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SLOVO NA ÚVOD
„V Božom milosrdenstve svet nájde pokoj a človek svoje šťastie!“
Nádherný a silný výrok blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. cez ktorý nám Boh
ponúka riešenie pre svet, zmietaný zlom a nepokojom. Ako hovorí sv. Augustín, človek
musí vojsť do pravdy o sebe samom, musí prijať to, že je hriešny. Lebo hriech spôsobuje
naše odvrátenie sa od Božej lásky a silou hriechu je smrť – večná strata priateľstva s
Bohom. Ale Bohu záleží na našom šťastí a aj keby sme my prestali v neho dúfať, on
neprestane veriť nám! Svoju lásku nám dokazuje smrťou svojho Syna Ježiša Krista,
ktorého vzkriesil z mstvych a Svätým Duchom skrze ktorého z nás robí svoj chrám.
Boh túži po našom srdci, pokorme sa pred ním a on nás povýši, hľadajme ho a on sa
nám dá spoznať, milujme ho a on sa stane naším Otcom. Prosme dnes Svätého Ducha,
aby sme boli schopní prijať pravdu o sebe, ale i plán, ktorý má Boh s každým z nás.
o. Peter

AKTUALITY A NOVINKY



Aj v roku 2012 sa kostoly a chrámy otvoria vo
večerných hodinách pre verejnosť. Noc kostolov sa
tohto roku koná v piatok 1. júna 2012 od 18.00 do
24.00 hod. a jej mottom bol parafrázovaný verš z
Prvého listu Solúnčanom: „Všetci sme deti svetla. Nám
nevládne Noc, ani temnota“. Duchovnú garanciu nad
projektom v roku 2012 prevzal trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Cieľom
tejto akcie sú otvorené a rozžiarené plné kostoly, sprístupnené veže a krypty,
zaujímavé prednášky a koncerty.



V nedeľu 3. júna 2012 o 9.30 hod. sa v našom gréckokatolíckom chráme v
Čemernom slávi 1. sväté prijímanie.



V nedeľu 10. júna 2012 sa relikvia sv. Cyrila zastaví na
svojej púti po Slovensku aj v našom chráme. Nitrianske
biskupstvo ju zapožičalo ostatným slovenským diecézam v
rámci príprav na rok 2013, kedy bude 1150. výročie
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a ako sa
Božie slovo po prvýkrát hlásalo v zrozumiteľnej reči ľudu
na území terajšieho Slovenska.

SPRÁVY



V nedeľu
6. mája 2012
v Chráme Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho vo Vechci prijali štyri deti
do svojho srdiečka prvýkrát Ježiška.
Slávnosť sa začala slávnostným
sprievodom, pri ktorom otec dekan
Peter Gavaľa voviedol slávnostne
oblečené
deti
do
chrámu.
Nasledoval obrad obnovy krstných
sľubov, po ktorom krstní rodičia
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obliekli deti do bieleho rúcha. A tak začala svätá liturgia, sprevádzaná spevom
a modlitbami detí. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tak úžasnej
udalosti.



V sobotu 26. mája 2012 sa konala 3. metropolitná gréckokatolícka púť na
Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (Poľsko), ktorú viedol
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Kazateľom bol vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Tematicky sa púť niesla v duchu prípravy na
začiatok Jubilejného roka príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na
naše územie.

