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1. SLOVO NA ÚVOD
Nastúpili sme cestu štyridsať denného pôstu. Pre mnohých je to výzva, ako
zatiahnuť na hlbinu duchovného života s cieľom naplniť sa Bohom a nechať sa viesť jeho
láskou. Táto cesta je podobná putovaniu Izraelského národa, ktorý 40 rokov kráčal do
zasľúbenej zeme. I keď to bola cesta blúdenia po púšti, predsa môžeme povedať , že
Izraeliti nikdy tak necítili blízkosť a starostlivosť Božiu ako práve na púšti. Nemali tam
vôbec nič. O všetko sa postaral ich Boh. Boli hladní dal im mannu - chlieb z neba a prepelice.
Boli smädní, dal im vodu, hoci aj zo skaly. Svoju blízkosť dokazoval oblačným a ohnivým
stĺpom, potom archou zmluvy. Bol k nim trpezlivý, podporoval ich, učil a napomínal,
pripravoval si ich pre krajinu, ktorá oplývala mliekom a medom.
Aj pre nás pôst má byť púšť na ktorej sa máme učiť striedmosti. Je to čas vďaka
ktorému môžeme pocítiť, že patríme Bohu, ktorý rozumie svojmu ľudu. Pôst má byť púšť
ticha, na ktorej mocne zaznieva Boží hlas. „Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak
zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom veď mne patrí celá zem - a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!“ (Ex
19,5-6)
I nás Pán chce pripravovať pre večnosť. Obdobie veľkého pôstu je pre všetkých nás
výzvou ako sa očistiť od svojho zmýšľania a reptania proti Bohu. Je to čas nechať sa viesť
Božím Duchom a cez umŕtvovanie svojich vášni odpovedať Bohu "budeme robiť všetko, čo
hovoril Pán." (Ex 19,8)
Prajem všetkým čitateľom nášho časopisu, aby ste v sebe nachádzali dostatok
odvahy vykročiť na cestu pôstom, ktorý nebude len znakom bolesti z nutnosti zriekania sa,
ale bude časom Božej starostlivosti o všetko čo v našom živote potrebujeme k šťastiu
pozemskému i večnému.
o. Peter

2. AKTUALITY A NOVINKY





3. - 4. marca 2012 (sobota - nedeľa) - zbierka veriacich na výstavbu chrámu z
gréckokatolíckej farnosti Bardejov - Vinbarg
4. marca 2012 (nedeľa) - návšteva tajomníka o. arcibiskupa v našej farnosti za
účelom prezentácie a podpory pútnického miesta - Bazilika Minor v Ľutine
(spojené s predajom tehličiek)
25. marca 2012 (nedeľa) - prikázaný sviatok - Zvestovanie našej Presvätej
Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

