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1. SLOVO NA ÚVOD
Milovaní bratia a sestry, z Božej milosti sme začali
nový občiansky rok. Rok, v ktorom sme si opäť priali
hojnosť šťastia, zdravia a pokoja. Musíme si uvedomiť, že
každý nový rok je dar, ktorý máme využiť na to, aby sme
Boha ešte viac hľadali, spoznávali, milovali a slúžili mu. Lebo
On je pravý poklad dobra a darca života.
Aj v tomto roku budeme postavení pred dôležité
rozhodnutia, budeme musieť čeliť ťažkým chvíľam
a skúškam, teda budeme postavení vydať svedectvo vo viere. Nebojme sa patriť Kristovi!
Sv. apoštol Pavol nás povzbudzuje: „Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom
dokonalosti!“ (Kol 3,14).
Preto Vám, milovaní, prajem, aby ste čím viac dní tohto roka prežili s Bohom, aby
ste zakúsili jeho uzdravujúci dotyk, aby On bol Vašou nádejou a posilou aj v tých najťažších
chvíľach života. A hlavne, aby ste vo svojich srdciach mohli prežívať istotu, že: „Boh je láska
a kto ostáva v láske ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1Jn 4,16b).
o. Peter
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2. AKTUALITY A NOVINKY
5. januára 2012 – Jordánske svätenie vody
6. januára 2012 - Sviatok Bohozjavenia Pána
7. januára 2012 - Fatimská sobota v Ľutine

3. SPRÁVY Z FARNOSTI
MIKULÁŠ 2011 v našej farnosti
Ako každý rok aj tohto roku Združenie šíriace kresťanskú
kultúru a Farský úrad Vranov n/T- Čemerné organizovali
príchod Mikuláša. Všetko sa začalo 6. decembra 2011 o 16,00
hod. sv. liturgiou. Po liturgii prišiel na koči biskup Mikuláš.
Deti sa s ním stretli pred bustou blahoslaveného P. P. Gojdiča,
zaspievali mikulášske piesne, hovorili básničky. Veľmi sa
tešili a žiarili im oči od radosti. Mikuláš sa im odvďačil
zapálením vianočného stromčeka na Námestí bl. Pavla Petra
Gojdiča a začal im rozdávať darčeky. Tohto roku rozdal 180
balíčkov. Deti a dospelí boli pozvaní na Mikulášske
pohostenie. Podávala sa anjelská horúca varená čokoláda - 20
litrov, vianočné varené víno - 50 litrov a vianočná kapustnica
- 100 litrov. V čase mikulášskeho pohostenia začal ohňostroj so svetelnými a vizuálnymi
efektmi. Odhadovaný počet účastníkov bol do 600, a to deti, rodičia a starý rodičia. Deti a
mládež sa tešili z Mikuláša a darčekov, starší z toho, že sa mohli vrátiť do svojich detských
čias.
My ako organizátori sme chceli dosiahnuť to isté, aby sme naplnili odkaz Ježiša
Krista: „Miluj blížneho svojho ako seba samého„ a to sa nám aj naplnilo.
Na záver by sme chceli poďakovať Pánu Bohu za jeho starosť o nás všetkých pri
plnení jeho príkazov.
Veríme, že prídete aj na budúci rok ešte vo väčšom počte.
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan
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K NOVÉMU ROKU
Na začiatku Nového roka by každý snáď rád vedel, čo ho
v tomto roku čaká a čo nám všetkým prinesie. Ale nemôžeme
urobiť na začiatku roka nič lepšieho, než vziať Nový rok ďalší rok nášho života s dôverou z Božích rúk. Ako Boží dar –
ponuku – množstvo možností žiť pre druhých, rozdávať sa,
konať dobro a keď bude treba, tak sa aj osvedčiť v utrpení.
Nerobme si žiadne velikánske predsavzatia, z ktorých
napokon nič nevzíde, ale predovšetkým vezmime od Boha seba samých, svoje schopnosti,
svoje povinnosti, možnosti, ktoré nám Boh dáva.
Vezmime z Božích rúk aj svoje okolie – tých, ktorí sú s nami v spojení, nám zverení,
o ktorých sa máme starať, pre ktorých máme žiť a pracovať. Prijímajme ich s ich
slabosťami, znášajme ich.
Vezmime z Božích rúk dobu i miesto na ktorom žijeme, snažme sa tvoriť to, čo je poctivé,
premáhajme zlo dobrom a buďme verní sami sebe.
Akceptujme teda tento Nový rok a povedzme mu s dôverou svoje ÁNO.
A vtedy s pomocou Božou zvládneme celý rok. Nech je pre Vás všetkých Annu Domini –
rok Pána rokom milosti, spásy a požehnania.
Pripravil: o. Mgr. Marcel Štalmach

