Mesačník Gréckokatolíckej farnosti
Zosnutia Presvätej Bohorodičky Vranov nad Topľou – Čemerné
____________________________________________________________

ZORNICA
Číslo 8.

AUGUST 2012

Ročník II./2012

1. SLOVO NA ÚVOD
„Ó aký to div! Zdroj života do hrobu sa dáva a hrob
rebríkom do neba sa stáva.“ (večiereň sviatku)
August je mesiacom, v ktorom vrcholí letná – dovolenková sezóna. Môžeme si užívať
príjemné teplé dni, či sledovať v pohodlí domova olympijské hry v Londýne, ale môžeme
aj cestovať po rôznych pútnických miestach. August je mesiacom rôznych odpustov,
ktoré sa slávia ku cti našej presvätej Bohorodičky. A tak, aj keď je leto časom dovoleniek
a oddychu, máme si uvedomovať, že modlitba a posväcovanie musia tvoriť významnú
časť našich voľných chvíľ. Tak ako človek nemôže prestať jesť a piť, ak chce žiť, tak nemá
prestať myslieť a žiť z Boha, ak chce nájsť prameň večného života.
A preto upriamme svoju pozornosť na našu nebeskú Matku Máriu, ktorá nás pozýva
osláviť veľké tajomstvo jej nanebovzatia odpustovou slávnosťou v našom chráme, dňa
12.8.2012. Pozývam všetkých, aby sme sa prišli duchovne obnoviť a obohatiť milosťami,
lebo „iba Mária dostala kľúče od komnát Božej lásky a možnosť vstúpiť aj na tie
najvznešenejšie a najtajomnejšie cesty dokonalosti a viesť po nich aj iných. Iba presvätá
Panna môže voviesť nešťastné deti nevernej Evy do tohto pozemského raja, kde sa môžu
príjemne prechádzať s Bohom a byť v bezpečí pred svojimi nepriateľmi. Tam môžu už bez
strachu zo smrti jesť zo stromu poznania dobra i zla, ako i zo stromu života. Môžu tam piť
veľkými dúškami nebeskú vodu, ktorá hojne vyviera z tejto nádhernej fontány. Keďže ona
je tým pozemským rajom alebo touto panenskou a požehnanou zemou, z ktorej hriešny
Adam a Eva boli vyhnaní, ona sama vpúšťa dovnútra iba tých, ktorých chce, aby ich
urobila svätými.“ (sv. Ľudovít Mária Grignion)
Mária tým, že zostala dokonale verná Bohu, zachránila nielen seba, ale i všetky svoje
deti. A preto Boh jej dal moc, aby sa stala rebríkom do neba i pre mňa.
o. Peter
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V mesiaci august slávime v našom chráme
odpustovú slávnosť na sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, ktorý je uctievaný tak vo východnej
ako aj v západnej Cirkvi.
Chorvátsky katolícky kňaz Anton Šuljić o našej
Matke napísal v jednej zo svojich kníh, že Panna
Mária je pre nás príkladom viery, ľudskosti a
ženskosti. Veľkosť Márie je v tom, že bola pokornou
služobníčkou v prijímaní Božej vôle. Zasvätenie sa
obyčajnému, bezvýznamnému, všednému a
slúžiacemu je zasvätenie sa skutočnej veľkosti.
Nazývame ju tiež ozdobou nášho rodu. Ozdoba
sa neprejavuje množstvom zlata, striebra a ligotom
na verejnosti. Neprejavuje sa ani chvíľkovým
úspechom, ani popularitou. Ozdoba znamená
zasvätenosť životu, ktorá pozná prijímanie pekného
aj odpudivého, ťažkého aj jednoduchého,
namáhavého aj príjemného, bolestného aj
radostného. Dobre to poznajú tí, ktorí dennodenne
strastiplne plnia svoje povinnosti - počnúc vedeckou
až po fyzickú prácu. Ozdoba nášho rodu je vlastne
výrazom stotožňujúcim sa s hlbokými významami,
ktoré ukrýva a obsahuje skutočný život.
Je potrebné hľadať, kde sa dotýkajú pravé
skutočnosti veľkosti a stačí nahliadnuť do vlastných
životov. V nich Boh novým spôsobom volá tých,
ktorí otvoria svoju náruč pre jeho Slovo, zjavuje sa
im v nepochopení, radostiach, trápeniach jednoducho v realite celého života. Tu v srdci života,
sa dotýkajú naše Bohom stvorené a Bohom dané
veľkosti. Tu, v týchto a práve takýchto veľkostiach,
duša a telo sa zachvejú na nebi. Tu má Mária svoju
svätyňu. Tu je Boh jedno so svojím stvorením. Tu
Mária vyzdvihnutá s dušou a telom do neba
ukazuje, aký je konečný zmysel ľudského života a
existencie. V takejto mariánskej svätyni všetky naše
púte a všetky odmodlené ružence, vyslovené
modlitby a procesie nadobúdajú svoje potvrdenie a
zdôvodnenie zmyslu. Tu je Mária zdroj lepšieho
sveta.
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2. NOVINKY A AKTUALITY







04.-05.08.2012 (sobota - nedeľa) - Hlavná púť na hore Zvir v Litmanovej priamy prenos v STV1 o 10.30 hod.,
06.08. (pondelok) – sviatok Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista,
12.08. (nedeľa) - odpustová slávnosť v našom chráme,
15.08. (streda) – prikázaný sviatok Zosnutie našej Presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny, po sv. liturgii opekačka za farou,
18.-19.08.2012 (sobota - nedeľa) - archieparchiálna odpustová slávnosť
v Ľutine,
29.08. (streda) – sviatok Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho
proroka Jána Krstiteľa.

3. SPRÁVY


V sobotu 30. júna 2012 poobede sa konalo športové popoludnie s futbalom.