"Tí, ktorí úprimne hovoria "Ježiš, dôverujem v Teba"
nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách"
"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdenstvo - túto lásku,
ktorá je dobrotivá, ktorá je súcitná,
ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin,
k svätosti Boha"
7. júna 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, Poľsko
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SV. PETER A PAVOL
Apoštoli – 29. júna
Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla sa slávi vo všetkých
kresťanských cirkvách Východu i Západu. V niektorých východných
tradíciách mu predchádza pôst rozličného trvania, ktorý sa začína v
pondelok po Nedeli všetkých svätých, teda prvej nedeli po sviatku
Päťdesiatnice. So sviatkom je spojený nasledujúci deň – oslava 12
apoštolov, svedkov Krista a kazateľov evanjelia.
Ikonografia znázorňuje bratské objatie medzi Petrom a Pavlom,
alebo obidvoch apoštolov, ktorí držia chrám. Táto vernosť v ich znázorňovaní nám dovoľuje
spoznať ich na ikonách Päťdesiatnice, Zosnutia Bohorodičky a prijímania apoštolov, kde Kristus
na jednej strane dáva svoje telo Petrovi a piatim apoštolom a na strane druhej podáva čašu so
svojou krvou Pavlovi a ďalším piatim apoštolom.
Na večierni sa obaja apoštoli oslavujú ako „prví medzi božskými hlásateľmi“, ako „ústa meča
Svätého Ducha“, ako nástroje diela spásy, ktorú Kristus završuje: Oni „sú krídla poznania Boha,
preleteli končiny sveta a vzniesli sa až do nebies; sú ruky evanjelia milosti, nohy pravdivého
zvestovania, rieky múdrosti, ramená kríža.“
Pre obidvoch je mučeníctvo cieľom, aby skrze neho dosiahli Krista: „Jeden, pribitý na kríž,
odchádza k nebesiam, kde prijíma od Krista kľúče kráľovstva; druhý, sťatý mečom, odišiel k
Spasiteľovi.“ Peter je vzývaný aj ako „vrúcny priateľ Krista, nášho Boha“, a Pavol ako „hlásateľ
viery a učiteľ celého sveta“. Hymnografia ich spája s Rímom, kde vydali svoje svedectvo,
„podivuhodné ozdoby“ mesta: „Peter, skala viery, Pavol, chvála celého sveta, príďte spolu z
Ríma, aby ste nás upevnili.“
Na utierni je Peter oslavovaný ako „prvý“, ako „hlava Cirkvi a veľký biskup“, ale aj ako teológ,
pretože vyznal Ježiša ako Krista: „Na skale tvojej teológie vládca Ježiš založil Cirkev
nerozboriteľnú.“ Tento rybár je prirovnávaný ku kupcovi, ktorý hľadá vzácnu perlu: „Peter, keď
si zanechal, to, čo nie je, dosiahol si to, čo je, ako kupec: a skutočne si ulovil najcennejšiu perlu,
Krista.“ Pavol je naopak predstavovaný ako hlásateľ a učiteľ, ktorý je povolaný priniesť národom
Kristovo meno: „Ty si položil ako základ pre duše veriacich kameň vzácny, uholný, Spasiteľa a
Pána.“ Pavlovo bytie, ktoré bolo vyzdvihnuté až do tretieho neba, znamená dar vyznania
trojičnej viery. „Keď si bol vyzdvihnutý nahor v extáze, dosiahol si tretie nebo, najšťastnejší, a
počujúc nevysloviteľné slová si zvolal si: „Sláva najvyššiemu Otcovi a Synovi jeho vyžarovaniu,
ktorý s ním sedí na tróne, a Duchu, ktorý skúma hlbiny Boha.“ A voči cirkvi Pavol vykonáva úlohu
toho, kto ju privádza Kristovi: „Zasnúbil si Cirkev, aby si ju priviedol ako nevestu ženíchovi
Kristovi: bol si jej družbom, bohonosný Pavol; preto ťa oslavuje po všetky veky.“
Celkovo, Peter a Pavol sú „prvými koryfejmi“, teda tými, ktorí majú prvé miesto a sú „prvými
čo do dôstojnosti“ (prototronoi). „Nech sa prihovárajú u vládcu sveta, aby daroval svetu mier, a
našim dušiam veľké milosrdenstvo.“
Pripravila: Ing. Dana Mikčová
Zdroj: o. Manel Nin, OSB (www.grkat.nfo.sk)
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POĎTE VŠETCI KU MNE...
,,Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a
ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý
nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo
mne a ja v ňom.“
Jn 6, 54 – 56
Dnes je deň veľkého ,,požívania“ Chleba života. Deň prvého svätého prijímania.
Cirkev plná nadšenia volá: ,, Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha“ (Ž 147,
12). Sion – Jeruzalem – večeradlo je všade tam, kde sa opakuje sviatostný zázrak
Eucharistie. Kde sa Kristus stáva pokrmom duší. Dnes je uprostred Vás.
Je vo Vás všetkých, ktorí ho prijímate vo svätom prijímaní. Vo Vás, vo Vašich
srdciach, drahé deti, dievčatá a chlapci, čo ho dnes prijímate po prvý raz, aby ste ho
odteraz už stále prijímali, celý život, aby Vám počas putovania po tejto zemi do
Otcovho domu nechýbali sily.
Z príhovoru Svätého Otca Jána Pavla II. prvoprijímajúcim deťom

Žiaden chrám na zemi nie je taký krásny ako VY!
Otvorte dvere Kristovi!
Nebojte sa prijať Krista!

Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy
nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
(Jn 6, 35)

Mnoho Božieho požehnania všetkým prvoprijímajúcim deťom vyprosujú
veriaci našej farnosti
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DUCHOVNÉ SLOVO
Zoslanie Svätého Ducha - Svätá Päťdesiatnica
Sviatok Zoslania Svätého Ducha sa javí ako
zavsšenie trinitárneho diela v ekonómii spásy.
Mohli by sme zopakovať za Otcami Cirkvi, že
Kristus je veľkým Vodcom Svätého Ducha. Mikuláš
Kabasilas hovorí: „Aká bola úloha a cieľ Ježišovej
činnosti? (...) nie je to nič iné, ako Zoslanie
Svätého Ducha na celú Cirkev.“ Nanebovstúpenie
Pána je tak najvyšším stupňom epiklézy a
odpoveďou na túto prosbu je Svätý Duch, ktorého
nám posiela Otec, dar Päťdesiatnice. Tento obraz
však neumenšuje centrálny charakter Kristovho
vykúpenia, obety Baránka, ale umocňuje sled po
sebe idúcich skutočností, ukazujúc ich každú v jej
vlastnej veľkosti, každú slúžiacu druhej, vo vzájomnej obojstrannej službe, v spoločnom
kráčaní do Otcovho Kráľovstva.
Opis zo Skutkov svätých apoštolov nás privádza do Večeradla, kde zhromaždení
apoštoli spolu so ženami, Ježišovou Matkou Máriou a jeho bratmi, jednomyseľne
zotrvávali na modlitbách.
V utierni sviatku spievame: „Prameň Ducha zostúpil na zem, duchovne sa
rozdelil v ohnivé rieky, apoštolov obdaril a osvietil ich. Oheň bol nad nimi, ako oblak
z rosy, osvecujúci plameň na nich pršal.“
Kompozícia sviatku ikony predstavuje toto kolégium dvanástich apoštolov,
zastupujúcich dvanásť kmeňov Izraela. Je to jednota Cirkvi, ktorej neviditeľnou hlavou
je Kristus. Apoštoli vytvárajú polkruh. Sedia v dvoch rovnakých skupinách oproti sebe,
čo znázorňuje ich rovnosť. Uprostred apoštolov je Matka rodiacej sa Cirkvi, Panna
Mária. Prítomnosť Svätého Ducha je znázornená ohnivými plamienkami, ktoré sa
rozdelili nad ich hlavami. Svet nepokrstených, ktorí túžia po svetle Evanjelií,
predstavuje väzeň oblečený do kráľovských šiat. Nachádza sa v čiernom kruhu, ktorý
znázorňuje oblak tieňa a smrti.
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Svätý Duch vedie pozemskú Cirkev, ktorá je spoločenstvom vzájomnej lásky
a jednoty v mnohosti, jednoty všetkých ľudských osôb. Súčasne nám zjavuje aj nebeskú
Cirkev troch božských osôb, jednotu a lásku Najsvätejšej Trojice.
„Jasaj dcéra svetla, svätá matka Sion! Raduj sa a plesaj svätá Cirkev, vznešená
Kristova nevesta. Skveješ sa ako nebesia a tvoja sláva sa rozlieva po celej zemi. Vedie
ťa a neustále nad tebou bdie Svätý Duch, ktorý lieči chorých, posilňuje vyčerpaných,
oživuje mstvych a všetkých privádza k večnému životu“ (Akatist k Svätému Duchu).
Pripravila: sr. Jarmila OSsR