MODLITBA NA ZAČIATKU NOVÉHO ROKA
Pane Ježišu, Ty si Cesta, Pravda a Život. Na začiatku tohto
nového roka, ktorý začíname v Tvojom mene, pod ochranou
Tvojej a našej Matky, Panny Márie, vrúcne Ťa prosíme: zachovaj
nás vo svojej milosti a láske. Buď cestou našej vôle, buď
pravdou našej mysle, buď životom našich duší a jediným cieľom
nášho života.
Chráň nás od zlého, zachovaj nás v zdraví, upevňuj našu
vieru, obdarúvaj nás darmi Ducha Svätého, aby nás nič neodlúčilo od Teba, aby sme žili ako
Božie deti, ktoré dennodenne vzývajú Otca na nebesiach.
Prosíme Ťa, daj, aby sme celý rok prežili v posväcujúcej milosti, aby sme svoje utrpenie
a bolesti spájali s Tvojimi utrpeniami pre dobro Tvojej Cirkvi a na spásu sveta.
Pomáhaj nám, aby tento rok bol pre každého z nás rokom spásy, aby sme nepadli do
ťažkého hriechu, aby sme konali pokánie, nech Eucharistia stvárňuje v našich srdciach Teba
a nech v blížnych slúžime Tebe.
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Daj, aby sme v tomto novom roku posvätnou liturgiou ešte väčšmi vzdávali vďaky Bohu
Otcovi, spolu s Tebou Ho oslavovali, plnšie posväcovali seba, horlivejšie budovali Cirkev
a Tebe sa vrúcnejšie klaňali ako svojmu Bohu.
Pane Ježišu, daj, aby sa zlí stali dobrými a dobrí nech sa deň čo deň stávajú lepšími a tak
blaženejšími a šťastnejšími. Nech nik márne neprosí, ale nech každý u Teba nájde, čo
potrebuje: smutný útechu, chorý zdravie, hriešnik odpustenie a milosť, slabý pomoc,
bezradný radcu, pochybujúci istotu, opustený lásku, blúdiaci pravdu a každý spásu.
A napokon, ak by mal byť tento rok posledným rokom našej životnej púte, daj, aby sme
odchádzali z tohto sveta posilnení a pripravení sviatosťami na cestu do večnosti a tak
šťastne mohli vojsť do nebeského kráľovstva, kde Ťa budeme vidieť z tváre do tváre
a s preblahoslavenou Pannou Máriou, so všetkými anjelmi a svätými chváliť a velebiť na
veky vekov. Amen
Pripravila: Ing. Mária Kaščáková
Zdroj: internet

EFRÉM SÝRSKY, PREPODOBNÝ
28. január
Každý z nás, hoci sme boli vychovaní v kresťanskej viere,
nevieme sa vždy vyhnúť duchovným pádom. Sme výbušní, často
sa hádame, jednáme bez rozmýšľania a nevedome ubližujeme
iným.
Takým bol aj tento svätec. Narodil sa v prvých rokoch 4.
storočia v meste Nisíbia v Mezopotámii do roľníckej rodiny.
Raz však bol falošne obvinený z krádeže oviec a vo väzení mal
sen v ktorom počul hlas: Teraz nie si vinný. „Trpíš však za predošlé hriechy. Rovnako trpia
aj ostatní.“ Sedeli s ním aj dvaja nespravodlivo odsúdení za iné zločiny. Všetci sa zamysliac
nad svojím životom zistili, že konali zle skutky. Hoci bol Efrém čoskoro prepustený ako
nevinný. Videl v tom Božiu ruku a odišiel do hôr, aby sa stal učeníkom Sv. Jakuba
Nisibijského.
Tak sa stal z hnevajúceho a o všetkom pochybujúceho mladíka pokorný a tichý
pustovník, ktorý stále oplakával svoje hriechy.
V roku 325 sa so svojím učiteľom, ktorý sa medzitým stal nisibijským biskupom,
zúčastnil Prvého všeobecného snemu v Nicei.
Po Jakubovej smrti, keď perzský kráľ Sargon II. dobyl Nisibiu, v roku 363 odišiel do
Edesy. Tam sa usadil na jednej hore, kde viedol prísny asketický život a vyučoval.
Pri jednej ceste do Egypta sa v Cézarei Kappadóckej stretol so Sv. Bazilom Veľkým, ktorý
ho chcel vysvätiť na Edésskeho biskupa, čo však Efrém v pokore odmietol.
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Zomrel v roku 373 nezanechajúc po sebe nijaký pozemský majetok, ale veľa exegetických
prác.1 Písal aj básne, ktoré sa dostali do bohoslužieb.
Známa je jeho modlitba s poklonami, ktorú sa modlíme vo Veľkom pôste. Touto
modlitbou aj nás pozýva k obráteniu v našom živote, na cestu pokory a službe Bohu: „Pane
a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych
rečí. Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si
zvelebený na veky vekov. Amen“
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák
1

