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SLOVO NA ÚVOD
S prichádzajúcim pôstnym obdobím aj tento rok sa Pápež Benedikt XVI.
prihovára všetkým veriacim vo svojom posolstve, ktoré bolo predstavené vo
Vatikáne v utorok 7.2.2012. Základnou myšlienkou je citát z listu Hebrejom
„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.“
(Hebr 10,24). Koncom januára 2012 bol celosvetovo vyhlásený týždeň spoločných
modlitieb za jednotu kresťanov. Aj vďaka tomuto týždňu modlitieb sme si mohli
spomenúť na tých, ktorí sú prenasledovaní, žijú v chudobe, či v občianskych
vzburách. Ešte v septembri 2011 našu farnosť navštívila Myrna Nazzour
z Damasku a prosila nás o vrúcne modlitby za pokoj v jej krajine Sýrii. Dnes sme
svedkami pretrvávajúcich a stupňujúcich sa občianskych nepokojov, ktoré majú za
následok podľa OSN už vyše 5000 mŕtvych od marca minulého roka.
Nielen Sýria, ale aj ostatné krajiny, v ktorých vládnu povstania a vzbury, a
tiež celý svet potrebuje aj naše modlitby. Modlitby každého jedného veriaceho aj z
našej farnosti. Tohtoročné pôstne obdobie prijmime ako dar od nebeského Otca,
v ktorom sa môžeme viac stíšiť, zastaviť v modlitbe a vyprosiť tak potrebné
milosti, plynúce z Jeho nekonečnej lásky k ľuďom.....pre seba, našich blízkych, našu
krajinu.... a tiež pre ľudí a krajiny, ktoré to vo svete najviac potrebujú.

AKTUALITY A NOVINKY



02.02.2012 (štvrtok) - Sviatok - Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista
20.02.2012 (pondelok) - Začiatok pôstneho obdobia

SPRÁVY
Každú prvú sobotu v mesiaci býva v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine fatimská sobota.
Výnimočnosťou je, že vďaka afiliácii Baziliky s Bazilikou Santa
Maria Maggiore, sa všetkým veriacim, ktorí sa zúčastnia na
fatimskej sobote a pristúpia k Eucharistii, naskytá možnosť
získania plnomocných odpustkov. Začiatok je o 9.00 hod.
a svätá liturgia začína vždy o 10.00 hod.
 V sobotu 7.
januára
2012,
patrila fatimská sobota dekanátu
Vranov nad Topľou – Čemerné. Za
účasti o. arcibiskupa a metropolitu
Mons. Jána Babjaka, SJ a kňazov nášho
dekanátu, ako aj veriacich sa slávila
svätá liturgia a Akatist k Presvätej
Bohorodičke. Na púti vystúpil aj nás
chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča.



V piatok 13. januára 2012 sa konalo I. zasadnutie hospodárskej rady farnosti.
V nedeľu 15. januára 2012 v našej cerkvi zložili prísahu traja noví členovia farskej
rady - Milan Mikča, Mgr. Martina Čandíková, Ing. Mária Kaščáková. Naša farská
rada má 10 členov.

V utorok 24. januára 2012 pozval
primátor mesta Ján Ragan a jeho
viceprimátori na priateľské posedenie
všetkých duchovných cirkví pôsobiacich na
území nášho mesta. Primátor mesta im
poďakoval za prácu, ktorú vykonávajú v
oblasti duchovného života a v oblasti
výučby náboženstvá. Rozprávali sa o
rôznych témach, ktoré trápia nielen
duchovných ale aj občanov Vranova.



V piatok 3. februára 2012 doobeda sa v našej farnosti konal turnaj detí v stolnom
tenise, kde 1. miesto obsadil Michal Lukačin. Večer sa konal turnaj mužov, kde 1.
miesto obsadil Filip Zubko. Víťazom srdečne blahoželáme!
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KRESŤANSKÉ TRADÍCIE V MESIACI FEBRUÁR
Kresťanská tradícia je v nás hlboko
zakorenená.
Najväčšie
sviatky,
ktoré
oslavujeme, majú svoj základ v kresťanstve. So
sviatkami sú spojené rôzne zvyklosti a tradície.
Začiatok februára sa spája s viacerými
tradičnými obradmi, zvyklosťami a slávnosťami.
Starým cirkevným sviatkom je Stretnutie Pána ľudovo nazývaný Hromnice.
Najznámejším obradom je svätenie - požehnanie sviečok v chrámoch. Svetlo
symbolizuje Krista. Odporúča sa zapáliť posvätenú sviečku nielen počas búrok a v
nepriaznivom počasí, ale aj v ťažkej chorobe, pri pokušeniach, útokoch zlého
ducha a pri každom vzývaní mena Pánovho - modlitbe. Hromničky sa zapaľovali aj
pri umierajúcom, aby sa mu ľahšie odchádzalo na druhý svet.
V tomto období sa "stretávala" zima s letom a Hromnice boli prechodným
obdobím medzi týmito ročnými obdobiami. Aj preto sa k nim viazalo veľa úkonov
agrárneho charakteru a veľa pranostík.
Ľudia si na Hromnice viac ako kedykoľvek počas roka všímali počasie. Neželaný
bol teplý február, pretože signalizoval dlhú zimu, zlú úrodu a tým aj chudobu. Ak
teda na Hromnice tieklo zo striech znamenalo to, že zima potrvá ešte dlho. Naopak,
silný mráz signalizoval, že jar je predo dvermi. A ak zo striech viseli dlhé ľadové
cencúle značilo to, že narastú dlhé konope.
Hromnice sú symbolom pribúdajúceho svetla, a s
týmto dňom sú zviazané aj mnohé ľudové múdrosti
(je ich približne 60): Na Hromnice o hodinu více.
Prišli Hromnice, koniec sanice. Hromnice – zimy
polovice. Na Hromnice kalužky, budú jablká i
hrušky…
Druhou takouto slávnosťou je spomienka na sv.
Blažeja - mučeníka (3. február). Sv. Blažej je
patrónom trpiacich chorobami hrdla (ale aj patrón
lekárov a ochranca divo žijúcej zveri). Biskup Blažej
patrí medzi svätých, ktorých úcta sa veľmi rozšírila
medzi kresťanským ľudom a tento svätec patrí k
štrnástim pomocníkom v núdzi.
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Sv. Blažej bol pôvodne lekár. Neskôr sa stal biskupom v meste Sebaste.
Spoluvládcovia cisára Konštantína, ktorý dal kresťanom slobodu, ju nerešpektovali
a prenasledovali kresťanov ďalej. Kvôli tomu sa aj biskup Blažej utiahol do skalnej
jaskyne. Keď poľovníci usporiadali lov, zvieratá utekali jedným smerom, a to práve
k jaskyni biskupa Blažeja, ktorý tam žil ako pustovník a jedinou spoločnosťou mu
boli zvieratá. Poľovníci ho takto objavili a udali. Blažej bol vzatý do väzenia, bol
mučený a nakoniec sťatý. Vo väzení pomáhal liečiť chorých. Zvlášť sa spomína
prípad chlapca, ktorému zostala v hrdle rybia kosť a hrozilo mu zadusenie. Biskup
Blažej mu požehnal hrdlo a kosť sa uvoľnila. Spomínajú sa aj mnohé iné podobné
zázraky. Už za starodávna vznikla v Cirkvi obyčaj, že sa na jeho sviatok sa udeľuje
svätoblažejské požehnanie. Zviazané dve hromničné sviece, do podoby
svätoondrejského kríža, kňaz priloží na hrdlo veriaceho a pritom hovorí: „Na
príhovor svätého Blažeja nech ťa Pán chráni od každého zla a nech ťa žehná
všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.“ Zaujímavosťou je, že vo farnosti
Štefultove bola svätoblažejská svieca vyrobená v tvare dvojrameného svietnika a
nie v tvare dikerionu. V súčasnosti sa už svätoblažejské požehnanie vysluhuje len
hromadne a bez použitia sviec.
Aj k tomuto sviatku sa viaže niekoľko pranostík a prísloví: Svätý Blažej, hrdlo
zohrej (Blažej vyprosuje, aby na jeho meniny bolo pekné počasie kvôli tomu, aby
choroby hrdla odniesla zima). Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora. Pekné
počasie na Blažeja veští, že bude dobrá úroda zemiakov.
Ďalším je sviatok sv. Doroty (6. február), kde v tento deň sa konala typická
obchôdzka domov s hraním divadelnej scénky o živote sv. Doroty tzv. chodenie s
Dorotou.
V ostatnej dobe veľmi obľúbeným sviatkom sa stala spomienka na sv. Valentína
(14. februára) patróna zaľúbených (milujúcich sa).
Pripravila: Ing. Mária Kaščáková