Vo štvrtok 5. júla 2012 sme slávili sviatok sv. Cyrila a Metoda a zároveň sa
začal Rok sv. Cyrila a Metoda, ktorý bude ukončený 31. decembra 2013.
V nedeľu 15. júla 2012 sme privítali v našej farnosti nového otca kaplána
Mgr. Lukáša Šoltýsa.
V sobotu 28. júla 2012 - v predvečer odpustovej slávnosti sa slávila
gréckokatolícka svätá liturgia v Rímskokatolíckom kostole sv. Joachima a sv.
Anny v Čemernom. Spieval Zbor bl. P. P. Gojdiča.
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
15. august - Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Viera Cirkvi prvých storočí, ktorá sa stále
overovala a spresňovala, hovorí v západnej tradícii
o tajomstve Nanebovzatia Panny Márie s telom
i dušou do neba. V byzantskej tradícii má Máriina
pozemská púť svoje vyvrcholenie v udalosti
Zosnutia, ktoré podstúpila po smrti svojho Syna.
Tento sviatok si pripomíname 15. augusta.
Od prvej chvíle Máriinho života je jej bytie úzko
späté z tajomstvom Vtelenia. Svojím „fiat“ dala
súčasne súhlas Vykúpeniu a skrze svojho Syna Ježiša
Krista
sa tak
stala
prostrednicou
celého
spásonosného diela. Ona, Kráľovná a Matka svojím
príhovorom u Syna a Boha má moc darovať nám v každej chvíli milosť obrátenia
pre záchranu našich duší i celého sveta.
Na ikone Zosnutia, ktorá je zobrazením apokryfných rozpráv a liturgických
textov, spočíva telo Bohorodičky na bohato vyzdobenom lôžku. Oblečený má
maforion, alebo plášť, ktorého farba sa mení od hnedej po purpurovú. Oči má
zatvorené, jedna ruka spočíva na srdci, druhá je voľne vystretá. Moment,
v ktorom jej duša bola na chvíľu odlúčená od tela, bol vrcholom jej života, úplne
zasväteného Bohu. Svoju dušu odovzdáva Synovi, ktorý ako zmŕtvychvstalý víťaz,
zahalený svetlom, stojí za lôžkom drahej Matky. Máriino zosnutie je ohlasovaním
vzkriesenia ľudstvu vo chvíli posledného súdu. Ona je prvou z vyvolených.
V popredí ikony, pred lôžkom Bohorodičky, sa nachádza osoba, ktorá nehodne
dvíha svoje ruky, aby sa dotkla hrobu. Po jej pravici sa objavuje archanjel Michal,
ktorý jej mečom odsekne ruky. Po vyznaní viery a pokání, bola táto osoba
zázračne uzdravená. Pri lôžku Bohorodičky sú zhromaždení apoštoli, sprevádzaní
anjelmi, ktorí sa zišli zo všetkých strán sveta. Uprostred apoštolov sú tiež biskupi,
majúci na pleciach biele omoforiony s čiernymi krížmi. Všetci sa prišli rozlúčiť
s tou, ktorá bola na zemi ich Matkou. Tváre a gestá zhromaždených vyjadrujú
smútok.
Ikonografia Zosnutia je verným zobrazením vývoja dogmy a liturgickej
modlitby. Je ovocím dlhoročných úvah Cirkvi nad vierou v tajomstve tej, ktorá
jediná je Božou Matkou, ale aj dokonalým stvorením, v ktorom my môžeme čítať
a nachádzať zavŕšenie Božieho plánu ohľadom celého ľudstva.
Pripravila: sr. Jarmila OSsR
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5. ROZHOVOR
s MUDr. Štefanom Zahorjanom, tajomníkom
hospodárskej rady farnosti
Pracuje ako lekár - internista v súkromnej
ambulancii v Čemernom. Manželka Valéria je
notárka. Staršia dcéra Janka je doktorkou farmácie a
mladšia Zorka je právničkou.
Radosť mu robia vnúčatká Adamko, Filipko a
najmenší Jakubko.