exegetické práce - vedecký výklad biblického textu

BOH A JA
Myšlienky na rozjímanie

Cieľ človeka
Život nie je veľkopanská záhrada, nie je lipová alej, ktorou sa chodí z dlhej chvíle sem i ta.
Život je cesta, a každá cesta niekam vedie... Cesty majú svoj cieľ. Život nie je prechádzka život je púť, úporná snaha niekam dôjsť, priblížiť sa k cieľu prv, než zapadne slnko.
Púť má všetky známky boja a usilovania. Pútnici chodia zaprášení a spotení, smädní a
unavení. Idú po ceste... Ale v očiach im stále žiari úsvit radostného odhodlania - lebo idú k
cieľu. Nerozumní, ktorí žijú život a nevedia, čo je to. Nerozumní, ktorí sú tu a nevedia, načo.
Nemať problémy - je najväčší problém
Nijaké ťažkosti. Som spokojný. Všetko mi ide hladko, nemám problémy. Nemáš problémy, si
teda šťastný povie ti svet. No ja mu protirečím, lebo viem, že bezproblématickosť
charakterizuje najväčšiu duchovnú krízu. Viem, že voda, ktorá sa nikam nepoberá, voda,
ktorá netečie, nebýva zdravá. Bez problémov, bez ťažkostí a prekážok môže byť len ten, kto
je bez vyššieho cieľa, alebo aspoň bez úprimnej snahy dosiahnuť ho. Ale kresťan, ktorý chce
dosiahnuť takú vysokú métu, ako je nebo, a pomôcť k nej aj iným, ten nebude do smrti bez
ťažkostí ... O to sa už postará svet, naše telo a diabol. Nemať problémy je problém veľmi
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vážny. A tento treba bezodkladne riešiť odhodením vlažnosti a prudkým skutkovým
pohybom k cieľu. Boh nemôže byť spokojný s tým, kto je spokojný sám so sebou.
Vyriešenie všetkých sporov = Kristus
Aké krásne by to bolo, keby sa všetci stali Ježišovými priateľmi. Utvorilo by a na svete jedno
ohromné žijúce priateľstvo, jedno veľké a sväté spoločenstvo sŕdc, ktoré by spomedzi nás
vylúčilo nepriateľstvá, nenávisť, nelásku, nadutosť, ponižovania. Keď nemôže byť pre
ľudskú zlobu toto priateľstvo všade, pousilujem sa ho utvoriť aspoň niekde, aspoň vo
svojom prostredí!
Nepriateľmi sme si sami
Máme mnoho nepriateľov. Jedni nás nenávidia preto, že sme kresťania - a to nám je na česť.
Iní zas preto, že nie sme dosť kresťanmi - a to nám je na hanbu. Veru, v určitom zmysle by
nás aspoň občas mohol hocikto bez krivdenia zaradiť medzi nepriateľov Kristovej Cirkvi.
Sme hnevliví, urážliví a pomstiví, sme chamtiví, skúpi a zmyselní... Ako kresťania mali by
sme z lásky k iným trápiť seba, my však trápime iných z lásky k sebe. Nuž a toto nerobí
dobrú reklamu nášmu kresťanskému menu, to nevrhá pekné svetlo na Cirkev, ktorá je nám
matkou a vychovávateľkou. Ak ma nenávidia, nech je to len preto, že som kresťan, že si
počínam, ako ma naučila moja Cirkev.
Pripravila: Ing. Mária Kaščáková
Zdroj: Mon Celepin

NOVOROČNÝ VINŠ

Nový rok zaklopal tíško na dvere
nikto nevie, čo mu nesie
no vinšovať si môže každý,
za hrsť zdravia, troška lásky,
bohatstvo i nech je šťastný,
požehnania no i viery,
že Pán bude stále s nami.
To Vám prajeme i my
z časopisu ZORNICA
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
Zjavenie Pána
Oslava narodenín Ježiša Krista mala v týchto dňoch celosvetový
rozmer a pričinili sa k tomu aj neveriaci, lebo Vianoce od dávnych
čias sú sviatkami pokoja a lásky, ktoré slávime v rodinnom kruhu.
Boh sa nám dal spoznať v ľudskej podobe vo svojom vtelení, keď
prijal na seba ľudskú prirodzenosť. A predsa až sviatok Zjavenia
Pána nesie výstižný názov, že Boh sa stal známym pre všetkých nie
vtedy, keď sa narodil, ale keď bol pokrstený. Dovtedy ho ľud
nepoznal. Sv. Ján Zlatoústy vo svojej homílii a liturgické texty sviatku
nám nádherným spôsobom približujú tajomstvo príchodu Božieho
Syna do rieky Jordán: „Hľa Baránok, čo sníma hriechy ľudstva, príde a postaví sa pred
služobníka, aby prosil o krst. Slávne ako sluha pred ním stojí, lebo hľadá spôsob, ako nás
vyslobodiť od zotročenia ľstivým, nás, čo sme stratili prvotné dobro.“ So sviatkom Zjavenia
Pána je spojené jordánske svätenie vody. V prvotných časoch sa na spomínaný sviatok
konal krst katechumenov, zvaný osvietenie. Ježiš Kristus prichádza, aby osvietil každého
človeka. V dejinách sviatku na východe, môžeme rozlíšiť tri periódy:
Počas prvej periódy zahrňuje v sebe tento sviatok Narodenie Ježiša Krista, Pokrstenie,
Poklonu mudrcov, Prvý zázrak v Káne Galilejskej.
Počas druhej periódy v 4. storočí, medzi sviatkami má prvotné miesto sviatok Narodenia
Pána.
Počas tretej periódy Narodenie Ježiša Krista a Poklona mudrcov sa oddeľujú
a prechádzajú na 25. december. 6. január ostáva dňom Krstu Pánovho.
V našej východnej tradícii podobne ako pred Narodením Ježiša Krista, tak aj teraz pred
Bohozjavením, slávime vigíliu spoločnou večerou, ktoré nazývame štedrý a svätý večer.
Liturgickému sláveniu predchádza taktiež veľké povečerie, počas ktorého spievame: „Z
lásky stal si sa nám podobný. Dnes si sa odial vodou Jordánu. Ty síce nepotrebuješ očistu,
ale nám pripravuješ znovuzrodenie. Aký to úžasný div.“