Čas darovaný Bohu nikdy nie je premárnený a Boh nás požehná.
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14. február sviatok svätého Valentína
Sv. Valentín - patrón mládeže, cestujúcich, včelárov,
orodovníkom za dobré manželstvo a ochrancom proti moru.

V cirkvi sa počas storočí objavilo najmenej deväť významných
Valentínov. Dňa 14. februára spoločne slávia sviatok dvaja z nich rímsky kňaz, mučeník a jeho menovec, sv. Valentín z Terni. Niektorí
historici sa dokonca domnievajú, že ide o toho istého muža, ktorý žil
v treťom alebo štvrtom storočí v Ríme a konal skutky
milosrdenstva najmä medzi väzňami. Na obrázkoch ho môžeme vidieť aj
v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice.
Svätý Valentín bol rímsky kresťanský kňaz a lekár, žijúci v Ríme za vlády rímskeho
cisára. Podľa legendy sa cisár Marcus Aurelius Claudius rozhodol zrušiť manželstvo,
pretože podľa jeho názoru ženatí muži nevykazovali v armáde také dobré výsledky ako
slobodní, ale kňaz Valentín potajomky sobášil zamilovaných, za čo
bol zatknutý a kruto potrestaný. Cisár Marcus Aurelius Claudius ho
nútil zriecť sa kresťanskej viery a keď neuposlúchol, dal ho verejne
popraviť 14. februára 269, v deň pohanského sviatku luperkálií,
počas ktorých starí Rimania konali obrady očisty a prosili svojich
bohov za dar plodnosti (pre tento deň bola typická „lotéria lásky”, t.
j. každé dievča vhodilo do urny lístok so svojím menom a slobodní
muži si potom žrebovali nastávajúcu). Pred svojou popravou sv.
Valentín vraj stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére
svojho žalárnika a podľa novšej legendy sa kňaz a dievča do seba
zamilovali. Traduje sa, že sv. Valentín poslal deve pred smrťou
lístok s nápisom „Od Tvojho Valentína“. Neskôr nad Valentínovým
hrobom za rímskymi hradbami kvitli ružové kvety mandľovníka.
V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho
počesť. Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, ktorí vykročili na cestu lásky. Je však
patrónom aj tých, ktorí po tejto ceste kráčajú už roky, milujúcich sa rodičov, priateľov,
jednoducho všetkých, ktorí sa majú radi.

Pripravila: Ing. Katarína Hutňanová
Zdroj: Internet
Obrázok: Relikvie sv. Valentína
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O MODLITBE
Pred modlitbou usporiadajte svoje myšlienky, odizolujte sa od
toho, čo ste robili, čo ste povedali, chvíľu zostaňte v tichu.
Prvá časť: Odpustenie
Prvá časť modlitby je prosba o odpustenie. V tejto časti
modlitby sa má duša uvoľniť, očistiť z neodpustenia, hnevu, zo
všetkého zla, ktoré jej škodí. Pretože v každom z nás, každý deň,
je čosi, čo potrebujeme odovzdať Bohu, z čoho sa potrebuje naša
duša oslobodiť. Napr. z hriechu, z krivdy, zo zranenia, zo všetkého čo nás blokuje. Ak to
všetko nepredstavíme a neodovzdáme Bohu, naša modlitba nás nezmení. Zostávame pod
vplyvom toho, čo nás sužuje, blokuje. Je to najdôležitejší bod modlitby, lebo bez toho nie
sme v stave prijať to, čo Boh nám chce darovať v modlitbe. Poprosme ľudí, ktorých sme
urazili o odpustenie. Ak to nie je v tej chvíli možné, stretnime sa s nimi vo svojej duši
a odpusťme im vo svojom srdci. Proste tiež Boha, aby aj vám odpustil. Veľa krát je to pre
nás veľmi ťažké a často nemôžeme prijať seba takých akými sme, neviem sa vyrovnať s tým
čo sme urobili. Je potrebné venovať tejto časti modlitby toľko času koľko potrebujeme na
to, aby sme pocítili v srdci ozajstné zmierenie s Bohom, inými ľuďmi a sebou.
Pokračovanie v ďalšom čísle
Pripravila: Mgr. Katarína Hreháčová