ROZHOVOR
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča vedú
dirigentky Mgr. Mária Šandorová a Mgr. Jana Višňovská.
Pani dirigentku Mgr. Máriu Šandorovú sme oslovili
a prinášame Vám rozhovor.
V roku 1994 ukončila Pedagogickú fakultu v Prešove,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracuje ako
učiteľka I. stupňa na Cirkevnej základnej škole bl. Jána
Pavla II. V Hencovciach. Manžel taktiež pracuje ako
učiteľ. Dcéra a syn študujú a sú aktívnymi členmi zboru.
1. Ako ste sa dostali k cirkevnej hudbe a čo Vás k tomu viedlo?
Dostala som sa k nej úplnou náhodou vďaka mojej mame a myšlienke
vtedajšieho správcu farnosti o. Františka Puciho, ktorý chcel založiť zbor,
a preto pozýval ľudí na prvé stretnutie. Ja som to chcela skúsiť, pretože sa mi
vždy páčil takýto druh spevu. Najprv som bola členkou a neskôr mňa a moju
sestru poveril o. Puci dirigovaním. Postupne sme sa dostali k vedeniu aj
mládežníckeho a detského zboru vo farnosti.
2. Aké má miesto hudba vo Vašom živote a ako je to s hudbou vo Vašej rodine?
Som absolventkou ZUŠ, takže hudba, presnejšie hra na klavíri a spev v zboroch
patrili k mojim koníčkom už od malička. Aj moja práca učiteľky cirkevnej
základnej školy je spojená s hudbou, pretože v škole tiež vediem detský
spevácky zbor a tento pravidelne účinkuje pri svätých omšiach v kostole,
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akadémiách, vianočných programoch a rôznych príležitostiach organizovaných
školou. Pripravujem žiakov na spevácke súťaže v ľudovom i cirkevnom speve. Aj
moja dcéra a syn navštevujú ZUŠ, pričom obaja výborne hrajú na klavíri
a spievajú v Zbore bl. P. P. Gojdiča. Dominik má vlastnú kapelu, kde hrá na
gitare a Damiánka spieva v zboroch KANTILÉNA a v školskom speváckom zbore
cirkevného gymnázia.
3. Aké máte záľuby mimo hudby?
Veľmi rada lyžujem a korčuľujem na ľade. Často si s obľubou pozriem dobré
divadlo a viem si dobre oddýchnuť pri jarnej turistike v Tatrách.
4. Čo pre Vás znamená zbor?
Zbor bl. P. P. Gojdiča je pre mňa najväčším koníčkom a relaxom zároveň.
Jednak kvôli krásnej harmónii poskladanej z ľudských hlasov, ktorá sa mi páči
a jednak kvôli ľuďom, ktorí tvoria samotné spoločenstvo zboru. Je to totiž
zaujímavá kombinácia rôznych vekových skupín od 11. ročných detí až po 70.
ročných spevákov rozličných povolaní. Podstata je v tom, že spolu dobre
vychádzame, vzájomne sa rešpektujeme a pomáhame si aj mimo zboru. Tešíme
sa na každé stretnutie, alebo viacdňové koncerty mimo nášho mesta. Máme
spoločné množstvo krásnych spomienok aj úsmevných príhod.
5. Mali ste niekedy chuť skončiť so zborom?
Občas, najmä keď som sa dostala do časovej tiesne, ale prešlo ma to.
Myšlienka, že zbor funguje viac než 20 rokov ma stále poháňa vpred.
6. Kto je Vašou najväčšou oporou pri práci so zborom?
Najväčšou oporou v zbore je pre mňa moja sestra Janka, ako druhá dirigentka
a hlavný kritik pri práci s novými skladbami, ako aj pri organizácií vystúpení.
7. Akú máte víziu v oblasti fungovania zboru?
Myslím si, že zbor má pred sebou množstvo pekných vystúpení a koncertov
nielen u nás v cerkvi, ale aj v ďalších mestách na Slovensku i v zahraničí. Teším
sa najmä z toho, že u nás spievajú aj mladí chlapci a dievčatá a študenti
vysokých škôl, ktorí sú našou ozdobou aj budúcnosťou.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov pri Vašej práci!
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PRÍSPEVKY
SVEDECTVO CATALIN RIVAS
2. časť: Sláva na výsostiach Bohu a Liturgia Slova
V ten deň, keď sa mi počas omše prihovorila
najsvätejšia Panna Mária bol sviatok. Na omši sme
začali spievať Chvála na výsostiach Bohu. Naša Pani
povedala: „Ospevuj a zvelebuj celou svojou láskou
Najsvätejšiu Trojicu, uznávajúc seba za jej stvorenie
a dieťa. Náhle som zbadala, že som na inom mieste,
plnom svetla, v prítomnosti celého majestátu Božieho
trónu. Ježiš sa nachádzal predo mnou, s tvárou plnou dobroty a milosrdenstva. „ Iba ty
si Pán, iba ty si najvyšší, Ježišu Kriste s Duchom Svätým...“ V tom momente Boh Lásky
triasol mojim bytím... Poprosila som Ho: „Pane, osloboď ma úplne od zlého ducha.
Moje srdce patrí iba Tebe. Pane môj, zošli mi tvoj pokoj, aby som mohla čo najviac
načerpať z Eucharistie a aby môj život, priniesol čo najlepšie ovocie. Duch Svätý,
premeň ma, konaj vo mne, sprevádzaj ma. Udeľ mi dary, ktoré potrebujem, aby som Ti
čo najlepšie slúžila.“
Nastal moment liturgie slova. Mária mi povedala, aby som opakovala: „Pane, dnes
túžim počúvať tvoje Slovo a prinášať hojné ovocie. Nech tvoj Svätý Duch očistí moje
srdce, aby tvoje Slovo vzrastalo a rozvíjalo sa. Očisť moje srdce, aby bolo dobre
pripravené. Povedala: „Chcem, aby si sa sústredila na čítanie i na celú homíliu kňaza.
Pamätaj na slová Biblie. Slovo Božie sa nevracia dovtedy, dokedy nevydá úrodu. Ak
budeš uvážlivá, zostanú v tvojom srdci slová, ktoré budeš počuť. Pripomínaj si tie slová
počas celého dňa, tie ktoré zanechali v tebe stopu. Niekedy to bude celý úryvok
evanjelia, inokedy len jedno slovo. Maj záľubu v týchto slovách počas dňa. Stanú sa
súčasťou tvojho bytia. Taká je cesta premieňania života. Slovo Božie má premieňať
človeka. A teraz povedz Pánovi, že si tu, aby si počúvala to, čo ti On túži povedať
v dnešný deň.“
Poďakovala som Bohu za možnosť vypočutia jeho Slovo. Poprosila som ho
o odpustenie, že som mala tak tvrdé srdce počas toľkých rokov. Tiež za to, že som moje
deti učila chodiť na svätú omšu v nedeľu iba preto, že tak prikazuje Cirkev, a nie z lásky,
aby sa nechali napĺňať Bohom. Ja som sa sama zúčastňovala veľakrát Eucharistie len z
9