Pripravila: sr. Alena OSsR
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5. ZO ŽIVOTA NÁŠHO CHRÁMOVÉHO ZBORU
Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, meníme skoro všetko, ale nikdy nemeníme
priateľov. Priateľ je ten, kto rozmnožuje radosť a uberá zo smútku, ten, kto nám rozumie, aj
keď sme ticho. Priateľ, to je ten, kto prichádza, keď všetci odišli a celý svet sa zrútil. Verný
priateľ je mocnou pevnosťou, kto ho našiel, našiel poklad. Naším najvernejším priateľom je
Boh.
,,Boh je láska“ a kto ostáva v láske ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom (1 Jn 4, 16). S jeho
pomocou sme odspievali množstvo liturgií a koncertov doma i v zahraničí. Zúčastnili sme sa
na XIII. ročníku Čakovického festivalu zborového spevu v Prahe, XXIV. ročníku Vranovských
zborových slávností v Bazilike Minor Vranov n. T., VIII. ročníku medzinárodného festivalu
duchovnej piesne ,,Boh je láska“ v Dome kultúry Vranov n. T. Privítali sme nového správcu
farnosti Čemerné - o. Mgr. Petra Gavaľu, oslávili sme životné jubileum o. Michala Hulaja a aj
našej dirigentky. Mali sme tú česť odspievať liturgiu za účasti arcibiskupa a metropolitu
Mons. Jána Babjaka, SJ a Myrny Nazzour z Damasku (Sýria) v Čemernom. Záver roka sa
niesol v duchu festivalov a vianočných koncertov, ktoré nám dali silu a chuť chváliť nášho
Pána aj naďalej.
A čo nás vlastne čaká? Hneď 7. januára 2012 sa zúčastníme na fatimskej sobote v Ľutine.
Na pozvanie zboru CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS Poznaň (Poľsko) a
dirigenta Leona Zaborowského vycestujeme v apríli do Poznane. A preto si najviac zo
všetkého želáme zdravie, aby sme aj naďalej mohli v plnej sile oslavovať Boha. Je pre nás
potešiteľné pozerať sa na dojatých a rozcitlivených poslucháčov a počúvať uznanie
a vyjadrenia odborníkov v oblasti hudby.
Ďakujeme Vám všetkým za podporu nášho chrámového zboru a veríme, že aj naďalej
budeme svojim spevom otvárať Vaše srdcia.
Šťastný Nový rok a aj celý rok 2012 Vám želajú

Dirigentky a členovia
Gréckokatolíckeho chrámového zboru
bl. P. P. Gojdiča
Vranov nad Topľou – Čemerné
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Činnosť zboru je financovaná z prostriedkov členov zboru a zo získaných darov.
Podporiť naše aktivity môžu všetci naši priaznivci a organizácie formou peňažného daru
na číslo nášho bankového účtu v Slovenskej sporiteľni a.s.:

056 2955 298/0900
Ďakujeme darcom a sponzorom za poskytnuté finančné prostriedky, ako aj všetkým tým,
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, aby sme mohli prezentovať cirkevný
zborový spev.
Bližšie informácie na stránke www.zborppgojdica.sk
Pripravila: Ing. Dana Mikčová
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BLAHOŽELANIE K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Dňa 25. januára 2011 sa dožíva titulárny dekan,
náš výpomocný duchovný otec
Mgr. Michal Džatko významného životného výročia 70. rokov.
K tomuto krásnemu životnému jubileu Vám srdečne blahoželáme a
vyprosujeme Vám veľa Božích milostí a lásky, pevné zdravie.
Na mnoho šťastných rokov!
veriaci farnosti Vranov n. T. - Čemerné
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6. FARSKÉ OZNAMY
LITURGICKÝ PROGRAM na mesiac JANUÁR 2012
Dátum Deň
1.1.2012 NE
2.1.2012 PO
3.1.2012 UT
4.1.2012 ST
5.1.2012 ŠT

Čas
10.30
17.00
17.00
17.00
17.00

Úmysly sv. liturgií
Za veriacich farnosti
+ Marianna Lobodová
+ Iveta a Pavol Hricoví
+ z rod. Roškovičovej
Za ruž. spoločenstvo

6.1.2012 PIA
7.1.2012 SO

10.30
-

8.1.2012

7.30,
10.30

Za veriacich farnosti
Púť Ľutina
* Filipko, Terezka,
Zuzanka, Marta, Peter
Za veriacich farnosti

NE

9.1.2012 PO
10.1.2012 UT
11.1.2012 ST
12.1.2012 ŠT
13.1.2012 PIA

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

14.1.2012

SO

15.1.2012

NE

7.30
7.30,
10.30

+ Jozef Kačúr
* Pavol s rod.
+ Michal Majerčín
* Jozef a Božena s rod.
+ Magdaléna Červenická
+ Mikuláš a ost. z rod.
Dankovej
* Peter
Za veriacich farnosti

NÁJDETE NÁS
NA INTERNETE
Informácie o našej farnosti liturgický program, farské oznamy a
aktuality z farnosti nájdete na našej
cirkevnej web stránke:

www.greckatvv.webnode.sk
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Poznámka
Nový rok