Zdroj: preklad z poľskej brožúrky Nachádzať pokoj
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Náš život sa neskladá len zo slnečných dní aj krízu považuj za šancu

Bojuj za svoje ciele, ale hľadaj aj mier.
Boj a mier sú póly každého života.
Platí to aj pre tvoj život.
Uvedom si, že mier nie je len výsledkom boja.
Nauč sa rozlišovať, čo ponúka konkrétna situácia.
Boj alebo uzavretie mieru?
Niekedy sa nevyplatí bojovať.
Vtedy máš uzavrieť so sebou a s okolím mier.

Zostaň priamy a dôsledný.
Príliš unáhlené uzavretie mieru môže byť lenivým kompromisom.
Nevyhýbaj sa potrebnému konfliktu.
Často vedie k skutočnému riešeniu
len zdolaný konflikt.
Vyviň si dobrý cit pre svoje tromfy v konkrétnej chvíli.
Vždy maj na pamäti, že cieľom nie je boj. Cieľom je mier.
Vždy sa pýtaj, kedy je čas bojovať a kedy je čas uzavrieť mier.
Vcíť sa do seba.
Tam, kde v hĺbke svojho srdca cítiš mier, tam nájdeš to pravé orechové.
Môže sa stať, že cítiš, že treba prestáť konflikt. Potom bojuj za svoje ciele.
Tiež sa môže stať, že hlboko vo svojom vnútri cítiš, že sa neoplatí bojovať ďalej.
Je tu čas mieru. Vtedy ver mieru a žeň sa za ním!
Zdroj: Anselm Grün - Hľadanie vnútornej rovnováhy, 2007

Pripravila: Ing. Mária Kaščáková
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DUCHOVNÉ SLOVO
STRETNUTIE NAŠHO PÁNA, BOHA A
SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Kresťania východného i západného obradu
každoročne oslavujú sviatok Stretnutia Pána
(Obetovanie Pána), 2. februára, ktorý je súčasne
dňom všetkých zasvätených osôb.
Lukášovo evanjelium dôkladne opisuje udalosť,
v ktorej Panna Mária a sv. Jozef s jednoduchosťou
a láskou vyplňujú zákon obetovania malého Ježiška
v chráme. V tejto jedinečnej udalosti je tento obrad
odlišný od zaužívaného spôsobu a čímsi zvláštny.
Namiesto toho, aby ľudia predstavili dieťa Bohu,
v tomto prípade Boh predstavuje dieťa - Ježiša
ľuďom, prostredníctvom svojho proroka.
Na ikone tohto sviatku je veľmi pekne znázornené stretnutie sa sv. Rodiny so Simeonom
a Annou v chráme, pričom stichiry sviatku výstižne dopĺňajú obraz týmito slovami: „Matka,
ktorá muža nepoznala, nesie na rukách Zákonodarcu, čo pred vekmi vyžiaril z Otca
a v poslednej dobe sa zrodil z Panny, aby sa podrobil predpisu zákona. Odovzdáva ho
staručkému a spravodlivému kňazovi, ktorému bolo sľúbené, že uvidí Božieho
pomazaného. Ten, ktorého nosia cherubíni, sedí na rukách starca ako na tróne... Od Jozefa
sám láskavo prijíma dve hrdličky, obraz nepoškvrnenej Cirkvi. Simeon žehná Bohorodičku
Máriu a v obrazoch jej predpovedá utrpenie a bolesť. Vrúcne prosí dieťa, aby mu dovolil
odísť do večnosti chválospevom. Teraz prepustíš Pane svojho služobníka podľa svojho
slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých
národov. Svetlo na osvietenie pohanou a slávu Izraela svojho ľudu. Plná čností prepodobná
starena Anna, prorokujúc so svätým zápalom jasne hovorila o Vládcovi v chráme
a zvelebovala Bohorodičku.“
Sviatok Stretnutia Pána nech je pre všetky veriace rodiny, rehoľné spoločenstvá
a zasvätené osoby, zdrojom útechy a radosti z priazne, akou nás vo svojej nekonečnej
dobrote zahrnul Boh, darujúc nám príklad vernej služby, prostredníctvom svojich svätých.