povinnosti a myslela som si, že skrze to budem spasená. Vôbec som nemyslela na to,
aby som sv. omšu prežívala a sústreďovala pozornosť na čítanie a homíliu kňaza.
Pocítila som veľkú bolesť, keď som si uvedomila koľko rokov som prežívala sv. omšu len
tak, v nevedomosti čo všetko sa odohráva v tejto svätej chvíli. Veľa krát je naša účasť
na sv. omši povrchná. Prichádzame, lebo je svadba, pohreb alebo chceme sa ukázať
pred ľuďmi. Aká je veľká nevedomosť ľudí o Cirkvi a sviatostiach! Koľko času venujeme
učeniu a dobývaniu vedy o veciach tohto sveta, ktoré v istom momente našej smrti
strácame a nezostáva nám nič z týchto vecí? Zatiaľ čo o tom, vďaka čomu dobývame
trochu neba na zemi a potom život večný, nevieme nič. A nazývame sa študovanými
ľuďmi.
Nastúpila príprava obetných darov. Najsvätejšia Panna povedala: „Pomodli sa so
mnou. Opakuj spolu so mnou. Pane, obetujem Ti všetko, čím som, to čo mám a to čo
viem. Všetko vkladám do tvojich rúk. Ty Pane poslúž si mojou malosťou, pre zásluhy
Tvojho Syna premeň ma, Bože Najvyšší. Prosím ťa za moju rodinu, za mojich
dobrodincov, za každého, ktorý prináleží do nášho Apoštolátu, za všetkých, ktorí nás
odmietajú, za všetkých tých, ktorí sa zverujú do našich modlitieb. Nauč ma klásť moje
srdce na zem, aby ich cesta bola menej tvrdá. Tak sa modlia svätí, chcem, aby ste tak
i vy všetci činili.
O to prosí aj sám Ježiš, aby sme kládli svoje srdcia na zem, aby iní nepociťovali jej
tvrdosť, aby sme im pomohli zmenšovať ich bôle pri stúpaní.
Odrazu som spozorovala postavy, ktoré som predtým nevidela. Pri každej osobe,
ktorá sa nachádzala v kostole sa objavila ďalšia postava. Kostol sa zaplnil mladými,
peknými bytosťami. Boli oblečené v jasných bielych tunikách. Zoradili sa v hlavnej
uličke a smerovali k oltáru. Naša Matka povedala: „Pozri. To sú anjeli strážni všetkých
ľudí, ktorí sú tu. Je to chvíľa, v ktorej anjel strážny nesie obetu a prosby každého
z prítomných na oltár Pána.“
Zavalilo ma veľké prekvapenie, keď som pozerala na tie bytosti, mali tváre tak
pekné, žiarivé, že ťažko si to predstaviť. Nedotýkali sa zeme. Niektoré postavy mali
zlaté misy iskriace bielo-zlatým svetlom. Mária povedala: „To sú anjeli strážni osôb,
ktorí obetujú túto svätú omšu v početných intenciách, tých osôb, ktoré sú vedome
toho, čo znamená táto celebrácia, tých, ktorí majú čosi čo obetujú Pánovi... Obetujte
v tom momente....obetujte svoje starosti, utrpenie, sklamania, smútok, radosti, svoje
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prosby. Pamätajte, že omša má nekonečnú cenu, preto buďte hojní v obetovaní seba
i svojich prosieb.“
Za prvými anjelmi išli iní, ktorí nemali nič v rukách, ktorí ich mali prázdne. Pani
povedala: „To sú anjeli ľudí, ktorí sú tu, ale nikdy nič neobetujú. Nezaujímajú sa
o prežívanie tejto chvíle svätej liturgie a nemajú prosby, ktoré by mohli priniesť pred
oltár Pána.“
Na konci išli ešte iní anjeli, veľmi smutní. Mali ruky zložené do modlitby a hlavy
spustené dole. „To sú anjeli strážni, tých osôb, ktoré sú tu a akoby ich nebolo. Prišli
z donútenia, z povinnosti, bez žiadnej túžby byť účastní na sv. omši. Ich anjeli sú
smutní, pretože môžu priniesť pred oltár iba svoju vlastnú modlitbu. Nezarmucujte
vašich anjelov strážnych... Proste o veľa. Proste o obrátenie hriešnikov, o pokoj vo
svete, za svoje rodiny, za svojich susedov, za tých, ktorí sa zverujú do vašich modlitieb.
Proste, veľa proste, nie iba pre seba, ale aj pre iných. Pamätajte, že obeta je veľmi milá
Pánovi, kedy skladáte v nej celých seba, aby Ježiš zostupujúc, vás premenil pre svoje
zásluhy. Čo môžeš obetovať Otcovi zo seba? Ničotu a hriech. Keď jednak skladáš seba
ako obetu, zjednotení so zásluhami Ježiša, taká obeta je Otcovi milá.
Procesia bola nepredstaviteľne pekná. Potom mi zanikli spred očí všetky nebeské
bytosti, skladajúce hold pred oltárom – jedny kladúce svoj dar na zem, iné kľakajúce
s tvárou k zemi.
Pokračovanie v ďalšom čísle...
Pripravila: Mgr. Katarína Hreháčová
Zdroj: preklad z knihy Catalina Rivas: Tajemnica spowiedzi i mszy sw.