Na položené otázky nám takto odpovedal:
1. Čo pre Vás znamená Boží chrám?
Stretnutie s Bohom.
2. Boli vo Vašom živote nejakí významní kňazi alebo laici, ktorí Vás
pritiahli k viere? Komu vďačíte za dar viery?
Za dar viery ďakujem Bohu a svojím rodičom, ktorí má stále viedli
k Bohu, či to bolo doma, alebo na verejnosti. V ďalšom živote to
bola moja rodina .
3. Vo farskej rade pôsobíte už dlhú dobu. Čo považujete za najťažšie
v tejto práci pre našu farnosť a čo za najkrajšie?
Ďakujem Bohu za to, že ma viedol aj k práci vo farskej rade.
Všetko, čo sme robili ako veriaci tejto farnosti sa skončilo
potešením pre mňa a verím, že aj pre veriacich. A to je cieľ nášho
pôsobenia v našom farskom spoločenstve.
4. Čo všetko sa za obdobie Vášho pôsobenia vo farskej rade vykonalo pre
našu farnosť?
Zaoberali sme sa rozvojom duchovných hodnôt našich veriacich, čo sa
nám aj darilo aj menej darilo. Môžem to povedať, že veriaci
prichádzajú a odchádzajú, ale naša snaha bola vždy rovnakej
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intenzity. V oblasti materiálnej ako sami veriaci vidia najviac prác sa
vykonalo pri rekonštrukcia a údržbe interiéru a exteriéru chrámu
a jeho okolia. Veľa práce sa urobilo aj na samotnej fare.
5. Aké sú ďalšie plány farskej rady do budúcnosti?
Najbližšie nás všetkých čakajú udalosti sto rokov postavenia nášho
chrámu Uspenia Presvätej Bohorodičky vo Vranove - Čemernom. Preto
by sme sa mali duchovne pripraviť na prichádzajúce obdobie. Majetok
cirkevný Gréckokatolíckej cirkvi dôstojne opraviť. Preto v súčasnosti
sa snažíme dať do poriadku najmä časť cintorína, ktorý je súčasťou
majetku, ale aj ďalekej histórie Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove Čemernom.
6. V roku 2002 ste založili Združenie šíriace kresťanskú kultúru a pôsobíte
v ňom ako predseda združenia. Akú úlohu a ciele plní občianske
združenie vo vzťahu k farnosti? Aké aktivity plánuje do budúcnosti?
Združenie šíriace kresťanskú kultúru sme pôvodne založili pre
možnosť šírenie kresťanskej kultúry a malo slúžiť najmä mládeži
a Zboru bl. P.P. Gojdiča. Neskôr sme rozšírili jeho činnosť aj na
športové aktivity a zachovávanie kultúrneho dedičstva.
Myslím si, že za uvedené obdobie sme zámer naplnili. Pri tejto
príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú do aktivít
a napomáhajú plniť hore uvedené ciele.
7. Prečo ste si vybrali povolanie lekára?
Ja si myslím že som si ho nevybral ja, ale bol som vybraný.
8. Aký bol alebo je Váš životný sen?
Boh nám všetkým bez rozdielu čo sme alebo akí sme dáva lásku. My
máme za povinnosť ju rozdávať svojim bratom a sestrám. Stále sa
pokúšam túto činnosť rozdávať v rodine, práci a medzi svojimi sestrami
a bratmi.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám ešte veľa úspechov v práci.
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6. PRÍSPEVKY
6. august - Sväté Premenenie nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Nenašli by sme azda človeka, ktorý by sa
nezamyslel nad zmyslom života. Toto
uvažovanie je zvlášť intenzívne v čase
poznačenom utrpením, kedy človek cíti, že ho
opúšťajú životné istoty, ktorých sa do tohto
okamihu držal. Hľadanie zmyslu života však
človeku otvára novú perspektívu i nádej i
vyššiu kvalitu života.
Ježišovo premenenie na vrchu je pre nás oknom, cez ktoré môžeme nazrieť
do večnosti. A tento pohľad prináša do života zmenu, pretože si môžeme
uvedomiť veci, ktoré je možné pochopiť iba srdcom a prináša nám perspektívu
očakávania.
Bude však užitočné pripomenúť si, čo predchádzalo udalosti premenenia. Ježiš
Kristus sa pýta apoštolov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ (Mt 16, 13).
Pochvalu získava svätý apoštol Peter za odpoveď: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“
(Mt 16, 16). Svätý evanjelista Matúš hovorí, že „od tej chvíle začal Ježiš svojim
učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších,
veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Mt 16,
21). Viete si predstaviť, ako museli tieto slová pôsobiť na učeníkov? Neboli v
stave pochopiť Božie úmysly. Ježišove slová vyvolali v ich mysli zmätok a mnoho
otázok: „Čo bude s nami?... Ako sa bude náš život ďalej odvíjať?... Ako to vlastne
Učiteľ myslel?...“
Ježiš Kristus ich nechal v tomto rozpoložení šesť dní. Šesť dní uvažovali
apoštoli nad zvláštnym proroctvom svojho Učiteľa. „O šesť dní vzal Ježiš so sebou
Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa
pred nimi premenil“ (Mt 17, 1-2). Apoštoli boli uvedení do inej reality – do reality
večnosti. A vtedy svätý apoštol Peter znovu za všetkých hovorí: „Pane, dobre je
nám tu“ (Mt 17, 4). Len ťažko možno povedať, že by v tej chvíli apoštoli odpoveď
na všetky otázky, ktoré sa im preháňali v hlavách. Istotne im však tento zážitok
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priniesol vnútorný pokoj. Čoho sa majú obávať po tom, čo videli Božskú krásu a
moc Ježiša Krista.
Uvažovanie nad zmyslom života vyvoláva vždy mnoho znepokojujúcich otázok.
Zvlášť keď je vyvolané situáciou, ktorá otriasa istotami, o ktoré sa opierame ako
je zdravie, strata milovanej osoby či rôzne spoločenské a hospodárske otrasy.
Cirkev nám v takej chvíli ponúka pohľad na premenenie nášho Spasiteľa. Pohľad
na realitu večnosti, ktorú môžeme chápať oveľa plnšie než apoštoli v okamihu
Ježišovho premenenia, pretože to vnímame spolu s Veľkým piatkom i slávnym
vzkriesením Ježiša Krista. Tento pohľad nám otvára novú perspektívu života,
ktorá dáva nádej i v tých na prvý pohľad bezvýchodiskových situáciách a dodáva
odvahu k novej kvalite života.
Keď raz istý kňaz kázal pre mládež a hovoril o smrti, položil prítomným otázku,
čo by robili, keby mali žiť len jeden rok alebo dokonca mali pred sebou iba jeden
deň života. Mnohí by si dopriali cestu okolo sveta, iní by sa snažili zmieriť s
ľuďmi, ktorých si vážia. Iní zasa by uvažovali o tom, čo by povedali ľuďom,
ktorých milujú, alebo ako by formulovali zmysel života či cieľ svojho snaženia. A
ďalší by rozmýšľali o tom, čo je v živote najdôležitejšie a to by potom realizovali.
Hoci odpovede boli rôzne, predsa bolo zrejmé, že myšlienka na smrť vo všetkých
akosi posilnila život. Vedomie, že smrť je blízko, je výzvou k tomu, aby sa žilo
zodpovednejšie a intenzívnejšie.
Ježišovo premenenie na vrchu je pre nás oknom, cez ktoré môžeme nazrieť do
večnosti, ktorá je vzácnejšia ako prítomná krátkodobá realita tohto sveta.
Tento sviatok je pre nás výzvou k tomu, aby sme žili zodpovednejšie a
intenzívnejšie.