Pripravila: Sr. Jarmila OSsR
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Svätý Jozafát Kuncevič, biskup a mučeník
12. november
Mnohí z nás sa isto denne pozerajú na nádherné vitráže ktoré
máme v našom chráme. Zamýšľame sa nad tým, koho zobrazujú
a prečo práve sú tam tieto osobnosti. Jedným z málo poznaných je aj
sv. Jozafát.
Jozafát, krstným menom Ján, sa narodil v roku 1580 vo
Volodymyre, v dnešnej západnej Ukrajine. Keď vyrástol, poslal ho
otec do Vilniusu, aby sa tam učil za obchodníka. Po zjednocujúcej
synode v Breste sa rozhodol aj on, ako pravoslávny veriaci pristúpiť
k zjednoteniu s Rímom.
Pod vplyvom jezuitov vstúpil v roku 1604 do rádu Sv. Bazila Veľkého a prijal rehoľné
meno Jozafát. Kláštor do ktorého sa utiahol bol veľmi spustlý a takmer prázdny. Sám sa
utiahol do malej komôrky, kde žil ako pustovník. O tri roky neskôr zavítal do tohto kláštora
metropolita Počej, vysvätil ho za diakona a prikázal mu kázať v monastierskom chráme.
O ďalšie dva roky bol vysvätený na kňaza.
V roku 1617 ho jeho priateľ a Kyjevský metropolita Rutsky vysvätil za pomocného
arcibiskupa Brolnického. Po jeho smrti sa stal novým Polockým arcibiskupom.
Začal v diecéze zavádzať prísny poriadok, konal vizitačné cesty, vyučoval duchovenstvo
a ľud /vynikal v znalostiach Sv. písma a vedomostiach o východných otcoch Cirkvi/, bránil
cirkevný majetok proti šľachticom a bol horlivým hlásateľom Cirkevnej jednoty.
Vlastný boj o úniu začal až vtedy, keď do Moskvy prišiel jeruzalemský pravoslávny
patriarcha Teofan IV. a vysvätil sedem pravoslávnych nezjednotených biskupov a menoval
ich za vzdorobiskupov proti uniatským katolíckym biskupom.
Proti Jozafátovi bol menovaný Meletij Smotrický. Tomu išlo hlavne o odstránenie
Jozafáta a tak proti nemu vydával stále nové a nové hanopisy. Na jeho podnecovanie tak
voči Jozafátovi rástla aj nenávisť ľudu. On, vediac, čo ho čaká, chystal sa na mučenícku smrť.
V tej dobe už totiž boli zavraždení niektorí zástancovia únie v Kyjeve.
12.11.1624 buriči zabili Jozafáta pred jeho palácom, telo zhanobili a s priviazaným
kameňom hodili do rieky Dviny. Po piatich dňoch uzreli rybári v rieke jasné svetlo a tak
našli jeho telo.
Vzdorobiskup Smotrickyj začal mať výčitky svedomia a upokojil sa až po niekoľkých
rokoch, keď sám prijal úniu s Rímom.
Jozafátovo telo bolo do konca roku 1624 vystavené v stoličnom chráme v Polocku, kde
z jeho rán stále vytekala krv aj za silných mrazov. Tu sa udiali aj prvé zázraky.
Je dobré, ak máme pred očami stále takúto osobnosť, pretože má nám byť príkladom
našej vernosti, nášmu presvedčeniu a hlavne viere, ktorá je v našom živote najväčším
bohatstvom, ktoré môžeme dosiahnuť.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák
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KATECHÉZA
Veľký pôst
Svätý Veľký pôst – nazývaný aj Veľká štyridsiatnica – je jedným z najstarších
a najváženejších prvkov kresťanského náboženstva. Ide tu o vonkajší prejav našej
nábožnosti, ale aj o uvedomenie si dôležitosti prijatia spásy, ponúkanej Ježišom Kristom.
Sám Spasiteľ začína svoje verejné účinkovanie krstom v Jordáne, potom odchádza na púšť,
kde sa 40 dní postí a jeho prvé slová sú robte pokánie, lebo blízko je Božie Kráľovstvo.
Veriaci človek s veľkým úžasom pozerá na skutočnosť Ježišovho pôstu a jeho pokúšania zo
strany Satana, ale aj na víťazstvo Syna Človeka nad Pokušiteľom. Už tu nám Pán ukazuje, že
prichádza kvôli nám - prichádza zvíťaziť - prichádza položiť tú najväčšiu obetu svojho
života, ako dôkaz Božej lásky k nám.
Sv. Augustín hovorí: „Boh nás stvoril bez nás, ale bez nás - nás nespasí!“ A to je výzva pre
každého človeka. Z toho vyplýva otázka: „Čo robiť, aby som mal večný život?“ V prvom rade
si musím uvedomiť cieľ svoj života. Istotne človek má svoje pozemské ciele a plány, ale tu
ide o večný cieľ a ním je Boh. Mnohí si myslia, že keď sa dajú pokrstiť a budú mať 1. sväté
prijímanie, že už nemôžu byť zatratení. Ale krst je len začiatok našej cesty, na ktorej musím
Boha hľadať, spoznávať, milovať a slúžiť mu, ak chcem nájsť život. A preto prichádza Ježiš,
aby mi pomohol v tejto ceste.
Pri pokúšaní na púšti môžeme vidieť, že je tu niekto, kto má s nami iný plán. Je to Diabol,
ktorý chce zaujať miesto Boha v našom živote. Prichádza ako dokonalá a mocná bytosť,
vyhlasujúca sa za pána sveta schopná materiálne zabezpečiť život človeka. Chce iba jedno,
aby som sa neklaňal Bohu, ale jemu. Musíme uznať, že Satan prichádza veľmi rafinovane,
ponechá nám vieru v Boha, ale preruší náš z ťah k nemu.
Blahoslavený Ján Pavol II. nás preto upozorňuje: „... strata citlivosti pre hriech je formou
alebo výsledkom popierania Boha... Ak hriech je prerušením synovského vzťahu k Bohu s
cieľom, aby sa život človeka vymanil z jeho poslušnosti, vtedy hrešiť neznamená len popierať
Boha; hrešiť znamená tiež aj žiť, ako keby Boh nejestvoval, vymazať Boha z každodenného
života.“
A preto Boh dovolil, aby bol Ježiš pokúšaný, aby sme vnímali odvahu a silu nepriateľa a sami
si uvedomovali realitu útokov Zlého. Sv. apoštol Pavol nás upozorňuje na skutočnosť, že nás
nečaká zápas s telom a krvou, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného
sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Ak chceme obstáť, musíme si obliecť Božiu
výzbroj, aby sme mohli čeliť úkladom diabla.(Ef 6,10-17)
Jednou z foriem Božej výzbroje je vnútorne pokánie kresťana, ktoré sa môže prejavovať
rozmanitým spôsobom. Písmo a Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu
a almužnu, ktoré vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k Bohu a vo
vzťahu k iným. (KKC 1434)
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V dnešnom svete vidíme množstvo egoizmu, ktorý uzatvára človeka do svojho sveta,
spoliehajúc sa na svoje vlastné sily, schopnosti a múdrosť. Pôst znamená zrieknuť sa,
zastaviť sa, mať čas pre Boha a počúvať čo mi hovorí. Teda pôst v pravom zmysle
oslobodzuje človeka, robí ho silným a slobodným Božím dieťaťom. Lebo človek všetko
smie, ale nie všetko osoží. Ako píše sv. apoštol Pavol: „Všetkom smiem, ale ja sa nedám
ničím zotročiť.“ Ak sa nechcem stať otrokom hriechu, ak nechcem stratiť cit pre Božie veci,
ak chcem rozoznávať morálne zlo, ak chcem víťaziť nad zlým duchom potom pôst sa musí
stať jednou z dôležitých foriem mojej nábožnosti.
Pokračovanie na budúce ... O modlitbe.