3. SPRÁVY A PRÍSPEVKY
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)

Milí bratia a sestry!
Pôstne obdobie nám opäť poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského
života, ktorým je láska k blížnemu. Je to skutočne vhodný čas na to, aby sme si s pomocou
Božieho slova a sviatostí obnovili tak osobnú, ako aj spoločnú cestu viery. Ide o cestu, ktorá
je v očakávaní veľkonočnej radosti poznačená modlitbou a solidaritou s blížnymi, tichom a
pôstom.
Tento rok by som vám chcel predložiť zopár úvah, ktoré vychádzajú z krátkeho
biblického textu prevzatého z Listu Hebrejom: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa
pobádajme k láske a k dobrým skutkom“ (10, 24). Ide o vetu z odseku, kde svätopisec
vyzýva k dôvere v Ježiša Krista ako najvyššieho veľkňaza, ktorý nám získal odpustenie a
prístup k Bohu. Ovocím prijatia Krista je život, ktorý sa uskutočňuje v súlade s troma
božskými cnosťami: pristupovať k Pánovi „s úprimným srdcom v plnosti viery“ (v. 22),
„neochvejne sa držať nádeje, ktorú vyznávame“ (v. 23), a neustále venovať pozornosť a
navzájom sa pobádať k „láske a dobrým skutkom“ (v. 24). Tiež sa poukazuje na to, že takéto
evanjeliové správanie je dôležité podporiť účasťou na liturgických stretnutiach a modlitbe
spoločenstva, aby sa pohľad upriamil na eschatologický cieľ: plné spoločenstvo s Bohom (v.
25).
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Pristavím sa pri 24. verši, ktorý zopár slovami ponúka cenné a stále aktuálne učenie o
troch stránkach kresťanského života: pozornosti voči druhému, vzájomnosti a osobnej
svätosti.
1. „Všímajme si jeden druhého“: zodpovednosť za bratov a sestry.
Prvým bodom je pozvanie „všímať si“ jeden druhého. Používa sa tu grécke slovo
katanoein, ktoré znamená niečo také ako „dobre si všímať“, „byť pozorný“, „hľadieť
s uvedomením“, teda uvedomovať si realitu. Nachádzame ho v evanjeliu tam, kde Ježiš
vyzýva učeníkov, aby sa „pozreli“ na vtáky na nebi, ktoré nie sú ustarostené, a predsa sa
Boh o ne vo svojej prozreteľnosti pozorne stará (porov. Lk 12, 24), a tiež aby „videli“ brvno
vo vlastnom oku, prv než budú hľadať smietku v oku svojho brata (porov. Lk 6, 41). V tom
istom Liste Hebrejom nachádzame tento výraz znova, a to vo výzve „hľaďte na Ježiša,
apoštola a veľ kňaza nášho vyznania“ (3, 1). Teda naše povzbudenie začneme slovom, ktoré
nás vyzýva, aby sme svoj zrak zamerali na druhého, v prvom rade na Ježiša, a aby sme si
jedni druhých všímali a neboli nezúčastnení či ľahostajní voči osudu našich bratov a sestier.
Namiesto toho však často prevažuje opačný postoj: ľahostajnosť a nezáujem, ktoré sa rodia
z egoizmu, skrývajúceho sa pod zdanlivým rešpektovaním „súkromnej sféry“. Aj dnes
mocne zaznieva Pánov hlas, ktorý každého z nás pozýva, aby prijal toho druhého. Aj dnes
Boh od nás žiada, aby sme boli „strážcami“ svojich bratov a sestier (porov. Gn 4, 9)
a nadväzovali s nimi vzťahy charakterizované vzájomnou starostlivosťou a pozornosťou
voči dobru druhého i jeho celkovému dobru. Dôležité prikázanie lásky k blížnemu ma núti a
vyžaduje si odo mňa, aby som si uvedomil zodpovednosť za tých, ktorí sú ako ja Božími
stvoreniami a Božími deťmi: fakt, že sme vo svojej ľudskej prirodzenosti a často aj vo viere
bratmi a sestrami, musí viesť k tomu, aby sme v blížnych skutočne videli svoje „druhé ja“
(alter ego), ktoré Pán nekonečne miluje. Ak takto hľadíme na ľudí ako na bratov a sestry,
potom z nášho srdca prirodzene prúdi solidarita, spravodlivosť a tiež milosrdenstvo a súcit.
Boží služobník Pavol VI. povedal, že svet dnes trpí predovšetkým nedostatkom bratstva:
„Svet je chorý. Jeho neduh neväzí natoľko v neproduktívnosti zdrojov alebo v ich uchvátení
zo strany niekoľkých, ako skôr v nedostatku bratstva medzi ľuďmi a medzi národmi“
(encyklika Populorum progressio, 26. marca 1967, 66).
Pozornosť voči druhému značí želať si pre neho alebo pre ňu dobro v každom ohľade:
fyzickom, morálnom i duchovnom. Zdá sa, že súčasná kultúra stratila zmysel pre dobro
a zlo. Preto treba zdôrazňovať, že dobro existuje a že zvíťazí, pretože Boh je „dobrotivý
a preukazuje dobrodenia“ (Ž 119, 68). Dobro je to, čo prebúdza, chráni a podporuje život,
bratstvo a spoločenstvo. Zodpovednosť voči blížnemu teda značí chcieť a robiť druhému
dobro, a tiež túžiť po tom, aby sa otvoril logike dobra; všímať si svojich bratov a sestry
znamená mať otvorené oči pre ich potreby. Sväté písmo upozorňuje na nebezpečenstvo
tvrdého srdca, akýsi druh „duchovnej narkózy“, ktorá nás robí slepými voči utrpeniu
druhých. Evanjelista Lukáš prináša dve Ježišove podobenstvá, v ktorých sú uvedené dva
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príklady takéhoto stavu, ktorý môže postihnúť srdce človeka. V podobenstve o dobrom
Samaritánovi, kňaz a levita ľahostajne „obchádzajú“ človeka, ktorého okradli a zbili zbojníci
(porov. Lk 10, 30 – 32), a v podobenstve o boháčovi si zasa človek presýtený dobrotami
nevšíma situáciu chudobného Lazára, ktorý umiera hladom pred jeho dverami (porov. Lk
16, 19). V oboch prípadoch ide o presný opak toho, čo znamená „všímať si jeden druhého“,
hľadieť na neho s láskou a súcitom. Čo však bráni takémuto ľudskému a láskyplnému
pohľadu na brata? Často je to materiálne bohatstvo a presýtenosť, ale aj uprednostňovanie
vlastných záujmov a starostí pred všetkým ostatným. Nikdy nesmieme byť neschopní
„pociťovať súcit“ s tými, ktorí trpia; naše srdce nikdy nesmie byť tak úplne pohltené našimi
záležitosťami a problémami, že ostane hluché k volaniu chudobného. Práve naopak, pokora
srdca a osobná skúsenosť utrpenia môžu byť vnútornými zdrojmi vzbudzovania súcitu a
empatie: „Spravodlivý sa zaujíma o právo bedárov, bezbožník nemá (pre to) porozumenia“
(Prís 29, 7). Takto sa chápe i blahoslavenstvo „plačúcich“ (Mt 5, 4), teda tých, ktorí sú
schopní vyjsť zo seba samých a nechať sa pohnúť bolesťou druhých. Stretnutie s druhým a
otvorenie sa voči jeho potrebám je príležitosťou na spásu a blahoslavenstvo.
pokračovanie v ďalšom čísle ...
Vatikán, dňa 3.novembra 2011
Benedikt XVI.

Zdroj: www.kbs.sk

O MODLITBE
Druhá časť modlitby: Prosby
V druhej časti modlitby môžeš Bohu predniesť svoje
prosby a všetky úmysly. Veľa ľudí sa začína modliť
práve preto, že niečo potrebujú. V takom prípade sú ich
potreby hlavným dôvodom, prečo sa idú modliť. No, nie
je to, až tak správne. Najprv si urob spytovanie
svedomia, potom povedz svoju prosbu k Bohu. Pred
vypovedaním svojich prosieb, mal by si byť pripravený
tiež na vyplnenie Božej vôle. Modli sa, aby si vedel
prijať Božiu vôľu. Takisto keď sa modlíš za iných, najprv sa modli, aby vedeli vyplniť Božiu
vôľu. Aby ju vedeli prijať a skrze nich nech je aj uskutočnená. Nebuďme egoistami, pretože
tak budeme zamknutí na milosť, ktorú nám Boh túži darovať. Zaoberáš sa malými vecami.
Potrebuješ sa o niečo viac modliť. Ak sa ti to, čo chceš nesplní, často hovoríš: „Boh ma
nepočuje.“ Nikdy sa však nepýtaš, či skutočne je to pre teba dobré. Nezamyslíš sa nad tým,
či vec o ktorú prosíš, by ťa nedoviedla k zlu a preto si ju neobdŕžal.
Zdroj: preklad z poľskej brožúrky Nachádzať pokoj
Pripravila: Katarína Hreháčová
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KRÍŽ A HLBOKÉ VÝCHODNÉ MYSLENIE
Ani jedna bohoslužba vo východnej liturgii nemôže
existovať bez kríža, či znamenia kríža (prežehnanie sa). Je to
nemysliteľné.
Veď ako bez vzduchu nieto života, tak isto niet ani jednej
bohoslužby a vo všeobecnosti ani nábožného kresťanského
života, tak aj kríž a jeho znamenie stoja uprostred nášho
duchovného života.
Znamenie kríža sa používa pri vysluhovaní všetkých
sviatostí. Ním sa začínajú, ním sú doprevádzané a ním
končia. Znamenie kríža je absolútne nevyhnutné i pri
každom posvätení.
Kríž zaujíma miesto v každom našom východnom chráme
(nielen podľa obradu byzantského, ale aj u iných
východných obradov):








na každom oltári
za oltárom sa nachádza zaprestolný kríž, ktorý je symbolom večnosti kríža v Cirkvi,
kríž je namaľovaných na rôznych ikonách, stenách chrámu
Na najvyššom bode chrámu má byť umiestnený kríž, ako znamenie príslušnosti k
Cirkvi. Tento kríž zároveň všetkým svieti ako svetlo a volá ich k sebe.
Kňaz často žehná s krížom v rukách, lebo nie kňaz ale Ježiš Kristus
prostredníctvom neho žehná ľud a preto ľud pri tom mierne skláňa hlavu a
prežehnáva sa. Ak kňaz nežehná krížom, ale iba rukou, prsty jeho ruky vytvárajú
písmená IC XC.
Kríž sa nachádza i na všetkých bohoslužobných knihách a rúchach ..