Prikázaný
sviatok

10 výročie,
panychída
Panychída

Dátum Deň
16.1.2012 PO
17.1.2012 UT
18.1.2012 ST

Čas
17.00
17.00
17.00

19.1.2012 ŠT
20.1.2012 PIA
21.1.2012 SO

17.00
17.00
7.30

22.1.2012
23.1.2012

NE
PO

7.30,
10.30
17.00

24.1.2012

UT

17.00

25.1.2012 ST
26.1.2012 ŠT
27.1.2012 PIA
28.1.2012 SO

17.00
17.00
17.00
7.30
7.30,
10.30

29.1.2012

NE

30.1.2012

PO

17.30

31.1.2012

UT

17.00

Úmysly sv. liturgií
+ Michal Biroš
+ z rodiny Bakovej
+ Albert Belas
+ Jozef, Jozef, Veronika,
Mária z rod. Mudrákovej
+ Ján, Anna, Štefan, Ladislav
+ z rodiny Labonovej
* Filipko, Terezka, Zuzanka,
Marta, Peter
Za veriacich farnosti
+ Michal Rybarčák
+ Anton Čorba, Ján, Zuzana,
Bartolomej, Ján z rod.
Rosteckej
* Miroslava, Jakub,
František
+ z rodiny Schudichovej
+ Ema Štofková
+ Anna a Ján Hrunení
* z rod. Bilskej
Za veriacich farnosti
* Anna Džurdženíková
+ Mária, Bartolomej, Jozef
z rod. Sabovej

Poznámka
Panychída
Panychída

Panychída

Panychída

Traja sv.
Svätitelia
Panychída

ZMENA LITURGICKÉHO PROGRAMU VYHRADENÁ!
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ŠTATISTIKA za rok 2011
Krsty: 8.1. Nina Kolesárová, 22.1. Viktória Daňová, 22.1.
Miroslava Tipanová, 23.1. Jakub Chuda, 5.2. Gabriel Berec, 12.2.
Samuel Barna, 26.2. Renáta Slivková, 29.3. Samuel Košuda, 9.4.
Lenka Piataková, 16.4. Lucia Molčanová, 18.6. Sofia Kaščáková, 9.7.
Martin Šotik, 25.6. Martin Tutko, 22.7. Sára Šestáková, 15.8.
Eduard Pužo, 10.9. Miroslav Ďuďa, 11.9. Lea Kozenková, 17.9.
Aneta Martonová, 24.9. Vanesa Gáborová, 8.10. Nela Kotľárová,
22.10. Ján Bažo, 22.10. Lukáš Slivka, 29.10. Richard Novák, 29.10.
Martina Bažová, 29.10. Sofia Labonová, 29.10. Ján Líška, 12.11. Richard Kroka, 10.12.
Alexandra Kotľárová, 23.12. Martin Marcin, 26.12. Martina Beňová.
Sobáše: 5.3. František Pužo a Iveta Kaliašová, 14.5. Jozef Činčár
a Mária Megelová, 14.5. Peter Barna a Anna Dargajová, 28.8. Peter
Gaži a Denisa Šestáková, 4.6. Waldemar Krzysztof a Adriana
Bajusová, 30.7. Marek Balog a Denisa Daňová, 13.8. Gabriel Berec
a Michaela Antušová, 13.8. Peter Girovský a Beáta Kováčová
(Vechec), 20.8. Miroslav Kováč a Miroslava Pasternáková, 10.9.
František Vardžík a Anna Kollárová, 10.9. Stanislav Trella a Dana
Andrejcová, 24.9. Ján Ivanič a Mária Gedorová (Vechec), 1.10. Lukáš Cabovský a Miroslava
Havranová, 15.10. Lukáš Puškár a Martina Veľková.
Pohreby: 18.2. Pavel Danko (71r.), 18.4. Albert Belas (74r.), 4.5.
Mária Laššuthová (72r.), 8.5. Štefan Šesták (62r.), 27.5. Milan Lukáč
(60r.), 17.5. František Janočko (91r.), 27.6. Bartolomej Ďurík (74r.),
8.7. Pavol Čandík (60r), 31.7. Mária Vasiľová (81r.), 17.8. Michal
Jantek (75r.), 23.8. Michal Rybarčák (73r.), 17.9. Miriam Šestáková
(1mesiac), 3.10. Ján Bažo (57r.), 31.10. Mariana Lobodová (84r.),
29.12. Margita Bohaničová (76r.).