Buďte stále veselé, pretože smútok
je matkou vlažnosti.
sv. Mária Dominika Mazzarellová
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VITRÁŽE V NAŠOM CHRÁME
Od začiatku tohto roka uverejňujeme
vo farskom časopise články o vitrážach,
ktoré sú umiestnené v našom chráme.

Sv. Ján Zlatoústy
Sv. Ján Chrizostomus /Zlatoústy/ sa
narodil v Antichii okolo roku 344. Otec
mu zomrel keď bol ešte dieťaťom
a matka zostala ako mladá vdova, aby
sa mohla naplno venovať výchove
svojho jediného syna. Zabezpečila mu
najlepších učiteľov. Už v mladom veku
prekonal vo vedomostiach svojich
učiteľov.
Jeho známy a populárny učiteľ Liberius
o ňom prehlásil: „Aké to matky tí
kresťania majú“
a na jeho adresu
vyhlásil, že by bol jeho najlepším
nástupcom v rečníckom /filozofickom/
učení, ak by ho ešte skôr nezískali
kresťania. Namiesto toho mladý Ján sa
zameral na štúdium teológie. Rozhodol
sa taktiež zrieknuť sveta a svetských
vecí. Zamieril na horu neďaleko
Antiochie k mníchom, ktorý tu viedli
veľmi nábožný život. Šesť rokov sa
medzi nimi priúčal kresťanskému životu
a následne dva ďalšie roky prežil
v skalnej jaskyni v rozjímaní osamote.
Stihol sa tu naučiť celý nový zákon
naspamäť.