Predpis pôstnej disciplíny:
ZDRŽANLIVOSŤ
Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roku do smrti.
(Ak dieťa dovŕši 7. rok života a pripadá na daný deň ZDRŽANLIVOSŤ či už od
mäsa, prípadne od mäsa + mlieka + vajíčok /ide o všetky jedlá, kde je použité mäso,
mlieko, syry a vajíčka/, je povinné túto zdržanlivosť zachovať !)
PÔST
Je dovolené raz do sýta sa najesť a dvakrát menšie občerstviť.
Pôst zaväzuje od 14. roku do 60. roku.
ZAKÁZANÝ ČAS
V období veľkého pôstu - pred Paschou, sú zakázané hlučné zábavy a diskotéky.
V pôstne dni ktorými sú: prvý deň veľkého pôstu, stredy, piatky a veľký piatok, je
žiaduce zriekať sa pozerania televízie či internetu, počúvania hlasitej hudby a
hrania počítačových hier.
Kto koná prísnejší pôst koná Bohu milý skutok!
Od pôstu sú oslobodení ťažko chorí ľudia, tehotné ženy, dojčiace matky.
Ľudia ťažko pracujúci a stravujúci sa v jedálňach spoločného stravovania sú
od pôstu oslobodení,
iba vtedy, ak nemajú možnosť výberu.

o. Peter
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UNIKÁTNA VÝSTAVA
Biblia včera, dnes a zajtra
v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou
V priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa od 20. februára až
do 1. marca 2012 uskutoční unikátna putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra, ktorá predstaví
Bibliu a jej posolstvo širokej verejnosti.
Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si viac ako 300 rôznych exponátov pre dospelých, mládež
a deti v takmer 80 jazykoch. Okrem najstarších Biblií z roku 1549 a 1556 budú
k
dispozícii kancionály, spevníky, modlitebné knižky, biblické príbehy, mapy, študijné materiály a
komentáre. Svetovým unikátom je Biblia v 66 jazykoch - každá biblická kniha
je napísaná v inom
jazyku. K zaujímavým exponátom patria aj Melentrichove Biblie, kancionál v reči černošského kmeňa
Zulu, Biblia v jazyku esperanto, vietnamčine, hebrejčine, v gréčtine, rómštine, ručný prepis Evanjelia
podľa Marka na cigaretovom papieriku, vytvorený politickým väzňom vo väzení, Biblia v Braillovom
písme, ale aj jedna z najmenších Biblií na svete.
Návštevníkov
určite
zaujme zvitok Tóry piatich kníh Mojžišových
priamo z Izraela, ručný
prepis Biblie, či možnosť
zapojiť sa do zaujímavej
biblickej
súťaže
o
hodnotné ceny. Súčasťou
výstavy
bude
100
grafických
reprodukcií
rytín
holandského
maliara
Rembrandta Harmenszoon
van Rijna.
Vernisáž výstavy sa
uskutoční 20. februára
2012 o 16.00 hodine v
priestoroch
Hornozemplínskej
knižnice.
Hornozemplínska
knižnica srdečne pozýva
širokú
verejnosť
na
prehliadku tejto výstavy.
Návštevníci budú mať
taktiež možnosť zakúpenia
Biblií,
kníh
a ďalších
materiálov za zvýhodnenú
cenu.
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ZO ŽIVOTA NÁŠHO CHRÁMOVÉHO ZBORU

PLES ZBORU BL. P. P. GOJDIČA
Poslednú sobotu v mesiaci január 2012 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli konal I. ročník plesu Zboru bl. P. P. Gojdiča.
Medzi pozvanými hosťami nechýbali súčasní i bývalí členovia speváckeho zboru,
rovnako všetci priaznivci a priatelia zboru a taktiež veriaci našej farnosti.
O otvorenie plesu sa postaral dlhoročný člen zboru Mgr. Jozef Gabriel Nyarjaš
a náš dekan o. Mgr. Peter Gavaľa. V programe vystúpili deti z Cirkevnej základnej
školy bl. Jána Pavla II. z Hencoviec. Do tanca všetkým hrala vynikajúca skupina
Geroc´k a zábavu sa postarali aj Struny primáša. Vyvrcholením plesu bola
tombola, z ktorej si mnohí odniesli zaujímavé ceny. Hlavnou cenou bola ikona
Bohorodičky - Nevädnúci Kvet.
Z celého srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nás finančne a vecne
podporili. Ďalej organizátorom plesu a všetkým prítomným za vynikajúcu
atmosféru. Veríme, že sa ešte vo väčšom množstve uvidíme aj o rok a z plesu Zboru
bl. P. P. Gojdiča sa stane v našej farnosti tradícia.
Srdečne Vám ďakujeme!

Pripravila: Ing. Dana Mikčová

www.zborppgojdica.sk
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BOŽIE OKO V NAŠOM CHRÁME

V Gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej
Bohorodičky v Čemernom, je vo svätyni nad baldachýnom
vitráž zobrazujúca BOŽIE OKO. Božie oko vidíme často na
oltároch a na freskách v chrámoch. V našom chráme sme ho
umiestnili do uvedeného priestoru.
Inšpirácia vychádza predovšetkým z Biblie. Takýto
symbol Boha nachádzame v Starom a Novom zákone. Oči
Boha – ľudská túžba vidieť Boha na vlastné oči, hľadieť na
Boha z tváre do tváre, z očí do očí. Prekrásny verš žalmu ,,Pozriže na mňa a zmiluj sa nado
mnou, lebo som sám a úbohý“ (Žalm 25,16). Človek bez Boha ostáva osamotený. Avšak ,,Boha
nikto nikdy nevidel...“ (Ján 1,18). A ešte mu povedal ,,Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet
človeka, ktorý by mňa vidiel a ostal by nažive“ (Ex 33,20). Boh pred očami človeka zostáva
skrytý. V predstavách je Boh celkom konkrétny, osobný, živo prítomný v mysli, pociťovaný
v zmysloch a videný v obrazoch.
Človek robí dobré a zlé pred očami Boha. Oči Boha sú bdelé a všetko vidiace. Oči Boha
vidia všetko zlé i dobré. ,,Lebo on rozhľad má k samým medziam zeme a vidí všetko, čo len
pod nebom je“ (Jób 28,24).
Prenikavé sú Božie oči ,,... a oči jeho sú ako plameň ohňa“ (Zjv 1,14). Každý kresťan nájde
vo večnom živote Nový raj a dosiahne najhlbšiu blaženosť, lebo bude vidieť Bohu z tváre do
tvár a z oči do očí: ,,Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha“ (Mt 5,8), ,,budú hľadieť na jeho tvár a na čele
budú mať jeho meno“ (Zjv 22,4), alebo ,,Pánove oči hľadia
na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho ucho“ (Ž
34,16). Hriešny človek potom bude potrestaný stratou
videnia Božej tváre. Videnie slepých je predobrazom
večného života, večného nebeského videnia Božej tváre
v tvár, z očí do očí. ,,Slepí vidia, chromí chodia, malomocní
sú čistí, hluchí počúvajú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium“ (Mt 11,5).
Trigón znamená Svätá Trojica. Božie oko je symbolom Božieho znamenia, Božej
prozreteľnosti, t.j. znamením Boha všadeprítomného, bdelého, vidiaceho, prezieravého,
prozreteľného. Jediné oko znamenia Božieho vyjadruje jedinosť, jedinečnosť Boha, jedného
Boha, aj napriek tomu je oko fyziognomicky ľudské. Oko Božie v trigóne, t.j. v trojuholníku,
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je znamením Najsvätejšej Trojice, Trojjedinosti Božej, Boha v troch osobách – OTCA, SYNA
A DUCHA SVATÉHO.
Oko Božie v trigóne bolo zobrazené zvlášť po Tridentskom koncile (1563). Zobrazenie
boha v znamení Božie oko, pokračovalo aj v 18. a 19. storočí a to na oltároch, na
kazateľniciach, v oknách chrámov, v klenbách chrámov a na kostolných vežiach.
Aj v našom chráme máme toto znamenie. Verím, že nám pohľad na vitráž pripomenie
hore uvedené citácie zo Starého a Nového zákona.
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan

ZBIERKA V MESIACI JANUÁR 2012
V nedeľu 29. januára 2012 bola zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu
Prešovskej univerzity (GTF PU) a Katolícku univerzitu v čiastke 117,19 EUR
(Vechec 46,10 EUR a Čemerné 71,09 EUR). Účelom zbierky bola finančná
pomoc na rozvoj GTF PU a pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku,
najmä na vybudovanie univerzitnej knižnice.
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LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC FEBRUÁR 2012
Dátum

Deň

Čas

1.2.2012
2.2.2012
3.2.2012
4.2.2012
5.2.2012
6.2.2012

ST
ŠT
PIA
SO
NE
PO

17.00
17.30
17.00
7.30
7.30,10.30
17.00

7.2.2012
8.2.2012
9.2.2012
10.2.2012
11.2.2012
12.2.2012
13.2.2012

UT
ST
ŠT
PIA
SO
NE
PO

17.00
17.00
17.00
17.00
6.30
7.30,10.30
17.00

14.2.2012
15.2.2012
16.2.2012
17.2.2012
18.2.2012

UT
ST
ŠT
PIA
SO

17.00
17.00
17.00
17.00
7.30

19.2.2012
20.2.2012

NE
PO

21.2.2012
22.2.2012
23.2.2012

UT
ST
ŠT

24.2.2012
25.2.2012
26.2.2012
27.2.2012

PIA
SO
NE
PO

Úmysel sv. liturgií

Poznámka

+ Bartolomej Ďurík
* za ružencové spoločenstvo
* za obrátenie hriešnikov
* M. Schudichová
* za veriacich farnosti
+ Mariana Lobodová
+panychída
+ Z rod.Figeľovej:
Ján,Ján,Štefan,Anna,Anna

+ Juraj Majerčin
+ Magdaléna Červenická
+ Pavol, Anna, Rozália
+ z farnosti - hramoty

+ panychída
+panychída

1. zádušná sobota
Mäsopôstna
* Peter , * za veriacich farnosti
+ Michal Majerčin+panychída
+ Z rod. Roškovičovej:Michal
a Mária
+ Z rod. Tiňovej: Jozef a Anna

Panychída A.Belas
+ panychída
+ panychída
+ panychída

+ Michal Biroš
+Pavol Danko
+Pavol Danko
*Emil a Marta s rod.
7.30,10.30 *za veriacich farnosti
17.00 +Z rod.Sotákovej +panychída prvý deň veľkého pôstu
+Z rod.Mastiľakovej:Michal,

28.2.2012
29.2.2012

UT
ST

17.00
Darina,Helena
17.00 VPD + Emil Schudich
17.00 + Michal Rybarčák
VPD * Gabriela Martonová
17.00
s. rod
7.30 + Z rod. Macugovej
7.30,10.30 * za veriacich farnosti
17.00 + Z rod. Piatakovej: Anna a Štefan
+Anna,Mária,Alžbeta,Helena,
17.00
Júlia,Veronika

17.00 VPD *Ján Hrabský
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+panychída

+ panychída
+ panychída

HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI (FARSKÁ RADA)
Hospodárska rada farnosti je pomocným a poradným orgánom farára. Radí a pomáha mu
v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti
prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol
spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

Členovia hospodárskej rady farnosti Vranov n. T. - ČEMERNÉ
Predseda farskej rady: o. Mgr. Peter Gavaľa
Členovia farskej rady:
MUDr. Štefan Zahorjan - tajomník
Tibor Szabo
Ing. Peter Zahorjan
Gustáv Zubko
Michal Čandík
Ing. Jozef Kolesár
Milan Mikča
Anna Stašková - ekonomický úsek - pokladníčka
Mgr. Martina Čandíková - ekonomický úsek
Ing. Mária Kaščáková - ekonomický úsek
Bližšie informácie o členoch farskej rady v ďalších číslach nášho časopisu.