SPOLU ZA ROK 2011
Krsty = 30
Sobáše = 14
Pohreby = 15
Počet prijímaní - Čemerné = 15.833
Počet prijímaní - Vechec = 5.780
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SPOLOČENSKÁ ETIKETA V CHRÁME
V každej spoločnosti platia určité pravidlá
správania, ktoré formujú charakter človeka.
Usmerňujú naše konanie ako sa máme správať
v konkrétnej situácii. V našej kultúre je etiketa
postavená na pravidle spoločenskej významnosti.
Prednosť má žena pred mužom, starší pred mladším,
nadriadený pred podriadeným, klient pred
zamestnancom
firmy.
Toto
pravidlo
však
nepoužívame automaticky.
Na prvom mieste je vždy človek a ľudskosť.
Pravidla slušného správania a spoločenskú etiketu by
sme mali dodržiavať aj v chráme. Žiaľ často na to zabúdame. Odborníčka na neverbálnu
komunikáciu Oľga Škvareninová dáva do pozornosti zopár základných pravidiel:
 človek, ktorý vchádza do chrámu a chce sa zúčastniť na slávení eucharistie, by mal
byť čisto, vkusne a aj trochu sviatočne oblečený. Dámy by sa mali vyhnúť
mikrosukniam a hlbokým výstrihom, páni krátkym nohaviciam. To, čo si dnes ľudia
najmä v lete obliekajú do chrámu, je vhodné skôr na kúpalisko,
 ak vstupujú do chrámu manželia resp. pár prvý by mal do kostola vchádzať muž.
Keďže väčšinou sú dvere do chrámu drevené, teda aj ťažké, mal by ich pán otvoriť
a podržať dáme. Pri chôdzi hore schodmi by mala ísť prvá žena, muž by mal
nasledovať za ňou,
 ak v chráme zbadáme známeho, ktorý je od nás ďaleko a chceme ho pozdraviť je
vhodné pousmiať sa, kývnuť hlavou,
 sedieť treba spoločensky vhodne a uvoľnene, nie upäto. Nohy by mali byť pod
kľačadlom. Čo sa týka sedenia v kostole, každý môže sedieť tak, ako je mu vhodné
a ako sa cíti pohodlne,
 správne kľačanie je, ak kľačíme na oboch kolenách. Ak má človek zdravotné
problémy, môže zostať sedieť. Nemusí stáť ani počas tých častí svätej liturgie, pri
ktorých sa státie vyžaduje,
 sedenie s nohou prehodenou cez nohu – vrchná noha nasmerovaná na kňaza
vyjadruje sympatie k spôsobu kázania i k celému sláveniu eucharistie.
 v chráme by sme nemali mať ruky vo vrecku, ruky by sme mali mať spolu,
zopnuté,
 pre mužov nie je povolená pokrývka hlavy,
 v zime môžeme mať rukavice na rukách hlavne v starších chrámoch býva chladno,
 ak je nám teplo vyzliekanie sák, kabátov, svetrov v chráme je prípustne. Vždy treba
vychádzať z toho, aby sa človek cítil dobre,
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kabelku v chráme vešiame na háčiky. Ak nie sú podľa spoločenskej etikety kabelka
nepatrí na zem ani na stôl. Treba ju položiť veľa seba na lavicu, alebo ju držať
v lone,
 ak má človek barly, inú pomôcku, bez ktorej sa ťažko pohybuje, mal by ich
umiestniť tak, aby neprekážali iným veriacim. Platí to aj pri batohoch. Mokrý
dáždnik v nijakom prípade nekladieme pod nohy inému človeku,
 hlavný zlozvyk, ktorý sa v dnešnej dobe vyskytuje je keď kňaz aj s miništrantmi po
svätej liturgii odchádzajú, a hoci sú ešte pri svätostánku, ľudia sa postavia a hrnú sa
preč. Ľudia si nedokážu vychutnať doznievanie pocitov zo slávenia svätej liturgie.
Kam sa náhlia? Najprv odchádza kňaz s miništrantmi a až po nich veriaci.
V závere je dôležité zdôrazniť, že v komunikácii je vždy najdôležitejších prvých 30
sekúnd stretnutia s iným človekom. Počas tejto pol minútky by sme mali pôsobiť uvoľnene
a pozitívne. Takže sa aj v chráme pozrime na veriacich, ku ktorým si prisadáme do lavice,
pozdravme ich – či už slovne alebo jemným kývnutím hlavy.
Denne by sme mali sebe venovať 30 minút: pomodlime sa v súkromí a tichosti,
prečítajme si knihu, choďme na prechádzku. Takáto investícia do seba sa nám isto vráti aj
v tom, že budeme pokojnejšie reagovať aj na nepríjemné podnety.
Pripravila: Mgr. Martina Čandíková
Zdroj: Katolícke noviny

7. ZDRUŽENIE ŠÍRIACE KRESŤANSKÚ KULTÚRU
VITRÁŽE v Chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky
vo Vranove n/T – Čemerné