Kríž a jeho znamenie sa v našich bohoslužbách zlievajú do jedného symbolu. Preto
i znamenie kríža sa v našich bohoslužbách často opakuje a má veľký význam:
1. Nám sa začína, je sprevádzaná a končí sa každá bohoslužba a akýkoľvek obrad,
ale i každá významnejšia modlitba.
2. Všetky dôležitejšie miesta modlitieb (kde sa spomína Presvätá Trojica) napr.
"Sláva Otcu i Synu ... ", "Svätý Bože...", a pod. sú doprevádzané znamením kríža.
3. Všetky poklony sa začínajú znamením kríža.
4. Všetky požehnania, prepustenia sú spojené so znamením kríža.
Pri hlavnejších častiach sv. liturgie kňaz sprevádza svoju modlitbu tým, že povznesie a
rozprestrie ruky: zobrazujú znak kríža (telo stojaceho kňaza a nohy spolu vytvárajú kríž).
Kríž a jeho znamenie sprevádzajú kresťana po celý život: krížom víta cirkev
novorodeniatko a krížom požehnáva i odchod človeka z tohto sveta...
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Sviatosť krstu je pričlenením človeka k výkupnému bohatstvu kríža, k vykúpeniu celého
sveta, ktoré sa uskutočnilo cez kríž ...
Keď kňaz kadí oltár, zvyčajne ho kadí zo štyroch strán, a tým tak isto robí znamenie
kríža.
Niekedy sa stretávame s tým, že príslušníci iných vierovyznaní sa čudujú, prečo sa tak
často žehnáme. My vieme, že prežehnanie je verejné vyznanie viery v ukrižovaného Krista,
pred všetkými prítomnými. Veď on nám dal prísľub: "Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi,
aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred
ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach." (Mt 10,32-33)
Zdroj: Gréckokatolícky kalendár, 1992, s. 112-113

KRÍŽ
Svätý Ambróz bol biskupom v Miláne a cestoval do Ríma.
Večer požiadal o nocľah v jednom dome. Radi ho prijali. Po
večeri rozprávali a domáci pán sa chválil nielen svojim
bohatstvom, ale aj svojím šťastím a tvrdil, že v jeho dome
nepoznajú čo je kríž, čo je utrpenie. Vtedy sa svätý Ambróz
obrátil na svojho sprievodcu a povedal: "Poďme preč z tohto
domu, lebo kde niet kríža, kde niet utrpenia, tam niet ani Pána
Boha." Poďakovali za prijatie a odišli.
Takto zmýšľal tento svätec, lebo náš život má byť cestou k
Pánu Bohu. Na tej ceste sa musíme vždy zrieknuť všetkého,
čo je hriech a to sa nedá bez sebaovládania, bez sebazaprenia.
Preto Pán Ježiš povedal: "Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká
cesta vedie do zatratenia, a mnoho je tých, čo ju nachádzajú." (Mt7,13-14). Krížom sme
boli vykúpení a kríž je jediný mostík do neba.
Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Nereptajme na svoje kríže, ale ďakujme
Bohu, že nám ich posiela, lebo to robí iba preto, že nás miluje.
Zdroj: Časopis Misionár, 1993

Ak niekto chce za mnou ísť, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma.
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(Mk 8,34)

ALMUŽNA
Stalo sa to už veľmi dávno, v Anglicku. Akási ženička v
otrhaných šatách chodila po dedine, klopala na dvere
domov a prosila o almužnu. Nemalo ktovieaké šťastie.
Mnohí ju urážali, iní na ňu huckali psov, aby ju odohnali.
Ktosi jej hodil do zásterky kúsok plesnivého chleba alebo
zhnité zemiaky. Iba starček a starenka, ktorí bývali v
domci na konci dediny, ju pozvali ďalej. „Posaď sa a
trochu sa zohrej,“ povedal starček.“ Starenka pripravila
hrnček teplého mlieka a poriadny krajec chleba. Pritom sa
pekne porozprávali a povzbudili ju. Na druhý deň sa v
dedine stala mimoriadna vec. Kráľovský posol poroznášal
po domoch pozvanie do kráľovského zámku. Nečakane a
prekvapujúce pozvanie vyvolalo v dedine veľký rozruch a popoludní sa všetky rodiny,
vyobliekané do sviatočných šiat, hrnuli na hrad. Uviedli ich do nádhernej hodovej siene,
každého na určené miesto. Keď si všetci hostia posadali, čašníci v livjerach ich začali
obsluhovať. Hneď sa ozvali sklamaní nespokojenci a ich výkriky hnevu. Šikovní čašníci im
kládli do tanierov zemiakové šupy, kamene a kúsky plesnivého chleba. Ale starých
manželov, ktorí sedeli v kútiku, obslúžili so všetkou zdvorilosťou najvyberanejšími jedlami.
Do siene nečakane prišla ženička v otrhaných šatách. Všetci zmĺkli. „Dnes,“ povedala
žena, „ste našli presne to, čo ste mi darovali včera.“ Zhodila zo seba obnosené handry, pod
ktorými sa skrývalo zlatom vyšívané a drahokamami posiate žiarivé rúcho. Bola to
kráľovná.

*****
Jeden boháč sa dostal do raja. Najprv sa poprechádzal po trhu a s prekvapení zistil, že
všetko sa tu predáva za veľmi nízke ceny. Hneď vytiahol peňaženku a začal si vyberať
najkrajšie veci, ktoré videl. Keď šiel zaplatiť, podal anjelovi – predavačovi plnú hrsť veľkých
bankoviek. Anjel sa usmial a povedal: „Je mi ľúto, ale tieto peniaze tu nemajú nijakú
hodnotu.“ „Akože?“ začudoval sa boháč. „Tu platia iba peniaze, ktoré si daroval na zemi,“
povedal anjel. Nezabudni na kapitál na svoju cestu do raja.
Zdroj: Bruno Ferrero: Malé príbehy na potešenie duše

"Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo"
(Lk 19,10)

7

SPYTOVANIE SVEDOMIA


KOMU patrí moje srdce? Len človekovi, vášni, mojej
práci, rodine? - A čo, keď mi to Boh vezme, čo potom? Je
môj život v Božích očiach službou?