Zem je božská pre všetkých tých,
ktorí sa snažia byť k druhým milí,
ktorí nechávajú svojmu blížnemu dostatočný priestor.
Priestor pre jeho životný rytmus,
aby mohli byť obaja samým sebou.
Phil Bosmans, Kľuč šťastia
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29. august - Sťatie úctyhodnej hlavy
úctyhodného a slávneho proroka
Jána Krstiteľa
Úcta k sv. Jánovi Krstiteľovi je u východných
katolíckych Cirkví oddávna veľmi rozšírená. V priebehu
roka je mu zasvätených šesť sviatkov. Tento sviatok je
veľmi úzko spätý s pôstnou disciplínou.
Už narodenie Jána Krstiteľa bolo veľmi špecifické.
Pred jeho narodením sa archanjel Gabriel zjavil jeho
otcovi Zachariášovi v Jeruzalemskom chráme (Lk 1,5-25) a oznámil mu už ako
starcovi jeho narodenie. Neskoršie odišiel do púšte, aby sa pripravil na svoje
prorocké účinkovanie. Tu sa živil len kobylkami a lesným medom (Mk 1,2-6).
Hlásal príchod Božieho kráľovstva a pokrstil samotného Ježiša Krista (Lk 3,1-23).
Ján neohrozene učil o Božom kráľovstve a neustále poukazoval na osobu Ježiša
Krista, ako vyslanca samotného Boha. Herodes usúdil, že jeho učenie je veľmi
mocné a dotýka sa aj jeho osoby, preto ho nechal uväzniť (Mt 14,3-5). Jánov
koniec urýchlila pasca Herodiády. Ján bol sťatý na hrade Machaeri v blízkosti
mŕtveho mora (Mt 14,6-12). Keď Herodiáda dostala hlavu sv. Jána Krstiteľa, dala
ju zakopať na bezpečné miesto. Jánovo telo pochovali jeho učeníci.
Ján po celý život žil pre šírenie Božieho kráľovstva. Pôst mu nebol oslabením
tela, ale slúžil mu ako posila pri ohlasovaní Božích právd. Stal sa mu mostom na
ceste k nebeskému Otcovi.
Pre nás je príkladom neochvejného ohlasovania nekonečných právd aj za cenu
nasadenia vlastného života. Veď všetko pozemské je len dočasné a získať
môžeme nekonečný život v nebi.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák

Byť pokorný neznamená byť smutný;
ozajstne pokorní ľudia sú radostnými ľuďmi.
Bl. Vincent Palloti
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CATALINA RIVAS - Svedectvo zjavenia
3. časť: Slávenie svätej omše
Po skončení prefácie veriaci spievali: Svätý,
svätý, svätý. Vtedy za celebrantom všetko
zmizlo a po ľavej strane sa objavili tisíce anjelov.
Boli oblečení do tuniky. Všetci s rukami zložení k
modlitbe pokľakli, klaňali sa a vzdávali česť
Pánovi. Bolo počuť krásnu hudbu, akoby
spievalo veľa zborov: Svätý, svätý, svätý.
V okamihu premenenia zázrak nad zázraky. Za arcibiskupom sa objavil veľký
zástup ľudí oblečených ako anjeli. Ich tváre žiarili radosťou, mohlo by sa zdať, že
to boli ľudia rôzneho veku, ale všetci mali šťastný výraz v tvári. Všetci pokľakli.
Matka Božia povedala: "To sú všetci svätí a blahoslavení. Sú medzi nimi aj duše
tvojich príbuzných, ktorí sa už tešia zo stretnutia sa s Bohom."
Potom som uvidela Matku Božiu ako kľačí napravo krok za celebrantom. Pozrela
sa so zopnutými rukami s úctou na celebranta. Odtiaľ mi potichu povedala.
"Prekvapuje ťa, že vidíš Máriu za arcibiskupom. To je správne. So všetkou
láskou, akú mi môj Syn dal, nikdy mi nedal dôstojnosť kňaza. Dar kňazstva sprítomňovať denne eucharistický zázrak. Preto mám hlbokú úctu ku kňazom a
k zázraku, aký Boh uskutočňuje cez ich službu. Preto musím kľačať za nimi."
Pred oltárom sa v šedých farbách objavili tiene ľudí s pozdvihnutými rukami.
Mária povedala: "To sú blahoslavené duše v očistci, ktoré čakajú na Vaše
modlitby, aby sa naplnilo ich očistenie. Neprestávajte sa za nich modliť, oni sa
modlia za Vás, ale za seba sa modliť nemôžu. Modlite sa, aby mohli byť s
Bohom a tešiť sa večne v jeho prítomnosti."
Mária dodala: "Vidíš, že som celý čas tu. Ľudia ma hľadajú na miestach, kde
som sa zjavila. To je dobré pre milosti, ktoré tam dostanú. No pri žiadnom
zjavení, na žiadnom inom mieste nie som tak prítomná ako pri svätej omši. Tu
ma vždy nájdeš, na konci oltára, kde sa slávi Eucharistia. Na kraji svätostánku
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zotrvávam s anjelmi, pretože vždy zotrvávam pri Ježišovi. Uvedom si, že sú
ľudia, ktorí sú v tomto okamihu roztržití a zabávajú sa. S ľútosťou musím
povedať, že sú aj ľudia, ktorí stoja so založenými rukami, ako by Pán bol niekto
kto je im rovný. Povedz všetkým ľuďom, že človek nie je nikdy viac človekom
ako keď pred Bohom padá na kolená."
Celebrant vyslovil slová premenenia. I keď bol
človekom normálneho vzrastu, náhle začal rásť a naplnil
sa nadprirodzeným svetlom, ktoré nadobúdalo zvláštnu
silu okolo jeho tváre. Preto som nemohla vidieť jeho
črty. Keď pozdvihol hostiu mal na rukách znaky, ktoré
žiarili svetlom. Bo to Ježiš. Hostia začala rásť a stala sa
veľkou. Bola na nej tvár Ježiša, ktorý sa pozeral na svoj
ľud. Chcela som skloniť hlavu, ale Mária mi povedala:
"Nepozeraj sa dole. Zahľaď sa na neho a opakuj slová z
Fatimy: Pane verím, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a
milujem Ťa. Prosím Ťa o odpustenie za tých, ktorí
neveria v Teba a neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Povedz mu
ako veľmi ho miluješ. A klaňaj sa Kráľovi Kráľov."
Zdalo sa mi, akoby som bola jedinou osobou, na ktorú sa pozerá z veľkej
hostie. Ale porozumela som, že sa s takouto bezhraničnou láskou pozerá na
každú osobu. Keď celebrant položil hostiu na oltár, jeho rozmery boli opäť
normálne. Keď vyslovil slová pri premieňaní vína, uvidela som Ježiša
ukrižovaného. Mohla som pozerať na jeho tvár, poranené ramená a dobité telo.
Na pravej strane hrude mal ranu, z ktorej vytekala krv a niečo ako voda. Ale bolo
to niečo žiariace, vyzerali to ako lúče svetlá, ktoré smerovali k veriacim. Matka
Božia mi povedala: To je zázrak zázrakov. Pán nie je zviazaný ani časom ani
priestorom. V čase premenenia je celé spoločenstvo pri päte kríža na Kalvárii v
okamihu ukrižovania."
Keď sme sa mali modliť Otče náš prehovoril Ježiš ku mne po prvý raz. "Počkaj,
chcem, aby si sa modlila z najhlbšieho vnútra, z akého vôbec môžeš volať.
Spomeň si na osoby, ktoré Ťa v živote najviac ranili a spôsobili Ti najväčšiu
krivdu. Aby si ich mohla objať a povedať im: V mene Ježiša Krista Vám
odpúšťam a prajem Vám pokoj. V mene Ježiša Krista prosím, aby ste mi
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odpustili a priali mi pokoj. Ak si táto osoba zaslúži pokoj, dostane ho. Ak sa
však nedokáže pre neho otvoriť, vráti sa do Tvojho srdca. Ale nechcem, aby si
získala alebo ponúkala pokoj, ak nie si schopná odpustiť a pocítiť najskôr pokoj
vo svojom srdci. Mysli na to, čo robíš. Ak môžeš odpustiť, ale nedokážeš
zabudnúť. Kladieš prekážky Božiemu odpusteniu. Hovoríš, odpúšťam len tak,
ako som schopná odpúšťať, nič viac."
Nastal okamih svätého prijímania. Keď arcibiskup prijal sväté prijímanie Matka
Božia mi povedala: "Opakuj po mne - Pane požehnaj kňazov, očisti ich, miluj
ich, staraj sa o nich, pomáhaj im svojou láskou." Ľudia začali vychádzať z lavíc a
pristupovať k svätému prijímaniu. Pán mi povedal: "Počkaj chvíľu, chcem, aby si
niečo uvidela." Vnútorný impulz obrátil moju pozornosť k jednej osobe, ktorá sa
spovedala pred svätou omšou. Keď kňaz položil svätú hostiu na jej jazyk, túto
osobu prežiarilo svetlo, ktoré postupne zaplavil celú jej postavu. Pán povedal:
"Hľa ako sa radujem, keď objímam dušu, ktorá prichádza s čistým srdcom, aby
ma do neho prijala." Ježišov hlas bol hlasom šťastnej osoby. Keď som šla na
sväté prijímanie povedal mi: "Posledná večera bola okamihom najväčšej
blízkosti so mnou. V tejto hodine som ustanovil niečo, čo by v ľudských očiach
mohlo byť považované za najväčší omyl. Stal som sa väzňom lásky, keď som
ustanovil Eucharistiu. Chcel som zostať s vami až do konca sveta, pretože moja
láska nemohla zniesť, aby ste boli siroty. Vy, ktorí ma milujete viac ako vlastný
život.
Keď som sa vrátila na miesto Pán mi povedal: "Počúvaj." O chvíľu som predo
mnou počula modlitbu ženy, ktorá práve prijala sväté prijímanie. Ježiš smutným
hlasom povedal: "Počula si jej modlitbu? Ani raz nepovedala, že ma miluje. Ani
raz, mi nepoďakovala za dar, ktorý som jej dal, keď som svoje Božstvo tak
ponížil, aby som ju mohol pritiahnuť k sebe. Ani raz nepovedala - ďakujem Ti
Pane. Boli to len samé litánie prosieb, a tak to robia takmer všetci, ktorí ma
prijímajú. Z lásky som umrel a vstal z mŕtvych, z lásky čakám na každého z Vás,
z lásky s Vami zostávam. Ale vy si neuvedomujete, že potrebujem Vašu lásky, v
tejto pre dušu tak vzácnej chvály som žobrákom lásky.
Keď mal celebrant dať požehnanie Matka mi povedala: "Dávaj pozor, lebo
robíš nejaké čudné znamenie miesto znamenia kríža. Pamätaj, že toto
požehnanie môže byť tým posledným, ktoré dostávaš z kňazských rúk. Keď
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vyjdeš z kostola, nevieš či budeš mať ešte príležitosť dostať požehnanie od
iného kňaza. Tieto posvätené ruky dávajú požehnanie v mene Najsvätejšej
Trojice. Rob preto znamenie kríža s veľkou úctou, akoby to malo byť posledné v
tvojom živote."
Ježiš ma prosil, aby som s ním po svätej omši niekoľko minút zostala:
"Neponáhľaj sa po skončení svätej omše, ale zostaň na chvíľu v mojej
spoločnosti. Raduj sa z nej a dopraj mi, aby som sa aj ja mohol radovať z tvojej
spoločnosti. Opýtala som sa ho: "Ako dlho zostávaš s nami po svätom prijímaní?"
Tak dlho dokiaľ Ty chceš zostať so mnou. Ak sa budeš rozprávať so mnou celý
deň, ak sa budeš obracať na mňa pri plnení svojich povinností budem ťa
počúvať. Ja som s tebou vždy, to len ty ma opúšťaš. Vychádzaš po omši von a
myslíš, že tvoja povinnosť skončila. Nemyslíš na to, že by som chcel s Tebou
zdieľať tvoj rodinný život, ale aspoň v Deň Pána. Viem všetko, čítam
najskrytejšie tajomstvá ľudských sŕdc a úmyslov. Ale teším sa, keď hovoríš so
mnou o svojom živote, keď mi dovoľuješ, aby som sa ho zúčastnil ako člen
rodiny, alebo ako najbližší priateľ. Koľko milostí človek stráca, že mi nedáva
miesto vo svojom živote."
Ježiš mi povedal: "Mali by ste v čnostiach prevyšovať anjelov a
archanjelov. Pretože oni nemajú to potešenie prijímať ma ako pokrm. Oni majú
len kvapky milosti a vy máte celý oceán.
Inokedy mi Ježiš povedal s bolesťou, že ľudia sa s ním stretávajú len zo zvyku.
Táto rutina spôsobuje, že niektorí sú úplne ľahostajní a vlažní, že nemajú Ježišovi
čo povedať. Povedal mi, že je i mnoho zasvätených osôb, ktoré stratili nadšenie
byť zamilovaní do svojho Pána a vnímajú svoje poslanie ako zamestnanie.
Hovoril tiež o ľuďoch, ktorí ho prijímajú celkom bez ovocia. Prijímajú ho každý
deň, trávia mnoho hodín v modlitbách, ale v ich živote sa neuskutočňuje žiadna
premena.
Zdroj: http://gloria.tv/?media=210839