Projekt realizovalo Združenie šíriace kresťanskú
kultúru pod záštitou Arcibiskupstva v Prešove, ktoré nám
schválilo náš zámer, realizovať projekt záchrany a obnovy
kultúrnej pamiatky, ktorou je náš chrám. Projekt mal názov
„Katechéza
svätých“.
Na
oknách
vo
svätyni nad
baldachýnom je večné Božie oko, po stranách sú anjeli,
ktorí v ruke držia „JEŽIŠA KRISTA“.
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V hlavnej lodi chrámu sa nachádza sústava obrazov veľkých cirkevných
sviatkov VZKRIESENIE JEŽIŠA KRISTA, VEĽKÉ JORDÁNSKE SVATENIE VODY, VSTUP
JEŽIŠA KRISTA DO JERUZALÉMU, STRETNUTIE STARÉHO SIMEÓNA S JEŽIŠOM
KRISTOM.
Každý obraz má viac ako 3 m štvorcové. Ďalej je popri nich dvanásť obrazov evanjelisti Sv. JÁN, Sv. MAREK , Sv. MATÚŠ, Sv. LUKÁŠ, Sv. CYRIL, Sv. METOD, Sv. JÁN
ZLATOÚSTY, Sv. BAZIL, Blahoslavený P.P. GOJDIČ, Blahoslavený Vasiľ HOPKO,
Blahoslavený METOD DOMINIK TRČKA, Sv. JOZAFÁT.
Tak je v chráme naplnená myšlienka katechézy svätých
a blahoslavených až po súčasné obdobie.
Tvorcom sklenených vitráži je Mgr. Ľubomír Baník z
Užhorodu, ktorý je absolventom vysokej školy sakrálneho
umenia a synom gréckokatolíckeho kňaza –vikár. Vitráže boli
zhotovované
v dielni, kde neustále pri práci znejú zborové
cirkevné piesne a muž ktorý ich tvoril sa pri práci modlil, preto ich
môžeme zaradiť do umenia písmomaliarstva.
Spolu bolo urobených vitráži o ploche do 32 metrov štvorcových. Drevené
rámy okien boli robené u stolára vo Vechci pána Petra Sciranku. Vitráže sú uložené
v priehľadných sklách, takže v skutočnosti sa jedná o trojsklo. Jej zhotoviteľom bola
firma UNISKLO s.r.o., ktorej majiteľom je pán Sopko. Tento druh práce bol venovaný
ako dar nášmu chrámu.
Hodnota diela je 20 000 Eur. Na tejto sume sa podieľali:
 MUDr. Štefan Zahorjan
 JUDr. Valéria Zahorjanová
 PharmDr. Jana Záhoráková
 Ing. Nadežda Liberková
 MUDr. Metod Hulaj
 Ing. Vladimír Knižka z Novej Lesnej - Vysoké Tatry.

Chcem aj poďakovať za mimoriadnu angažovanosť, podporu
a prácu PaedDr. Michalovi Kučerovi a aj terajšiemu dekanovi
Mgr. Petrovi Gavaľovi pri realizácii prekrásneho diela.
Veríme, že dielo
vykonané obohatí duchovne veriacich
prichádzajúcich do nášho chrámu a navodí v nich plnší duchovný
zážitok , ktorý určite bude slúžiť na prehĺbenie viery , nádeje
a lásky v nášho BOHA.
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Chcem poďakovať Pánu BOHU sa dni, ktoré sme mohli tráviť pri realizácii tohto
projektu, lebo inač by bola naša práca márna.

Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan

Činnosť Združenia šíriaceho kresťanskú kultúru
v uplynulom roku 2011
V prvom rade sa chceme poďakovať za poskytnuté 2% z dane všetkým, ktorí nás touto
cestou podporili, chceme sa poďakovať našim sponzorom, ktorí sa taktiež nemalou mierou zaslúžili
o vylepšenie finančnej situácie združenia a týmto chceme dať do pozornosti nasledovné aktivity,
ktoré sme finančne podporili:











nákup kníh a spevníkov pre našu farnosť,
vystúpenie nášho chrámového zboru v Brezne,
VIII. ročník medzinárodného festivalu duchovnej piesne „Boh je láska“,
medzinárodný seminár, ktorý bol súčasťou festivalu,
športové potreby pre Materskú škôlku v Čemernom,
akcia Mikuláš,
dovybavenie ihriska,
spolufinancovanie časopisu Zornica ,
vitráže a dokončovacie práce pri osadení v našom chráme.

Pevne veríme, že nasledujúci rok 2012 nám prinesie viac aktivít pre deti, mládež aj dospelých
v našej farnosti a širokom okolí a vyplní sa tak poslanie nášho združenia.
Za Združenie šíriace kresťanskú kultúru ešte raz ďakujú členovia predsedníctva MUDr. Štefan
Zahorjan, Ing. Ľubomír Hreháč, Mgr. Peter Gavaľa, Ing. Peter Zahorjan.
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8. PRE DETI
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Pripravili: Ľubica Fešková, Ivana Fešková
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POUČNÁ BÁJKA PRE MALÝCH I VEĽKÝCH
Jeleň a jeho parohy
Bystrý jeleň, pijúc z vody malého jazera, uzrel na hladine svoju
podobu. Dlho sa kochal svojím vlastným obrazom. Páčili sa mu
najmä bujne rozvetvené parohy, ktoré zdobili jeho hlavu sťa dáka
koruna. Len nohy sa mu nijako nezdali. Bol by ich mal rád oveľa
hrubšie, mohutnejšie... "Ó akéže mám krásne parohy!": dumal celý
naradovaný. "Ony sú mojou kráľovskou ozdobou. Ale tie nohy...
Tenké, škaredé. Keby boli aspoň o niečo hrubšie, aby nekazili môj kráľovský výzor...!"
Len čo si povzdychol, začul spoza chrbta šum lesa. Počul štekot psov a tiahlu melódiu
poľovníckeho rohu. Ešte včas zbadal svojich prenasledovateľov a vydal sa cvalom preč. A
nohy, čo ešte pred chvíľou toľko hanil, tie nohy ho niesli ako vietor... A bol by sa iste
zachránil, keby sa nebol poddal takej nešťastnej myšlienke, že prestane bežať a skryje sa v
húštine. To bol však jeho koniec. Jeho kráľovská ozdoba, rohy zavadzali plietli sa do
konárov, až ho v nich celkom uväznili... A ostatné už urobili poľovnícke psy a guľka.
A keď skonával, ešte ostatný raz si povzdychol: "Oj, akýže som bol hlúpy, keď som sa pýšil
parohami. Keby ich nebolo, moje bystré nohy boli by ma zachránili..."