Zoznam vitráži v našom chráme
a číslo farského časopisu,
v ktorom boli uverejnené články
1. Sv. evanjelista Marek
5/2012
2. Sv. evanjelista Matúš
3. Sv. evanjelista Ján
4. Sv. evanjelista Lukáš
5. Sv. Ján Zlatoústy
6/2012
6. Sv. Bazil Veľký
7. Sv. Cyril
8. Sv. Metod
9. Božie oko
2/2012
10. Anjeli
3/2012
11. Sv. Jozafát Kuncevič
2/2012
12. Bl. P. P. Gojdič
13. Bl. V. Hopko
14. Bl. M. D. Trčka
15. Vzkriesenie Ježiša Krista
16. Veľké Jordánske svätenie vody
17. Vstup Ježiša Krista do Jeruzaléma
18. Stretnutie starého Simeóna s
Ježišom Kristom

Pre veľmi prísny asketický život ochorel a musel sa vrátiť do Antiochie, kde bol najprv
vysvätený na diakona a po niekoľkých rokoch aj na kňaza. Ako 40. ročný prvýkrát kázal, no už
zanedlho mal obrovské množstvo poslucháčov, aj napriek tvrdým slovám kritiky na adresu
života, ktorý viedli. Za 12. rokov kázania obrátil na vieru veľké množstvo pohanov.
V roku 398 bol vysvätený na arcibiskupa v Carihrade, kde v tom čase pôsobilo mnoho kacírov
a rozširovalo tam svoje bludné učenie. Keďže bolo arcibiskupstvo veľmi bohaté a sám žil
v chudobe, rozdával všetko bohatstvo chudobným. Keďže káral nemravný život bohatých,
narobil si aj veľké množstvo nepriateľov. K jeho odporcom sa zaradili aj patriarcha Theofil
a cisárovná Eudoxia. Theofil nemal rád ľudí, ktorí mu odporovali a arcibiskup Ján prijal niekoľko
ním vyhnaných rehoľníkov do svojej diecézy. Toto nepriateľstvo preto prepuklo do otvoreného
boja. S ním sa spojila cisárovná Eudoxia, ktorá utláčala chudobných, vdovy a siroty a neváhala
nikoho pripraviť o jeho práva. Arcibiskupovi sa to nepáčilo a kritizoval ju, následne tá
presvedčila svojho manžela, aby ho poslal do vyhnanstva a zbavil pastierskeho úradu. To sa zase
nepáčilo veriacim a začalo sa proti tomuto rozhodnutiu búriť, žiadajúc jeho návrat. Vyzývajúc
ľud k pokoju sa nechal tajne previesť na loď, ktorá ho mala prepraviť do mesta Bythínia, kde mu
určili miesto vyhnanstva. V noci však nastalo obrovské zemetrasenie a poškodila sa pri ňom aj
časť palácových komnát, čo v strachu donútilo cisárovnú presvedčiť jej manžela o potrebe
spätného povolania arcibiskupa. O niekoľko týždňov dala Eudoxia postaviť svoju sochu neďaleko
chrámu Sv. Žofie, v ktorom kázal Ján a keďže ľud pri jej posväcovaní pískal a robil pri tom veľký
hluk, znova z toho obvinili arcibiskupa a poslali ho do vyhnanstva. Odtiaľ písal povzbudzujúce
listy svojim kňazom, dal ho cisár ešte ďalej prepraviť a trýzniť. O dva mesiace na to Sv.
arcibiskup Ján Chrizostom /Zlatoústy/ zahynul.
Bola to veľmi významná osobnosť našej východnej cirkevnej tradície, ale uctieva ho aj
západný obrad a aj my tým, že si ho pripomíname na vitráži v našom chráme. Zostalo po ňom
zaznamenaných množstvo rečí, spisov, modlitieb, ale najvýznamnejším dielom ktoré urobil bola
úprava liturgie sv. Bazila Veľkého do podoby, ktorá sa celebruje v našich chrámoch počas celého
liturgického roka.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák

Jún – mesiac Božského Srdca
Osobný a živý vzťah ku Kristovi je jeden z najistejších prejavov
pravej zbožnosti, aká sa vyskytuje iba u kresťanov. Túžba po
osobnom vzťahu ku Kristovi si našla rôzne formy vyjadrenia v
modlitbách. Jednou z nich je aj úcta k Ježišovmu Srdcu, ktorá
vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v
ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj
s oslávenými ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty
pramenia vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou
prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ (Jn 19, 34).