Členovia hospodárskej rady farnosti Vranov n. T. - Čemerné
filiálka VECHEC
1. Ing. Michal Ivanič
2. Jozef Bačík
3. Alfonz Vasiľ
4. Pavol Čandík
5. Slavomír Dolinič
6. Jaroslav Šimko
7. Mgr. Monika Fejková
ZO ZASADNUTIA FARSKEJ RADY dňa 13.01.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raz mesačne v nedeľu sláviť starosloviensku svätú liturgiu.
Raz mesačne v nedeľu sláviť mládežnícke sväté liturgie.
Oživiť vo farnosti prácu s deťmi a mládežou.
Dohodnutie príspevku filiálky Vechec na úhradu časti nákladov na faru.
Raz štvrťročne predkladať farskej rade hospodárenie farnosti.
Stretnutia farskej rady sa budú uskutočňovať minimálne 1 x štvrťročne,
v prípade potreby farnosti aj viackrát v roku.
7. Finančná podpora zboru na akcie prezentujúce farnosť v roku 2012.
8. Väčšie zviditeľnenie farskej knižnice kúpou nových kníh.
9. Rekonštrukcia ozvučovacej techniky v chráme.
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30. december 2011
Milí priatelia,
ľudia zapojení do projektu Tvoja vec! sa už dva roky modlia za Slovensko. V našich modlitbách sa
vystriedali mnohé oblasti – od politiky cez médiá až po kultúru či rodinu.
Dňa 10. marca 2012 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Okolnosti isto poznáte. Sme
presvedčení o tom, že ide o jednu z kľúčových udalostí pre spoločenské i duchovné dianie v tejto
krajine. Ako ľudia, ktorí sa modlia: „príď tvoje kráľovstvo... ako v nebi tak i na zemi“, cítime
zodpovednosť za našu krajinu.
Nálady v spoločnosti aj názory na politiku či politikov sa rôznia: prevládajú pocity apatie,
znechutenia, hnevu, agresie či dokonca očakávania vytúženého politického spasiteľa. Uvedomujeme
si, že udalosti na politickej scéne v posledných mesiacoch a rokoch môžu v ľuďoch vyvolávať celú
škálu pocitov.
Nemáme recept na najlepšiu vládu, nedokážeme vám povedať, ktorá strana je najlepšia. Ale vieme
jedno: Túžbou Boha je, aby hodnoty kresťanstva ako spravodlivosť a čestnosť boli aj v politike.
A my máme byť tí, ktorí uplatňovanie týchto hodnôt od politikov očakávajú („Vyberte si múdrych,
skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov“ –
Deuteronómium 1, 13). Ježišovým zámerom nikdy nebolo, aby sme vytvárali kresťanské getá. Práve
naopak, v jeho posledných slovách tu na zemi zaznieva Veľké poverenie, aby sme šli do celého sveta.
Máme byť svetlom a soľou. Kde inde by sa tá soľ mala použiť, ak nie tu u nás na Slovensku?
Apoštol Pavol nám pripomína, aby sme sa modlili za tých, ktorí nám vládnu (1 Tim 2, 1-2). My
veríme v silu modlitby, ktorá je účinnejšia než nátlakové politické skupiny a finančné loby.
Pripravujeme kampaň 40 dní nepretržitých modlitieb a pôstov za voľby 2012. Ide o akciu, do
ktorej sa môžu zapojiť všetci ľudia, čo veria v silu modlitby a pôstu. Chceme duchovne bojovať
za budúcnosť našej krajiny.
Dňa 15. januára 2012 chceme spustiť webovú stránku www.40dni.tvojavec.sk s možnosťou zapísať
sa na konkrétnu hodinu modlitby a na konkrétny deň pôstu.
Táto aktivita sa začína 30. januára 2012. Priebeh kampane môžete sledovať na Facebooku
(www.facebook.com/40dni) a Twitteri (@tvoja_vec).
Budeme radi, ak túto informáciu posuniete ďalej svojim známym, do svojich spoločenstiev, farností
a zborov. Ak by ste chceli s nami akokoľvek spolupracovať a zapojiť sa ako dobrovoľníci, koordinátori
v regiónoch či spoločenstvá, ozvite sa nám na tvojavec@tvojavec.sk. Radi prijmeme podnety a návrhy.
Veríme, že modlitbou meníme túto krajinu a že aj táto kampaň k tomu môže výrazne prispieť.
Poďme spolu do toho, je to aj Tvoja vec!
Za tím „Tvoja vec!“,
Peter Broz
koordinátor projektu
www.tvojavec.sk, tvojavec@tvojavec.sk, www.facebook.com/tvojavec,
www.twitter.com/tvoja_vec,
Tvoja vec! je projekt Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže
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SÚŤAŽ PRE DETI A MLÁDEŽ

Vyhlasujeme 1. súťaž v kreslení obrázkov
na tému "Láska".
Zúčastniť sa jej môžu všetky deti a mládež.
Namaľované obrázky odovzdajte nášmu o. Petrovi
do piatku 24. februára 2012.
Vyhodnotenie obrázkov bude
v nedeľu 26. februára 2012 po sv. liturgii
a v marcovom čísle nášho časopisu.
Úspešní maliari dostanú vecné ceny.

Tešíme sa na všetky Vaše kresby!
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BAZILIKA MINOR V ĽUTINE
Obec Ľutina sa nachádza v Šarišskej vrchovine, na
južnom svahu Čergovského pohoria. Leží približne 9,5 km
od mesta Sabinov. Stredom obce preteká potok Ľutinka.
V súčasnosti žije v obci 461 obyvateľov.
Najstaršia správa menovite uvádzajúca Ľutinu je z roku
1330. Pokojný život bol niekoľkokrát narušený ,,čiernou
smrťou“ – morom, ktorý postihol túto dedinku. Niektoré
susedné dediny, ako napr. Zlatnica, v roku 1831 úplne
vymreli. Od roku 1851 je obec Ľutina známa pre väčšinu
ľudí Slovenska. Boli to zjavenia, ktoré spôsobili, že sa
Ľutina stala najväčším Mariánskym pútnickým miestom
gréckokatolíkov na Slovensku.