Ak je na svete nejaká radosť,
určite ju má človek čistého srdca.
Tomáš Kempenský
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Stačí tak málo
Stačí tak málo nájsť šťastie pravé,
stačí tak málo nájsť zmysel života.
Potom je všetko už len zábavné a hravé,
zo života úplne zmizne úzkosť a samota.
S Bohom je predsa všetko ľahšie,
človek s Ním kráča plný radosti,
vidí pekné veci ešte krajšie ,
je plný dobroty, lásky a milosti.
Buďme aj my takí, buďme Božie deti,
milujme iných viac ako seba,
odmotajme sa zo zlých sieti
a potešme chudobných kúskom chleba.
Dominika Šimková

Obrázok nakreslila: Emka Mičejová
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7. KATECHÉZA
Prvé prikázanie
(Ex 20,2-5)
„Ja som Pán, tvoj Boh,
ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny,
z domu otroctva.
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho,
čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo
vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať a ani ich uctievať!“

Položil Vám už niekto otázku: „Odkiaľ viete, že Boh existuje?“ Je
to jedna zo základných otázok o Bohu, na ktoré musíme vedieť odpovedať. Je
pravdou, že Boha nikto nikdy nevidel a že nik nevie kto je Otec, iba Syn a ten
komu to Syn bude chcieť zjaviť. A práve tento výrok Ježiša Krista nám poslúži ako
cesta k odhaľovaniu pravdy o Bohu v tomto stvorenom svete. Nosíme znamenie
obrazu Boha vo svojich dušiach a preto máme mať prirodzenú túžbu po poznaní
Boha, v možnostiach nášho ľudského chápania.
To, že Boh je, nestačí len vedieť z toho, že mi to rodičia povedali alebo že to
takto učí kňaz na náboženstve. O tejto pravde musím byť hlboko presvedčený až
do takej miery, že by som bol schopný obetovať svoj život za pravdu o Božom
večnom jestvovaní. „Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti
a neprávostí ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo
možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho
večnú moc a božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo
stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“ (Rim 1,18-20) Zo slov apoštola Pavla
môžeme vnímať, že najväčšia neprávosť a bezbožnosť je popierať Boha, jeho
stvoriteľskú činnosť a prítomnosť v tomto svete. Teda už ľudský rozum zo
stvorených vecí musí poznávať veľkosť a hĺbku múdrosti Stvoriteľa. Omnoho
dôležitejšia odpoveď na položenú otázku je, že Boh k nám prehovoril a zjavil sa
nám. Už celý starý zákon rozpráva o Otcovskom vzťahu Boha k ľuďom
a v samotnom prvom prikázaní najprv Boh ani nič nežiada, ale sám pripomína
svoje všemohúce, láskavé a oslobodzujúce konanie.
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Prvé Božie prikázanie môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť hovorí o našej
odpovedi na zjavenú pravdu o Bohu. Ježiš túto odpoveď zhrnul do slov: „Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou svojou dušou a celou svojou
mysľou!“ (Mt 22,37) Tieto Ježišove slová obsahujú prikázanie viery, nádeje a lásky.
Náš morálny život má svoj prameň vo viere v Boha, ktorý nám zjavuje svoju
lásku. Svätý Pavol hovorí o „poslušnosti viery“ ako o prvej povinnosti. Poukazuje
na to, že „nepoznanie Boha“ je počiatkom a vysvetlením všetkých morálnych
vykoľajení (KKC 2087). Hriechom proti viere je pochybovať, alebo odmietať,
považovať za pravdivé to, čo Boh zjavil a Cirkev predkladá veriť. Nevera je
nedbanlivosť o zjavenú pravdu alebo dobrovoľné odmietnutie súhlasu s ňou. Ak
pochybovanie pestujeme vedome a dobrovoľne, môžeme svojho ducha priviesť
k zaslepenosti. Teda nestačí len prijať krst alebo dať len svoje deti pokrstiť, treba
sa aj naučiť zachovávať všetko, čo učil Ježiš a čo dnes učí Cirkev.
Keď sa Boh zjavuje a volá človeka, človek nemôže na Božiu lásku plne
odpovedať svojimi vlastnými silami. Musí dúfať, že Boh mu dá schopnosť
opätovať jeho lásku a konať podľa prikázaní lásky. Nádej je dôveryhodné
očakávanie Božieho požehnania a oblažujúceho videnia Boha.
(KKC 2090)
Hriechom proti nádejí je zúfalstvo a opovážlivosť. V zúfalstve človek prestáva
dúfať, že dostane od Boha osobnú spásu, pomoc alebo odpustenie hriechov.
V opovážlivosti človek buď preceňuje svoje schopnosti – dúfa, že sa môže spasiť
bez pomoci zhora, alebo sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo – dúfa, že
dostane Božie odpustenie bez obrátenia a večnú slávu bez zásluhy.
Láska k Bohu ako prvé prikázanie nám prikazuje milovať Boha nadovšetko
a všetky stvorenia pre neho a kvôli nemu. Je to výzva a povinnosť odpovedať na
Božiu dobrotu úprimnou láskou. Proti Božej láske sa možno prehrešiť:
ľahostajnosťou, nevďačnosťou, vlažnosťou, duchovnou lenivosťou a nenávisťou
voči Bohu. Všetky hriechy proti láske Božej pochádzajú z pýchy. Taký človek
popiera dobrotu Boha a odvažuje sa mu zlorečiť ako tomu, ktorý zakazuje
hriechy a ukladá tresty. (KKC 2094)
Druhá časť prikázania sa konkrétne zameriava na osobu Svätého Boha
a márnivosti ostatných božstiev. Tu Boh výslovne zakazuje, pod výstrahou svojho
hnevu, uctievať si niekoho iného, ako je on sám. Je tu reč o samotnom hriechu,
ktorý je odmietnutím Boha, i jeho plánu s človekom.
o. Peter
Pokračovanie v budúcom čísle...
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8. ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU
Odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v Hlinnom