NA ČO sa v svojom živote spolieham? Len na svoje
schopnosti, na prácu, na peniaze, na svoj talent, vplyvné
styky, spoločenské vystupovanie - alebo na Boha?



ČOHO sa obávam? Ľudí, choroby, núdze, neúspechu,
staroby, a smrti? Bojím sa statočne prihlásiť k Bohu?



AKO sa modlím? Zo zvyku, povrchne, vlažne, zriedkavo,
bezducho recitujem modlitbu? Ako vyzerá moja
nedeľa? Rozptyľovanie, zhon, práca? Alebo je dňom
Pánovým, posilou pre telo a dušu?



AKÝ mám vzťah k svojej farnosti? Som bez záujmu, malicherne kritizujem? Možno
sa na mňa spoľahnúť? Pomáham podľa svojich síl, mám apoštolského ducha?



AKO si vážim svojich rodičov? Poslúcham ich a starám sa o nich? Kto má vplyv na
moje deti? Mám na nich čas? Môžu si zo mňa vziať príklad?



AKÝ vzťah mám k svojim nadriadeným? Klamem ich? Podlizujem sa im? Ako sa
zachovám keď vidím, že robia chyby?



POSUDZUJEM svojich podriadených a spolupracovníkov spravodlivo? Zhovievavo?



UŠKODIL som svojim blížnym škodoradosťou, hnevom, nenávisťou, alebo
zaujatosťou a bezohľadnosťou? Poškodzujem si zdravie nemiernosťou,
neopatrnosťou?



SOM čistý v svojich myšlienkach, slovách a činoch? Čo robím pre poriadok vo
verejnom živote?



MÁM u seba veci, ktoré mi nepatria? Dopúšťam sa lajdáckou prácou krádeže? O
čom zvyknem rozprávať? O chybách iných, o vlastných skutkoch, posudzujem
druhých ľudí nerozvážne? Myslím to, čo hovorím? A hovorím tam, kde je to
potrebné to, čo si myslím?



PRIJÍMAM pokorne to, že ma Boh obmedzil v mojich schopnostiach, v mojom
nadaní a vplyve?



SNAŽÍM sa žiť podľa hlavného prikázania lásky?
Zdroj: Gréckokatolícky kalendár, 1992, s. 46 - 47
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BOŽIA PRÍTOMNOSŤ
Jeden muž prežil mnoho
nezdarov. Nedarilo sa mu nič
čokoľvek podnikol. S čím
väčšou dôverou sa modlil, tým
menej
mu
bol
osud
naklonený. Jeho viera tým však
nebola
podlomená,
ani
nezahorkol. Povedal si: "Je jasné,
že Pán nechce, aby som prosil
o niečo zvláštneho. Nech sa deje
jeho vôľa. Už nebudem prosiť
o nič pozemského."
Stalo sa. Ján bol svojim
susedom dobrým pomocníkom,
mnohí ho nemali radi.
Kedykoľvek prišiel na sv. liturgiu,
kľakol
si
pred
obraz
Ukrižovaného a nehovoril nič,
len: "Pane, tu je Ján!"
Tak to pokračovalo po celý jeho ďalší život. V svojom úbohom živote denne opakoval:
"Pane, tu je Ján!"
Zomrel v pokoji a keď jeho duša prišla do neba, pokorne opakoval svoju modlitbu: "Pane,
tu je Ján!" A nebeská brána sa otvorila dokorán.
Zdroj: F. Caballero
Pripravila: Mária Kaščáková

Spomienky našej tety
V dnešnej pretechnizovanej dobe si človek nevie predstaviť
život bez telefónov, počítačov, internetu. Ak by som niekomu
povedala, že ja namiesto hier na počítači počúvam príbehy
mojej už vlastne pra-pratety, asi ma moji rovesníci vysmejú.
Ono sa to všetko vlastne začalo pred 96 rokmi v dedinke
Vechec, keď sa moja pra-prateta narodila. Už odmalička sa
s ňou život nemaznal, lebo ako 12 ročné dievča zostalo
sirotou. Mama jej zomrela na čierny kašeľ. Otca si nepamätala,
lebo ten odišiel za prácou za veľkú mláku. Nikdy sa však nevrátil, lebo tragicky zahynul pri
práci v baniach. Nebola však sama, starať sa musela o svojho šesťročného brata. Život
nemala ľahký, tak sa vydala do rodiny bohatého mlynára. Aj naďalej sa o svojho brata
príkladne starala. Nikdy vlastné deti nemala, ale pomáhala pri výchove detí svojho brata.
Jednou z detí toho osirelého šesťročného chlapčeka je aj moja babka. Moja babka už ako
vydatá prišla bývať k svojej tete, na miesto, kde kedysi stál vodný mlyn. Neverili by ste, ale
na dome, v ktorom moja mamka prežila detstvo, je niekoľko unikátnych mlynských
kameňov. Dokonca za domom, kde sa moja mamka často hrávala so svojou sestrou, tečie
mlynský potôčik. Mamka veľmi často spomína na detstvo, ako jej teta veľa rozprávala
o vojne, partizánoch, o nemeckých vojakoch alebo krásne ľudové rozprávky.
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Ja s mojim bratom sme už tretia generácia, ktorej stará teta rozpráva najkrajšie príbehy
aké som kedy počula. Mám 10 rokov, ale stále nám povie niečo nové. Sama tvrdí, že aj keď
ju už nohy neposlúchajú ani ruky už neurobia to, čo kedysi, hlavu má stále v poriadku.
Tak napríklad len nedávno bolo práve 18. januára, ona začala spomínať na druhú
svetovú vojnu. Vravela, že k nim do mlyna prišli bývať Nemci. Sami sa nasťahovali do domu
a tetu s mužom, s osirelým bratom aj s manželkou a ich maličkou dcérkou vyhnali do
maštale. Spomínala ako boli bez peňazí, mali len to, čo doma vypestovali a vychovali. Ešte aj
kone im fašisti zobrali. Teta sa zrazu zháčila a hovorí: “Mali sme aj prasiatka. Keď sme
videli ,že o všetko prídeme chceli sme nenápadne utiecť do lesa a prasce zabiť. No vtom nás
naši nevítaní nemeckí hostia zbadali. Veľmi sme sa báli o svoj život. No jeden z nemeckých
vojakov podišiel k nám a nám bolo jasné, že vie čo sme mali za lubom. On však zobral zbraň,
obidve prasce zastrelil. Jedno zobral a s tým druhým sme sa pobrali do lesa.“ Vtedy sme
mali na pár dní postarané o jedlo. Teta tiež hovorila ako sa raz nemecký vojak postavil nad
kolísku, v ktorej bola maličká dcérka jej brata. Už chceli priskočiť ku kolíske, keď sa zrazu
stalo to čo nikto nečakal. Nemecký vojak, práve ten, vďaka ktorému im ostalo jedno prasce,
kľakol ku kolíske a začal plakať. Nerozumeli jeho slovám, ale pochopili čo chcel povedať.
Vytiahol z vrecka fotku malého dievčatka ukázal ju. Bolo nám ho ľúto. Do vojny musel ísť
a doma zanechal rodinu. Iba fotografia mu pripomínala blízkych. Ktovie či sa vrátil domov
k rodine.
Ak by som chcela napísať všetko, čo som sa od našej staručkej tety dozvedela, napísala by
som možno aj malú knihu. Stále spomína na niečo iné. Či je to škola z jej čias alebo rôzne
ľudové lieky, pranostiky a obyčaje.
Naša teta nikdy nebola mimo Slovenska. Nikdy neprecestovala naše krásne Slovensko
celé. Najďalej bola vo Vysokých Tatrách na liečení. A predsa je to úžasná žena, ktorá sa
svojou múdrosťou, skromnosťou môže pýšiť. Veľmi si ju vážim a želám si, aby mi aj
naďalej spríjemňovala voľné chvíle svojim rozprávaním.
Pripravila: Anežka Fejková