Zjavenia na Ľutinskej hôrke:
Na sviatok Premenenia Pána, 19. augusta 1851, išla Zuzana Feketová zbierať huby na
Ľutinskú hôrku. Zbadala tam slávnostne oblečeného biskupa, ktorý sa podobal na sv.
Mikuláša. Naľakaná si kľakla na zem. Biskup sa prísnym pohľadom pozrel na ženu
a karhajúcim hlasom je povedal, že je sviatok Pána, zbožný ľud spieva v cirkvi a ona zbiera
huby. So strachom mu vysvetlila, že je chudobná matka troch detí a nemá im čo dať na stôl.
Svätec pokračoval ďalej, že huby mohla nazbierať aj deň predtým. Zdôraznil, že preto Boh
trestá ľudstvo, lebo si nevážia nedele a sviatky. Prikázal jej toto všetko povedať svojmu
duchovnému otcovi a na pamiatku ich stretnutia sa má na tomto mieste postaviť svätý kríž.
Následne zmizol. Zuzana však nepovedala nikomu nič. Svätec sa jej zjavoval na ceste, v lese
a upozorňoval ju, aby splnila jeho príkazy. Povedal jej, že ak nepostavia na určenom mieste
kríž, onemie. Priznala sa nakoniec miestnemu kňazovi Štefanovi Rojkovičovi, on je však
neuveril a neuverili jej ani ľudia. Nazvali ju ,,bláznivou Zuzanou“ a ona onemela. Lekári
zistili, že Zuzana je telesne a duševne zdravá. Strata rečí bola pre nich záhadná
a nevysvetliteľná. Otec Rojkovič dal urobiť kríž na mieste, o ktorom mu Zuzana predtým
hovorila. Sám ho posvätil a od tej chvíle začala Zuzana rozprávať. Miestny duchovný
i veriaci jej uverili. Zuzana chodila skoro denne do lesa. Jedného dňa sa jej zjavil sv. Mikuláš
opäť. Chcel, aby sa tam postavila kaplnka zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie.
Daroval jej Mariánsku ikonu, ktorá mala slúžiť, ako podklad obrazu pre budúcu svätyňu.
O týchto udalostiach spísali zápisnicu, ktorú otec Rojkovič poslal na Gréckokatolícky
biskupský úrad v Prešove. Nasledovalo vyšetrovanie biskupským úradom a krajským
lekárskym kolégiom. Zistili, že Zuzana je zdravá a že obsah zjavenia v ničom neprotirečí
vieroučným a mravným zásadám katolíckej cirkvi. Výsledky boli poslané do Ríma na
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príslušnú kongregáciu, ktorá ich schválila. 24. mája 1855 poslal Svätý Otec Pius IX.
Apoštolské bréve, kde sú zapísané všetky odpustky, ktoré možno na Ľutinskej hôrke
získať. Začali sa rôzne zbierky na stavbu kaplnky. Množstvo pútnikov v tých časoch
dosahovalo 50 – 60 tisíc, čo si vyžadovalo, aby sa v roku 1878 začali stavať aj ďalšie
kaplnky. Je to kaplnka sv. Anny, kaplnka sv. Kríža a kaplnka pri prameni sv. Mikuláša.
Posledná z nich bola dokončená v roku 1930.
Do roku 1855 bola Ľutina filiálkou hanigovskej farnosti. Udalosti roku 1851 spôsobili, že
sa fara presťahovala do Ľutiny. Pôvodný chrám bol drevený. Na prelome storočia sa
diecézne vedenie a farnosť rozhodli, že postavia nový kamenný chrám. Stavbu začal otec
Anton Rojkovič a v roku 1908 bola dokončená. Konsekroval ju vtedajší prešovský
biskup Ján Vályi (1883-1911). Drevený chrám zhorel krátko pred dokončením nového. Vo
farnosti sa vystriedali viacerí kňazi, napr. o. Petraševič, o. Jančišin. Za jeho účinkovania
dostala celá farnosť novú vonkajšiu i vnútornú krásu. V rokoch 1981 – 1984 sa podarilo
urobiť generálnu opravu chrámu.
Významným rokom, bol rok 1988, kedy na púti – vtedy ešte ordinár Mons. Ján
Hirka, prečítal Apoštolské bréve, ktorým Svätý Otec Ján Pavol II. povýšil tento chrám
a priľahlé objekty na hodnosť BAZILICA MINOR.
Pripravila: Ing. Dana Mikčová
Zdroj: www.bazilikalutina.sk

Podpora pútnického miesta
Poslanie ísť a hlásať evanjelium je na každom z nás, ktorí veríme v Ježiša Krista. Je
množstvo spôsobov ako naplniť toto poslanie kresťana.
Jedným z osvedčených spôsobov je evanjelizácia v rámci rôznych stretnutí a pútí, na ktoré
slúži naše pútnické miesto v Ľutine. Možno nie si veľkým kazateľom, či priaznivcom
verejného ohlasovania evanjelia, no Boh ti dal k dispozícii mocný nástroj evanjelizácie,
ktorým sú peniaze. Akýmkoľvek príspevkom na naše pútnické miesto, ktoré je v
rekonštrukcii a má slúžiť práve na evanjelizačné aktivity máš aj ty účasť na novej
evanjelizácii. Týmto spôsobom sa aj tvoje peniaze, čiže tvoja námaha, pot a práca, stanú
účinným evanjelizátorom.
Nezabudni……kto štedro seje, štedro bude aj žať. (2 Kor 9,6) Verím, že darovať peniaze na
šírenie evanjelia je tým najodvážnejším krokom viery, ktorý môžeš dnes urobiť.
o. Jozef Novický, farár

Náš účet: 0503342846/0900 – Slovenská sporiteľňa
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Miniskanzén drevených chrámov
Koncom novembra 2011 sa v areáli Baziliky uskutočnila
posviacka miniskanzénu drevených chrámov. Ide o 10
makiet
skvostov
ľudovej
sakrálnej
architektúry
z východného Slovenska. Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Po dokončení
bude miniskanzén tvoriť 50 drevených chrámov.
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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.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. Jarmila OSsR , Lomnica
Mgr. Peter Hatrák
Ing. Katarína Hutňanová
MUDr. Štefan Zahorjan
Redakčná rada si vyhradzuje právo výberu a úpravy článkov.

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

1822643632/0200

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