Foto: Zbor bl. P. P. Gojdiča so starostkou obce Hlinné p. Milenou Naštovou Hladovou,
predsedom Matice slovenskej p. Mariánom Tkáčom
a štátnym tajomníkom MPSVaR SR Jozefom Burianom

V nedeľu 15. júla 2012 sa v neďalekej obci Hlinné uskutočnili obecné slávnosti
sv. Cyrila a Metoda, ktorých hlavnými organizátormi boli obec Hlinné
a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov.
Program začal o 10.00 hod. slávnostnou slovenskou svätou liturgiou pri OcÚ,
pri ktorej spieval Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča. Zišli sa tu aj
veriaci rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Po skončení svätej liturgie sa konala
samotná posviacka súsošia sv. Cyrila a Metoda, ktorej autorom je akademický
maliar Ján Leško z Trebišova. Socha je zhotovená zo zliatiny, meria 2,2 metra
a stojí na metrovom podstavci v miestnom parčíku.
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Na slávnosti boli prítomní aj mnohí významní hostia - predseda Matice
slovenskej p. Marián Tkáč, štátny tajomník MPSVaR SR p. Jozef Burian, poslanec
PSK p. Tomáš Lešo, p. MUDr. Juraj Kuročka a iní.
V sobotu 28. júla 2012 o 15.00
hod. si svoje ,,ÁNO“ povedali
Janka Hulajová a Milan Varga.
Sobáš s liturgiou sa konal
v našej cerkvi v Čemernom
a spieval Chrámový zbor
bl. P. P. Gojdiča.
Novomanželom prajeme veľa
šťastia na spoločnej ceste životom...
Nech vernosť a láska Vašu cestu krášli,
aby ste v manželstve pravé šťastie našli.
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V sobotu 28. júla 2012 o 18.00 hod. Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P.
Gojdiča spieval na sv. liturgii v Rímskokatolíckom kostole sv. Joachima a sv. Anny
v Čemernom.

AKCIE AUGUST 2012





05. 08. 2012 (NE) – Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská), na
významnom pútnickom mieste – HORE ZVIR pri Litmanovej. Priamy
prenos STV1 a TV LUX o 10.30 hod.
12. 08. 2012 (NE) – Odpustová slávnosť v našej farnosti
16. 08. 2012 (ŠT) – Účasť na púti k Madone Žitného Ostrova - Dunajská
Lužná pri Bratislave – Akatist a koncert

www.zborppgojdica.sk
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9. HUDBA


Pri odovzdávaní cien Grammy tohto roku v Los Angeles, v kategórii gospelová a
kresťanská súčasná hudba sa najlepšou kresťanskou piesňou roka stal hit speváčky
Laury Story s názvom Blessings. Najlepším albumom sa stal album And If Our God
Is For Us od Chrisa Tomlina a najlepšou gospelovou piesňou Hello Fear od Kirka
Franklina.



V dňoch 2. - 5. augusta 2012 sa uskutoční 14. ročník kvalitného multižanrového
kresťanského festivalu CampFest v prostredí ranča Kráľova Lehota, na Liptove.
Najväčším lákadlom z hudobného sveta je tento rok kapela Parachute band z
Nového Zélandu, ktorá prinesie závan sviežosti a experimentálneho prístupu v
hudobnej tvorbe moderného worshipu. Novým zjavom bude aj kapela Chaos Curb
(UK), z Veľkej Británie sa predstavia už známi dynamickí Four Kornerz, Faith Child s
kvalitnou dávkou hip hopu, Galactus Jack (DJ, ktorý miluje tanečnú hudbu, ktorá
oslavuje Ježiša), či Andy Mayo pre náročnejších návštevníkov. Príjemným spestrením
budú kapely October Lights (HR) so svojou kombináciou ska, punku a rocku, alebo
výnimočné spojenie kapely a spevokolu Lifesong Choir zo Srbska.
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10. FARSKÉ OZNAMY
ZBIERKY V MESIACI JÚL 2012


V piatok 29. júna 2012 sa konala zbierka - Halier (cent) sv. Petra. Vyzbieralo
sa 93,59 eur (38,00 eur Vechec a 55,59 eur Čemerné). Účelom zbierky je
podpora charitatívnych cieľov najvyššieho veľkňaza a potrieb Svätého stolca.
Dôvodom je prosba Svätého Otca vykonať túto zbierku v deň slávnosti
svätých apoštolov Petra a Pavla vo všetkých katolíckych farnostiach. Zbierka
umožňuje Svätému Otcovi reagovať v núdzových situáciách finančnou
pomocou tým, ktorí ju akútne potrebujú, najmä obetiam vojny, útlaku,
chorôb a prírodných katastrof. Je to aj jeden z prejavov spolupodieľania sa
na živote univerzálnej Cirkvi a výraz jednoty so Svätým Otcom.