Liturgia vopredposvätených darov
V našom obrade máme tri sv. liturgie, a to: sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bazila
Veľkého a liturgia Vopredposvätených Darov.
Starodávna liturgia Vopredposvätených Darov sa slúži cez Veľký pôst (iba v čase
sv. Štyridsiatnice) v stredy a piatky. Liturgia je zložená z dvoch častí. Prvou z nich
je večiereň a druhou liturgia, avšak je z nej vynechaná časť, pri ktorej sa posväcujú
Dary. Preto sa i volá: "Vopred - posvätených", teda posvätených Darov (Tela Ježiša
Krista), napr. deň predtým.
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
25. marec
Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke
Márii, vždy Panne
„Všemocný Boh poslal veľvojvodcu anjelských síl k Čistej a
Panne, aby jej zvestoval zvláštny a nevýslovný div: že Boh ako
človek sa z nej bez semena stane dieťatkom a nanovo utvorí
ľudský rod.“ Tieto slová z utierne sviatku nám pomáhajú
priblížiť sa k Márii a spolu s ňou prežívať tajomstvo našej
spásy. Z neba bol poslaný archanjel Gabriel, aby Panne
zvestoval počatie Božieho Syna. Ona vyjadruje pred nebeským
návštevníkom svoj úžas. Je rozrušená a z rúk jej na zem padá
vreteno ľanu. Skutočný aktér zvestovania, Svätý Duch, od
ktorého všetko závisí je zobrazený veľmi diskrétne. Viacerí
autori prišli s hypotézou, podľa ktorej Panna prijala Slovo
prostredníctvom sluchu, keď počula slovo anjela. Efrém
Sýrsky porovnáva pád ľudského rodu, spôsobený Eviným počúvaním, s vykúpením, ktoré je
ovocím Máriinho počúvania. V utierni sviatku sa anjel pýta Márie: „Ty, Panna hľadáš u mňa
poznanie, akým spôsobom počneš, ale ten je nevýslovný, Svätý Duch ťa zatôni tvorivou silou
a bude konať.“
Vtelenie nebolo iba Božím dielom, ale aj dielom vôle a viery Panny. Boh nám dáva
úžasnú slobodu aj napriek tomu, že má s nami svoj plán, podobne ako s Máriou. Aj v jej
postave môžeme vidieť prekvapenie, na ktoré spočiatku reaguje strachom. Sv. Lukáš
evanjelista píše: „Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala ....“ Lk 1:29 Takto Boh
vstupuje aj do našich životov a očakáva od nás slobodnú odpoveď. Ak sme vnímaví
a ochotní načúvať Bohu, budeme počuť jeho hlas a vtedy nakloňme svoj sluch. Z ľudského
hľadiska nepochopiteľné sa môže stať prijateľným aj vďaka postave pokornej poníženosti,
ktorá nám dovolí a umožní prekročiť prah nášho myslenia a vypočítavosti. Prostredníctvom
modlitby a kontemplácie budeme sa môcť otvoriť na niečo nové a neznáme. Vyprázdnení
a ochotní prijať Boží plán, budeme vnímať, ako Boh koná. Bohu naozaj nič nie je nemožné.
Vykúpenie, bolo ovocím Máriinho počúvania a toto je výzva aj pre nás. Samotné úsilie nám
neprinesie premenu. Ale v čase, v ktorom budeme nosiť v svojich srdciach Božie Slovo
a kontemplovať ho, bude nás meniť na svoj obraz. Využime aj tento pôstny čas na stíšenie,
v ktorom budeme počuť hlas znejúceho Slova v našej osobnej histórii života. Boh chce, aby
sme mali skúsenosť s ním a dovolili mu premieňať chrámy nášho tela na svoj príbytok.
Pripravila: sr. Alena OSsR
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CITÁTY zo života od Paula Coelha
Na tomto svete je vždy jeden človek,
ktorý na druhého čaká, či už uprostred púšte,
alebo vo veľkom meste.
A keď sa títo dvaja ľudia stretnú a ich oči sa stretnú,
minulosť i budúcnosť stratí význam
a zostane len táto chvíľa absolútnej istoty,
že všetko pod slnkom napísala rovnaká Ruka,
Ruka, ktorá prebúdza Lásku,
a že tá stvorila spriaznenú dušu pre každého,
kto pod týmto slnkom pracuje, odpočíva a hľadá poklady.
Bez toho by naše ľudské sny nemali zmysel.
Každý deň nám Boh spolu
so slnečným jasom ponúka okamih,
keď môžeme zmeniť všetko, čo nás robí nešťastnými.
Magický okamih je ten, keď obyčajné „áno“ či „nie“
môže zmeniť celú našu existenciu.
Každý deň skúšame predstierať,
že sme si ten okamih nevšimli, že neexistuje,
že dnešok je rovnaký
ako včerajšok a zajtra to bude opäť tak.
Ale každý, kto sa na svoj deň poriadne sústredí,
môže ten magický okamih objaviť.
Môže sa skrývať vo chvíli,
keď ráno vkladáme do zámky kľúč,
alebo vo chvíli ticha po obede, v tisíc a jednej maličkostí,
ktoré sa nám zdajú rovnaké.
Ten okamih existuje, je to chvíľa,
keď nami prúdi všetka sila hviezd
a umožňuje nám robiť zázraky.

