mudrákovej: Jozef, Jozef,
Veronika, Mária
† Z rod. Manajlovej: Emil, Anna

Poznámka
Panychída
Panychída (ročná)
Eucharistické
požehnanie
Fatimská sobota

Panychída
Eucharistické
požehnanie
Panychída

21.5.2012

PO

7.00
7.30
10.30
18.00

22.5.2012

UT

18.00

† Anna Kobiková

Panychída

23.5.2012

ST

18.00

Panychída

24.5.2012

ŠT

18.00

25.5.2012

PIA

18.00

† Michal Rybarčák
*Ľubomír Zubko
† Michal Majerčín
† Z farnosti

20.5.2012 NE
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Panychída
Panychída (hramoty)

26.5.2012

SO

27.5.2012 NE

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva Krakov – Poľsko
Zoslanie sv. Ducha
10.00 * Za veriacich farnosti
Myrovanie
Pondelok sv. Ducha
18.00 * Jana Hulajová a Milan Varga
Sprievod okolo chrámu
18.00 † Z rod. Kaňuchovej: Mária a Juraj

28.5.2012

PO

29.5.2012

UT

30.5.2012

ST

18.00

† Z rod. Rimovej: Emil, Ján

31.5.2012

ŠT

18.00

† Z rod. Macugovej

POZOR - možná zmena liturgického programu!

FARSKÉ OZNAMY
Púť do do Sanktuária Božieho milosrdenstva Krakow – Poľsko sa uskutoční
26. Mája 2012 (sobota). Odchod autobusu bude o cca 3.30 hod., cena lístka 13 – 15
eur. Nahlásiť sa v sakristii u o. Petra.

Zbierky v mesiaci apríl 2012




Od 6. apríla 2012 do 8. apríla 2012 bola zbierka – pokladníčka pri
Božom hrobe - na odoslanie do Sv. zeme. Vyzbieralo sa 273,86 eur
(233,86 eur Čemerné a 40 eur Vechec). Zbierka z druhej pokladníčky
pre náš chrám činila čiastku 237,82 eur.
V nedeľu 29. apríla 2012 bola zbierka na seminár v čiastke 66,72
eur (41,20 eur Čemerné a 25,52 eur Vechec).
Pripravila: Anna Stašková

III. Zasadnutie hospodárskej rady
V stredu 25. apríla 2012 sa konalo III. zasadnutie hospodárskej rady
farnosti. Na schôdzi sa diskutovalo o týchto troch bodoch:
1. Informovanie o zapojení sa našich veriacich na I. gréckokatolíckej púti na
Devín v nedeľu 29. apríla 2012.
2. Oboznámenie sa s projektom oplotenia nášho gréckokatolíckeho
cintorína a jeho celková úprava cez projekty Združenia šíriaceho
kresťanskú kultúru a za pomoci Mesta Vranov nad Topľou.
3. Prerokovanie zmeny oplotenia fary od priemyselnej pekárne.
Pripravila: Ing. Mária Kaščáková
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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: Mgr. Peter Hatrák
Mgr. Katarína Hutňanová
sr. Alena Hutňanová OSsR
Kvetoslava Zubková
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 alebo

priamo našej pokladníčke p. Staškovej.
Pre vnútornú potrebu farnosti vychádza za podpory Združenia šíriaceho kresťanskú kultúru
Vranov nad Topľou - Čemerné.
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