Úcta k Ježišovmu Srdcu začína zjaveniami sv. Margite Márii Alacoque (1648-1690), rehoľníčke
v Paray-le-Monial. V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa
na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým
dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež,
chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak
správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve
Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim
sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“
Úcta k Ježišovmu Srdcu sa spočiatku stretávala s ťažkosťami. Nevedeli ju pochopiť už
spolusestry sv. Margity, ktoré jej odporovali a vyhrážali sa. Aj preto bola veľmi dlhá, ťažká a
tsnistá cesta od prvých verejných, veľmi skromných prejavov úcty k Ježišovmu Srdcu po dnešné
rozšírenie. Napokon sa rozšírila do celého sveta. Cirkev ju prijala za svoju a odporučila ju v
niekoľkých encyklikách. Bolo však treba bližšie vysvetliť celistvý výraz Božské Srdce. Teológovia
preto pridávajú niekoľko objasnení. Srdce je na prvom mieste telesný ústroj, ktorý sa
všeobecne považuje za hlavný zdroj telesného života. Prebodnutie Kristovho srdca na kríži
(porov. Jn 19, 34) malo úradne dosvedčiť, že sa definitívne skončil Spasiteľov pobyt na zemi a
jeho činnosť; že sa dokončila obeta. V Kristovom srdci teda vzdávame úctu jeho telu, ktoré sa
stalo zdrojom posvätenia. Preto sa úcta k Božskému Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami,
návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v mesiaci. Ježišovo
Srdce však nie je mstva relikvia, ale živý ústroj Bohočloveka, stred jeho celej osobnosti. Sv.
Margita Mária často vraví: „Božské Srdce mi povedalo...“ Je to isté, ako keby povedala: „Povedal
mi to Ježiš...“ Úcta k Božskému Srdcu je teda úctou k osobe vteleného Božieho Syna, ktorý je
brána k Otcovi (porov. Jn 10, 7), jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 2, 5). Tlčúce
srdce je symbolom života a činnosti. V Ježišovom srdci teda obdivujeme všetku prácu, všetky
námahy, ktoré vykonal a podstúpil za nás. Nechceme patriť k tým, ktorí sa mu za to odplácajú
iba nevšímavosťou a nevďakom. Vo Svätom písme je srdce symbolom vnútorného života, toho,
ktorý možno navonok zostane bez povšimnutia. Boh skúma srdce človeka (porov. Ž 7, 10). V
Písme srdce „rozvažuje“, „myslí“, „rozhoduje sa“, zhrňuje sa tu to, čomu dnes hovoríme
duševný život. V srdci spravodlivého potom prebýva Boh, srdce je chrámom Svätého Ducha
(porov. 1 Kor 3, 16); srdce je teda stredom duchovného úsilia. Teológ KarlRahner vraví, že patrí
medzi najprvotnejšie a najzákladnejšie ľudské pojmy, danosti a skutočnosti.
Úcta k Božskému Srdcu preto kladie dôraz na vnútorný Ježišov život, do ktorého sa túžime
vžiť. Prajeme si pochopiť jeho zmýšľanie, sklony, city, rozhodnutia, čnosti, milosť. Bohočlovek
mal totiž plný ľudský život aj z psychologickej stránky. Vnútorný život je pochopiteľne dôležitejší
než vonkajšie, viditeľné skutky. V úcte k Božskému Srdcu je teda niekoľko cenných prvkov.
Myšlienka zmierenia za hriechy iných nás privádza k téme kolektívnej viny, ktorá je dnes taká
časová. Vrelý pomer ku Kristovi nám pomáha k tomu, aby sme sa povzniesli nad mstvy
legalizmus predpisov a nariadení, aby sme dali prikázaniam ten zmysel, ktorý majú: byť
výrazom lásky a cestou k Otcovi.
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Dnešný človek sa cíti silný a mocný pri organizovaní vonkajšieho sveta, ale zato si viac
uvedomujeme svoju vnútornú psychologickú a mravnú slabosť. Nemáme už pocit humanitného
ideálu silného a dokonalého jedinca, obdivovaného všetkými. V úcte k Božskému Srdcu sa kladie
dôraz na sviatostný prvok nášho posvätenia a na silu Božieho milosrdenstva, ktoré vždy a za
každých okolností pomôže tomu, kto na svoju úlohu nestačí. Podľa zjavenia sv. Margite Márii
Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú
jeho Srdce:
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
2. Uvediem pokoj do ich rodín.
3. Poteším ich v utrpení.
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
7. Vlažní sa stanú horlivými.
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
10. Kňazom dám milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami.
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a nikdy sa
odtiaľ nevymažú.
12.Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosťpokánia na
konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších
mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude
záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine.
Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na
konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké prisľúbenie, je sväté
prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: „Prijímania na prvé piatky
majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a
zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“
Takto je v duchu zjavení v Paray-le-Moniale každý prvý piatok akoby malým sviatkom
Ježišovho Srdca. Podmienky, ktoré sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie veľkého prisľúbenia, sú:
Deväť prijímaní v deväť prvých piatkov v mesiaci, ktoré musia byť neprerušené. Podľa dnešných
smerníc o svätej liturgii je jasné, že pokiaľ je to možné, treba sv. prijímanie prijať počas sv.
liturgie. Počet deväť nie je nijakou mágiou, ale umožňuje, aby sa niekto naučil verne pristupovať
k sv. prijímaniu počas dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie disponovaným prijať väčšie milosti
a duchovné dary. Najlepšou zárukou sú tu Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, má
večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6, 54; 58).
o. Peter
(Spracované z brožúrky: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, o. FantišekDancák)
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FARSKÉ OZNAMY
V nedeľu 20. mája 2012 bola zbierka na Katolícke masmédiá v sume 90,84 EUR
(49,04 eur Čemerné a 41,80 eur Vechec).
Účelom zbierky je finančne podporiť predovšetkým masmediálne projekty Katolíckej
cirkvi na Slovensku, ktoré možno podávať na základe výzvy, ktorá je každoročne v
určenom termíne uverejnená v Katolíckych médiách. Zároveň ide o podporu činnosti
katolíckych médií na Slovensku, predovšetkým Rádia Lumen a TV Lux, ktoré plnia veľmi
dôležitú pastoračná a evanjelizačnú misiu. Bez podpory veriacich môžu len ťažko plniť
svoje poslanie. Podotýkame, že výnos tejto zbierky pokrýva len cca 20% z povinného
príspevku našej archieparchie na Rádio Lumen. Tak isto aj TV LUX potrebuje finančnú
pomoc.

LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC JÚN 2012
Dátum

Deň

01.06.2012
02.06.2012
03.06.2012
04.06.2012

PIA
SO
NE
PO

18.00
18.00
09.30
18.00

05.06.2012

UT

18.00

06.06.2012

ST

18.00

07.06.2012

ŠT

17.30

08.06.2012

PIA

18.00

09.06.2012

SO

7.00

10.06.2012

NE

10.00

11.06.2012

PO

18.00

12.06.2012

UT

Čas

18.00

13.06.2012

ST

18.00

14.06.2012

ŠT

18.00

15.06.2012

PIA

18.00

16.06.2012

SO

7.00

17.06.2012

NE

7.30
10.30

Úmysel sv. liturgií
* za ružencové spoločenstvo
* za obrátenie hriešnikov
* za veriacich farnosti
* Mária Varchoľová
+ Z rod. Martonovej:
Ladislav a Mária
+ Mikuláš Hudák
*ďakovná – myrovanie
Eucharistický sprievod s
rímskokatolíkmi
+ Z rod. Hrunenej:
Anna a Ján
+ Helena Pacolová
* rod. Fešková: Jozef a Mária
* za veriacich farnosti
+ z rod. Sivičovej: Helena,
Mária, Ján, Ján, Michal,
Martin
+ z rod. Kozenkovej,
Kľučarovej, Hrabinovej
+ z rod. Kozenkovej:
Pavol a Anna
+ z rod. Naštovej:
Žofia a Bartolomej
+ Michal Majerčín
+ z rod. Prokopičovej:
Michal a Mária
+ Michal Choma
* na úmysel
Bohuznámej Moniky
- myrovanie
+ Michal Biroš
* na úmysel darcu pre
dobro archieparchie 1
* za veriacich farnosti
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Poznámka
Euch. požehnanie
Fatimská sobota
1. sv. prijímanie
Panychída
Panychída
Sviatok Eucharistie

Príchod relikvie
sv. Cyrila

Panychída
(o. Hulaj)

(o. Hulaj)
Panychída
(o. Hulaj)

Božské srdce
Panychída

Odpust Vechec

18.06.2012
19.06.2012

PO
UT

20.06.2012

ST

21.06.2012

ŠT

22.06.2012
23.06.2012

PIA
SO

24.06.2012

NE

25.06.2012

PO

26.06.2012

UT

27.06.2012
28.06.2012

ST
ŠT

29.06.2012

PIA

30.06.2012

SO

18.00 + z rod. Sotákovej
18.00 + Jozef, Anna, Pavol
+ z rod. Chomovej:
18.00
Michal a Mária
* rod. Mičejová
+ Juraj Kozenko
18.00
* Milan Gutek
18.00 + Pavol, Anna, Rozália
7.00 + Michal Rybarčák
7.30 * Na úmysel
Bohuznámej Moniky
10.30 *za veriacich farnosti
+ z rod. Jackovej:
18.00
Michal a Mária
+ z rod. Kozenkovej:
18.00
Mária a Juraj
18.00 + Bartolomej Ďurík
18.00 + z rod. Macugovej
* za veciach farnosti
18.00 - myrovanie
7.00 * Ďakovná

Panychída
Panychída

(o. Hulaj)
(o. Hulaj)
Panychída

Panychída

Sv. Peter a Pavol

POZOR - možná zmena liturgického programu!
Letné prázdniny - Stretnutie mládeže
Juskova Voľa 2012
Záujemcovia o letné tábory v Juskovej Voli nech sa čím skôr hlásia u o. Petra.
1. turnus: 01.07.-06.07.2012 (9 - 11 r.)
2. turnus: 08.07.-13.07.2012 (15 - 17 r.)
3. turnus: 15.07.-20.7.2012 (9 - 11 r.)
4. turnus: 22.07.-27.07.2012 (12 - 14 r.)
5. turnus: 29.07.-03.08.2012 (9 - 11 r.)
6. turnus: 05.08.-10.08.2012 (12 - 14 r.)
7. turnus: 12.08.-17.08.2012 (15 - 17 r.)
8. turnus: 19.08.-24.08.2012 (12 - 14 r.)
9. turnus: 26.08.-31.8.2012 (18 a viac) + miništrantský turnus
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Kresba: Anežka Fejková

Mamka

Môj ocko

Môj ocko na kamióne jazdí,
nemá takú možnosť každý.
Vozí tovar sem a tam,
keď domov príde, radosť mám.

Moja mamka tá je fajn,
vždy pomáha mi, naozaj.
Varí , pečie, umýva,
učí, píše, pomáha.
Moju mamku rada mám,
vďaka Bohu, že ju mám.

Vyrazíme vždy na výlet malý,
Vysoké Tatry sme už celé spoznali.
Keď vyrastiem, pôjdem s ním,
na cesty s ockom vyrazím.

Napísala Anežka Fejková

Napísal Matej Fejko
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KONTAKT

ADRESA:

Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou – Čemerné
Námestie 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
Za vydanie zodpovedá:

Zostavili:

DIČ:2021362387
Web: www.grkatvt.sk

Mgr. Peter Gavaľa
0910/314342
gavala.peter@gmail.com
vranov.cemerne@grkatpo.sk

Ing. Mária Kaščáková
Mgr. Katarína Hreháčová
Ing. Dana Mikčová
Mgr. Martina Čandíková

Prispievatelia: sr. Jarmila OSsR
Mgr. Peter Hatrák
Mgr. Monika Fejková
Anežka Fejková
Matej Fejko

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