Pripravila: Martina Čandíková
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5. KATECHÉZA
Pôstny modlitebný zápas
Cieľ akcie:
Spoločná modlitba v rodine i vo farnosti. Naplno si uvedomovať slová Ježiša Krista: „Kde
sú dvaja alebo traja v mojom mene tam som ja medzi nimi“.
Vytvorenie a budovanie spoločenstva cirkvi. Nebojte sa pozývať k modlitbe všetkých členov
domácnosti!
Podmienky:
Modlitba aspoň jedného desiatku z ruženca - o 20:00 hod.
Modlíme sa za rodinu, ktorú sme si vytiahli a tak sa stávame jej duchovným anjelom počas
veľkého pôstu. Meno rodiny uchovať v tajnosti. Môžeme konať aj dobré skutky.
Na záver pôstu, poslať pohľadnicu s veľkonočným pozdravom.
o. Peter

Veľkonočná spoveď v Čemernom bude v sobotu 31. marca 2012 o 18.00 hod.

KRESBY NAŠICH DETÍ

na tému Láska
Filipko
Kopčák
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Jožko Feško

Róbert Kopčák
Terezka Gavaľová
Veronika Babinčáková
Filipko Gavaľa
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6. ZO ŽIVOTA NÁŠHO CHRÁMOVÉHO ZBORU

Darujte 2 %
dane z príjmov za rok 2011

PRE ZBOR
Tlačivo od svojho zamestnávateľa (mzdovej účtovníčky):

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011
(zamestnanci)

doručte dirigentke zboru p. ŠANDOROVEJ
do 20. apríla 2012.
Podnikatelia - fyzické osoby a právnické osoby,
prosíme kontaktovať p. Šandorovú na číslo mobilu: 0918/737 539,
ktorá Vám poskytne údaje, ktoré sa vpíšu
do Vášho daňového priznania.
Získané finančné prostriedky budú použité v súlade so stanovami
občianskeho združenia a § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, a to na podporu činnosti nášho zboru.

Ďakujeme!
www.zborppgojdica.sk
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VITRÁŽ ANJELOV V NAŠOM CHRÁME A ICH POSOLSTVO
Meno anjel (hebr.:  מ לא ךmale'ách; gr.: ἄγγελος
angelos) nie je menom prirodzenosti, ale menom funkcie;
znamená posol. Je to nadprirodzená duchovná bytosť
podriadená Bohu slúžiaca človeku. Nie sú v dosahu nášho
obyčajného vnímania; žijú v inom svete. Spôsob ako si ich
ľudia predstavujú, si stále žiada vracať sa k prameňom
náboženského symbolizmu. Prvé nákresy anjelov môžeme
nájsť už v starom Egypte. Už vtedy ich pokladali za
prostredníkov medzi bohmi a človekom. Znázorňovali sa
ako okrídlené zviera s ľudskou tvárou. Anjeli sa vyskytujú
aj v Biblii, ale veľa sa o nich nerozpráva. Existencia anjelov
nikdy nebola v Biblii samostatnou témou. Viac sa o anjeloch môžeme dozvedieť v
apokryfoch. Starý Zákon často predstavuje Boha ako nejakého vladára. Členovia jeho dvora
sú jeho služobníkmi, volajú sa svätí, alebo synovia Boha.
Anjeli v Biblii
Anjeli sú slúžiace duchovné bytosti, ktoré Boh stvoril na to, aby poslúchali jeho vôľu. Sú
nespočítateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na vyššom stupni ako človek. Rád anjelov
tvoria anjeli Boha a anjeli Satana. Úlohou anjelov Božích je chvála a uctievanie Boha,
vykonávanie Jeho prikázaní, odoslanie Božích odkazov, služba veriacim ľuďom a najmä
zastupovanie a ochrana detí. Anjeli sa zúčastňujú na uskutočňovaní plánov a sľubov Boha
(napríklad pri hlásaní spasenia, v boji proti nepriateľským silám na strane Božieho ľudu,
pri vykonávaní Božieho súdu).
Čo môžeme vedieť z biblie o anjeloch:
 Boli stvorení pred človekom - (Jób 38, 4-7).
 Sú o niečo lepší ako ľudia - (Ž 8,6).
 Neženia sa (Mk 12,25).
 Je ich veľa - Ž 68,18; Hebr 12,22; Ap 5, 11; Mt 24,31.
 Slúžia ľuďom - Hebr 1,14.
 Ochraňujú ľudí - Ž 34,8.
 Slúžili Ježišovi - Mt 4,11; Mk 1,13; Lk 22,43.
 Časť z nich sa postavila proti Bohu a slúžia Luciferovi (satanovi, diablovi ) Zjv
12,9; Mt 25,41.
Kresťanstvo
Kresťanstvo vo svojej náuke o anjeloch vychádza z judaizmu. Anjeli boli stvorení Bohom
ešte pred stvorením hmotného sveta "Anjel je mysliace, vždy činné bytie so slobodnou
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vôľou. Je to netelesné, Bohu vždy slúžiace bytie, ktorého prirodzenosť dostala z milosti
nesmrteľnosť. ... Anjeli sú viazaní na určené miesto." (sv. Ján Damaský). Ich poslaním je
ochraňovať a pomáhať ľuďom, niektorí sú aj ochrancami konkrétnych miest, národov a
krajín. Každý človek má svojho osobného anjela ochrancu (strážcu). V katolíckej a
pravoslávnej cirkvi majú aj svoje dni a sviatky. V byzantskom obrade je úcte anjelov určený
každý pondelok, okrem toho majú svoje sviatky sv. archanjel Michal a sv. archanjel Gabriel.
Najvýznamnejším sviatkom je Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným
mocnostiam (8. novembra).
 Archanjeli - plnia dôležité úlohy
- Michal, Gabriel, Rafael - najznámejší archanjeli. Kniha Zjavenia hovorí, že iba 7
anjelov je najbližšie k Bohu. Rovnako to vyznáva aj židovstvo.
 Serafíni - „horiaci“ spievajú na Božiu slávu
- Michal, Serafiel, Jehoel, Uriel, Kemuel, Metatron, Natanael
 Cherubíni - podopierajú Boží trón, ťahajú Boží voz, slúžia Bohu ako bytosti, na
ktorých sa vezie a lieta, strážia jeho vlastníctvo, zakrývajú Božiu archu.
- Gabriel, Cherubiel, Ofaniel, Rafael, Zofiel
 Anjeli - napríklad anjel ochranca (strážca)
 Nebeské vojsko - je k dispozícii pri riadení sveta.
V katolicizme je anjel duchovná, netelesná bytosť. Anjeli sú celým svojím bytím Boží
služobníci a poslovia. Stále sa dívajú na tvár svojho Otca a dbajú na plnenie jeho rozkazov.
Ako bytosti čisto duchovné majú rozum a vôľu, sú to
bytosti osobné a nesmrteľné. Prevyšujú všetkých
viditeľných tvorov dokonalosťou, ako o tom svedčí lesk ich
slávy. Stredom anjelského sveta je Kristus.
A tak sa keď pozriete v našom chráme do svätyne
uvidíte dvoch anjelov. V ľavom okne vitráži je anjel,
ktorý drží v ruke "Isus" a vpravo je anjel, ktorý drží
v ruke "Christos". Tak sa naplňuje myšlienka, že stredom
anjelského sveta je Ježiš Kristus.
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan

ZBIERKA V MESIACI FEBRUÁR 2012
V nedeľu 26. februára 2012 bola I. zbierka na
charitu, ktorá bola spolu v čiastke 114,00 €
(70,00 € Čemerné a 44,00 € Vechec).
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7. FARSKÉ OZNAMY
PRVÉ FAŠIANGOVÉ STRETNUTIE

V sobotu 11. februára 2012 Združenie šíriace kresťanskú kultúru usporiadalo fašiangové
stretnutie za účelom oživenia tradícii našich predkov. Stretnutie bolo spojené so zabíjačkou.
Už ráno o 7.30 hod. pri teplote vzduchu -23 C sme boli na dvore gazdu, ktorý nám ošípanú
zastrelil, zachytil krv a predal. Jej váha bola 137 kg. Potom sme sa presunuli do hospodárskej
časti farských priestorov, kde už nás čakala mládež, aby videla ako sa slamou opaľuje ošípaná,
umýva a následne rozoberá. Boli sme milo prekvapení záujmu aj našich chlapov, ktorý sa
zúčastnili celého procesu prípravy zabíjačkových výrobkov. Práca nám išla tak dobre, že prvé
výrobky - klobása, hurky a mäso s kapustou boli už po dvanástej hodine. Prvých hostí fašiangového
stretnutia sme privítali o 14.00 hodine. Prišli aj muzikanti, a tak sa fašiangové stretnutie roztočilo
správnym smerom - zábava, spev, dobrá nálada, výborne zabíjačkové dobroty.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na všetkých prípravách v piatok a v sobotu,
ale aj tým, ktorí prišli na fašiangové stretnutie.
Na záver by som chcel povedať, že naši predkovia vedeli čo majú vymyslieť a každý rok to
s radosťou opakovali, lebo potom nastúpilo obdobie Veľkého pôstu. Myslím, že ani my by sme
nemali na to zabúdať a tento ich zvyk rozvíjať.

Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan
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LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC MAREC 2012 (Zmena vyhradená!)
Dátum

Deň

Čas

1.3.2012
2.3.2012
3.3.2012
4.3.2012
5.3.2012
6.3.2012
7.3.2012
8.3.2012

ŠT
PIA
SO
NE
PO
UT
ST
ŠT

17.00
17.00
7.00
7.30,10.30
17.00
17.00
17.00
17.00

9.3.2012
10.3.2012
11.3.2012
12.3.2012
13.3.2012
14.3.2012
15.3.2012
16.3.2012
17.3.2012
18.3.2012
19.3.2012
20.3.2012
21.3.2012

PIA
SO
NE
PO
UT
ST
ŠT
PIA
SO
NE
PO
UT
ST

17.00
7.00
7.30,10.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
7.00
7.30,10.30
17.00
17.00
17.00

22.3.2012
23.3..2012
24.3.2012
25.3.2012
26.3.2012
27.3.2012
28.3.2012
29.3.2012

ŠT
PIA
SO
NE
PO
UT
ST
ŠT

17.00
17.00
7.00
7.30,10.30
18.00
18.00
18.00
6.30

30.3.2012
31.3.2012

PIA
SO

Úmysel sv. liturgií

Poznámka

+ Mariana Lobodová

Panychída

ružencové spoločenstvo

Liturgia VPD

+ z farnosti

2. zádušná sobota

za Imricha, za veriacich farnosti
+ Magdaléna Červenická
za Jozefa
+ Michal, Rozália, František

Liturgia VPD

+ Bartolomej a + z rod. Bundzákovej + rod.Mockovčiakovej
za Annu, za z rod. Zahorjanovej:
Oľga a Juraj
Liturgia VPD
za + z farnosti

3. zádušná sobota

za Beátu, za veriacich farnosti
+ Michal Majerčin

Panychída

+ Jozef

Panychída

+ Mária Majerčínová

Liturgia VPD

+ Michal Biroš

Panychída

+ Mária Daňová

Liturgia VPD

+ z farnosti

4. zádušná sobota

za Petra, za veriacich farnosti
+ Albert Belas

Panychída

+ z rod. Mudrákovej
+ z rod. Sotákovej
+ z rod. Sabovej: Anna, Mária,
Mikuláš

Liturgia VPD

+ Helena Sivičová

Liturgia VPD

+ Michal Rybarčák s panychídou

Akatistova sobota

za Jozefa s rod., za ver. farnosti

ZMENA ČASU

Panychída

+ z rod. Kozenkovej: Jozef, Helena
+ z rod. Macugovej
+ Štefan Pavúčok a Mária

6.30
6.30 + Bartolomej Ďurík
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Liturgia VPD
Sv.spoveď vo Vechci
Sv.spoveď Lomnica,
Sačurov, Dlhé Klčovo
Lazárova sobota

8. PRE DETI

VÝSLEDKY 1. SÚŤAŽE v kreslení

na tému

Láska

Deti, ktoré sa zapojili do súťaže: Filipko Kopčák, Veronika Babinčáková,
Róbert Kopčák, Jožko Feško, Filipko Gavaľa a Terezka Gavaľová.
Rozhodli sme sa, že všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže
odmeníme vecnými cenami - farbičkami a sladkosťami.
Nájdi 5 rozdielov:
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Najdi správnu cestu včielky ku kvietku:

BÁSNIČKA
PRE DETI
Pán Ježiš ma miloval,
život mi daroval.
On je ku mne dobrý,
srdce mi láskou horí.
O Ňom vždy vravieť chcem,
lebo Ho milujem.
Chcem o Ňom spievať
a česť Mu vždy vzdávať.
On je toho hoden,
nik iný, len On Jeden.
Pripravili: Ľubica Fešková, Ivana Fešková, Mária Kaščáková
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9. FILM, HUDBA A KNIHY
Hudobná skupina ANASTASIS
Pod týmto názvom pôsobí pri kňazskom seminári
amatérska skupina hudobníkov - seminaristov, ktorí sú
zameraní na modernú gospelovú hudbu. Názov skupiny
Anastasis (gr. vzkriesenie) vyjadruje radostnú zvesť, ktorej
základom je Kristovo víťazstvo nad smrťou. Poslaním
skupiny je šírenie tejto radostnej zvesti medzi mládežou.
Táto formácia vo februári 2012 po viac ako ročnej tvrdej
práci vydala už v poradí štvrtý album Anastasis s názvom
neMožné, na ktorom sa producentsky podieľal Martin
Husovský. Hlavná myšlienka o tom, že Bohu nič nie je nemožné a má moc premeniť životy
každého človeka, ktorý túži po skutočnej slobode a radosti sa nesie celým albumom. Nádej v
Boha je viditeľne prítomná v textoch piesní, ktoré sú svedectvom pre dnešného človeka.
Dlhoročný priateľ Karola Wojtyłu, kardinál Andrzej Deskur,
podáva autorovi nezvyčajnú informáciu. Ukazuje sa, že osoba
Jána Pavla II. má ešte jeden rozmer, ktorý jeho životopisci
doposiaľ neodhalili: Karola Wojtyłu od 26. roku života
sprevádzali nezvyčajné mystické zážitky! "Aké tajomstvá
ukrýval Karol Wojtyła? O čom vedel?" - pýta sa autor a aby
dostal na tieto otázky odpoveď, ide po stopách tajomstiev z
Fatimy, skúma jeho zväzky s pátrom Piom, predpovede a
mariánske zjavenia, udalosti z Medžugoria a mnohé
nadprirodzené znamenia, ktoré sprevádzali službu - ako píše
sám autor - Jána Pavla Veľkého. Porovnáva ich s výpoveďami
svedkov, s vatikánskymi dokumentmi, s názormi osôb, ktoré boli
blízke pápežovi. Výsledky týchto analýz sú absolútne
prekvapujúce! Vrhajú úplne nové svetlo na úlohu, ktorú
odohral Ján Pavol II. v svetových dejinách nielen ako vzdelaný
duchovný vodca, ale aj ako človek, ktorý mal reálny kontakt s
Bohom v rozmere, aký je ťažké si predstaviť.
Čitateľ, ktorý pozná najznámejšie diela Chalíla Džibrána,
Prorok a Prorokova záhrada bude vedieť, čo môže očakávať od
jeho ďalšej knihy Ježiš Syn človeka. Džibrán vykreslil Ježiša
Nazaretského cez rozprávanie zážitkov a dojmov jeho
súčasníkov: učeníkov, nasledovníkov, ženy, ktoré ho milovali,
básnikov, zákonníkov, učencov, kupcov, pastierov, ale i
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oponentov, neprajníkov a nepriateľov. Poetický jazyk, čistota a krása myšlienok,
majstrovské opisy postáv a dejov i galilejskej prírody, urobili z najrozsiahlejšej knihy, akú
Džibrán napísal, umelecký skvost. Z nesmrteľnej témy vyžaruje Džibránova vízia a unikátny
prístup. Knihu ilustroval vlastnými kresbami.
Pripravila: Dana Mikčová
Keď som zomrel, nešiel som cez dlhý, tmavý tunel. Nevnímal som, že by
som sa strácal, ani som sa nevracal späť. Nemal som pocit, že by sa moje
telo prenášalo do svetla. Nepočul som hlasy, ktoré by na mňa volali ani
nič podobné. Pamätal som si pohľad na most a na dážď, a zrazu ma
obklopilo svetlo, také žiarivé, že sa to pozemsky nedá pochopiť ani
opísať. Iba takto. A uvedomil som si, že som v nebi.
Kniha autora Dona Pipera - 90 minút v nebi je o príbehu človeka,
ktorý zomrel a znovu ožil, o vypočutej modlitbe, o láske a viere.
Pripravila: Katarína Hutňanová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
"Dedičstvo Otcov"
V pastoračnej miestnosti v dňoch od 18. marca 2012 do 31. marca 2012
sa uskutoční výstava modlitebných kníh, zborníkov, spevníkov, katechizmu,
kalendárov a Svätého písma pod názvom "Dedičstvo Otcov".
Veriaci, ktorí chcú doniesť staré spevníky, zborníky, modlitebné knihy, kalendáre
majú možnosť tak urobiť od 29. februára 2012 do 16. marca 2012
denne po sv. liturgii p. Kvetoslave Zubkovej.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v nedeľu 18. marca 2012
po sv. liturgii cca o 12.00 hod.

Keď ti hovorím posti sa, ospravedlňuješ sa svojim slabým zdravím; keď ti hovorím
modli sa, máš plno svetských starostí; ak ti poviem dávaj almužnu, poukazuješ na
svoju chudobu; ak ti ale poviem: Miluj svojho nepriateľa! akú výhovorku nájdeš? K
tomu nepotrebuješ ani peniaze, ani silu, ba ani slová! Len chcieť treba a už miluješ
svojho nepriateľa.
sv. Ján Zlatoústy
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10. 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.greckatvv.webnode.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. Alena OSsR
Anežka Fejková
Ľubica Fešková
Ivana Fešková
Ing. Katarína Hutňanová
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.
Farský časopis ZORNICA je viacstranový mesačník, ktorý slúži na vnútornú potrebu veriacich
farnosti a má nielen informatívny, ale aj poučný charakter.
Obsah a rozsah časopisu je tvorený zostavovateľmi a prispievateľmi v súlade s aktuálnym
kresťanským dianím vo farnosti a v Cirkvi. Je určený nielen pre dospelých, ale aj pre deti a
mládež, a preto jeho obsah a rozsah má rozsiahlejší formát.
Záujemcovia, ktorí chcú prispieť do farského časopisu či už článkom, textom, básňou,
postrehom, oznamom, obrázkom, fotkou, blahoželaním sú vítaní.
Svoje príspevky môžete odovzdať osobne o. Petrovi, e-mailom, alebo v našej cerkvi do
schránky vzadu na stolíku.
24