V nedeľu 22. júla 2012 bola zbierka na svojpomocný fond pre farnosti v
čiastke 114,02 eur (36,70 eur Vechec a 77,32 eur Čemerné). Účelom zbierky
je finančne podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich
žiadosti o finančnú pomoc. Do tohto fondu farnosti okrem výnosu z tejto
zbierky poukazujú aj stanovený podiel výnosu z predaja a prenájmu majetku.
Je to vlastne príspevok v rámci solidarity: FARNOSTI SAMI SEBE.
Pripravila: Anna Stašková
pokladníčka

Anežka

Fejková
Matej Fejko
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LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC AUGUST 2012
Dátum
1.8.2012
2.8.2012

Deň
ST
ŠT

3.8.2012
4.8.2012
5.8.2012

PIA
SO
NE

6.8.2012

PO

Čas
Úmysel sv. liturgií
18.00 + František, Helena, Ján
7.00 + z rod. Hudákovej: Michal,
Mária
18.00 * za ružencové spoločenstvo
18.00 * za obrátenie hriešnikov
7.30 * Mária Fešková
10.30 * Vanesa, Miroslava, Miroslav
Kováčoví
18.00

7.8.2012 UT
8.8.2012 ST
9.8.2012 ŠT
10.8.2012 PIA

18.00
18.00
18.00
8.00
12.00
15.00

11.8.2012

SO

12.8.2012

NE

13.8.2012
14.8.2012
15.8.2012

PO
UT
ST

7.00 Svätá liturgia (+Júlia Hudáková)
18.00 Svätá omša
o. Anton Tatarko
8.00 Cirkevnoslovanská svätá liturgia
10.00 Slávnostná odpustová sv. liturgia
18.00 + Michal Majerčín
18.00 + Ľubica Feníková
17.00 * Za veriacich farnosti

Poznámka

Euchar.požehn.
Fatimská sobota

Premenenie
Pána

+ Pavol Pačuta
+ Michal Dargaj
* za chorých
Celodenná euchar. adorácia
Modlitba 6 hodinky
Modlitba Korunky Božieho
Milosrdenstva
17.30 Svätý ruženec
18.00 Svätá liturgia (z rod. Lučkovej:
Michal, Alexander)
o. Matúš Čekan
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Odpustová
slávnosť
Panychída
Panychída
Sv. Zosnutie
Presvätej
Bohorodičky

16.8.2012
17.8.2012
18.8.2012
19.8.2012
20.8.2012
21.8.2012
22.8.2012

ŠT
PIA
SO
NE
PO
UT
ST

18.00
18.00
7.00
8.00
18.00
18.00
18.00

23.8.2012
24.8.2012

ŠT
PIA

7.00
18.00

25.8.2012
26.8.2012

SO
NE

27.8.2012
28.8.2012
29.8.2012
30.8.2012
31.8.2012

PO
UT
ST
ŠT
PIA

7.00
7.30
10.30
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00

+ Jozef Dopirák
+ z rod. Čandíkovej: Štefan, Mária
+ Mária Danková
+ Anna Čubaková
* Mária Kollárová
+ Alexander, Alexander, Mária,
Ladislav
+ Michal Rybarčák
+ z rod. Naštovej: Žofia,
Bartolomej
+ Miloš Džurdženík
* Michal s rod., Michal s rod.
+ Júlia Hudáková
+ Mária Kaščáková
+ Anna Buráková
+ Jozef Dopirák
* Peter s rod.

Euch.požehn.
Panychída
Odpust Ľutina

Panychída
Euch. požehn.

Panychída

Euch. požehn.

POZOR - v priebehu mesiaca je možná zmena liturgického programu!
MARIÁNSKE VYZNANIE VIERY
"Verím, ó, Mária, že Ty si Matkou všetkých ľudí. Verím, že si náš život a po Bohu jediné
útočisko hriešnikov. Verím, že si nenahraditeľnou Pomocnicou kresťanov, predovšetkým v
smrti. Keď Ťa nasledujem, nezblúdim z cesty; keď Ťa vzývam, nebudem si zúfať; kým ma
podopieraš, nepadám; kým ma vedieš, neunavujem sa, a kým si mi naklonená, prichádzam k
bráne spásy. Verím, že si Spoluvykupiteľkou pri našom vykúpení. Verím, že všetky milosti,
ktoré nám Boh dáva, prechádzajú cez tvoje ruky a že nik nemôže prísť do neba, ak nevchádza
cez teba, veď Ty si "Brána" do neba. Verím, že si našou Orodovnicou, ktorá bráni aj
najúbohejšieho človeka. Verím, že úcta k Tebe je najistejším znamením večnej spásy. Verím, že
si vyvýšená nad všetkých svätých a všetkých anjelov. Verím, že si mala väčšiu vieru než všetci
ľudia a anjeli spolu a že tvoja krása už zďaleka prevyšuje krásu ich všetkých. Verím, že Ty
jediná si dokonale splnila prikázanie: "milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom" a to
až do tej miery, že blažení serafíni z neba zostupujú do Tvojho srdca, aby sa tam naučili
milovať Boha."
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