VEČERNÁ MODLITBIČKA
DIEŤAŤA
Ó, môj strážny anjeliček,
privej ku mne sladký sníček.
Zavaruj ma túto noc,
nech ma chráni tvoja moc.
Nech ma chráni Božia Matka,
veď jej náruč taká sladká,
nech ma chráni Ježiš sám,
ja Mu svoje srdce dám.
Modlitbičku končím krátku:
Ľúbim drahú Božiu Matku,
ľúbim taktiež Ježiška,
šepkám Mu to do uška.
Ľúbim Teba, anjeliček,
privej ku mne sladký sníček.
Pripravila: Ing. Mária Kaščáková
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9. HUDBA A KNIHY
Kapela DEAS VAIL (dejaz vajl) prišla v
októbri 2011 na trh s novým albumom. S
názvom si príliš hlavu nelámali, volá sa
rovnako ako kapela: Deas Vail. Kapela
zmenila nielen svoje pôsobisko, (Arkansas za
Nashville), ale od minulého roka aj
vydavateľstvo . Deas Vail hrajú na novej
doske svoj rokmi osvedčený indie pop-rock. Tejto melodickej hudbe sa venujú v podstate
od svojho vzniku, keď sa spevák Wes a klávesáčka Laura stretli v roku 2003 na pôde jednej
univerzity v Arkansase.
Deas Vail nie sú ani profesionáli, popri kapele majú vlastné zamestnania. Pretlak nových
skladieb ich každý rok núti k novej nahrávke. Aj tento rok vyberali z viac ako tridsať
pesničiek. Produkcie sa ujal Matt Hoopes - gitarista z Relient K., čo sa určite pozitívne
odrazilo najmä na kvalite zvuku a práce v štúdiu. S Hoopsom pravdepodobne dosiahli Deas
Vail ”indie popový vrchol”. Mainstreamový obsah zabalený do kabátu nezávislého
vydavateľstva. Chudobné ale rinčavé gitary, Wesova dokonalá fistula tak veľmi
primomínajuca Copeland a abstraktné texty, radia album k vydareným kúskom.
Nový projekt tejto nie už začínajúcej kapely je príjemným pookriatím v záplave noviniek zo
stredného prúdu.
Známy americký interpret MICHAEL W. SMITH - skladateľ a autor
chválových piesní vydal v mesiaci september 2011 nový inštrumentálny
album s názvom Glory, ktorý nadväzuje na jeho predchádzajúci album
Na nahrávaní v Londýne sa podieľal 65-členný orchester. Na albume sa
nachádza aj inštrumentálna verzia piesne Agnus Dei, ktorá je
svetoznáma.

Pripravila: Ing. Mária Kaščáková
Zdroj: internet
WILLIAM PAUL YOUNG sa narodil 11.5.1955 ako najstarší syn zo
štyroch súrodencov v Grande Prairie, v Kanade. Detstvo prežil s rodičmi misionármi a súrodencami v Západnej Papue, uprostred kmeňa Dani, kde
sa čas zastavil v dobe kamennej. Bol bol to kmeň, ktorý žil hlboko v zajatí
svojich božstiev a nebol mu cudzí ani kanibalizmus.
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Práve on bol prvým bielym dieťaťom, ktoré tam kedy videli a tento kmeň sa mu
nezmazateľne vpísal do srdca.
Počas pôsobenia jeho rodičov na misii navštevoval internátnu školu. Rodina sa neskôr
vrátila do Kanady a jeho otec pracoval ako pastor na rôznych miestach vo viacerých
odnožiach cirkvi. Než začal Paul študovať v Canadian Bible College, navštevoval tucet
rozličných škôl. Počas vysokej školy pracoval ako DJ v rádiu zameranom na disco, neskôr
robil plavčíka, dokonca si privyrábal ako robotník na ropných poliach. Vysokoškolské
štúdium náboženstva ukončil vo Warner Pacific College v Portlande v štáte Oregon. Počas
pobytu v Oregone chodil Paul do seminára a spoznal Kim, s ktorou sa oženil.
Chvíľu pracoval ako zamestnanec predmestskej cirkvi, pokiaľ
jeho manželka dokončovala štúdium. Vďaka stále viac sa
rozrastajúcej rodine (má 6 detí) si založil vlastné firmy s rôznou
pôsobnosťou, od poisťovníctva stavieb a spoločností s rizikovým
kapitálom, až po potravinársky priemysel. Stále bol však rodinným
spisovateľom. Písal texty piesní, básne aj poviedky, nikdy pre
verejnosť, len pre priateľov a rodinu. Knihu Chatrč tak isto nikdy
neplánoval vydať, písal ju ako mladý pre svoje deti.
Momentálne svetový bestseller číslo 1 v anglosaskej literatúre.
Mladšia dcéra Mackenzie Allen Philipsa je unesená počas rodinnej dovolenky a dôkazy o
tom, že bola brutálne zavraždená, sa nájdu v chatrči, ktorá stojí hlboko v divočine štátu
Oregon. Po štyroch rokoch veľkého smútku, dostane Mack podozrivú obálku s pozvánkou, v
ktorej ho zrejme Boh pozýva na víkend späť na miesto činu. Napriek racionálnemu úsudku
sa Mack vracia do chatrče predstavujúcej jeho najtemnejšiu nočnú moru. To čo tam objaví,
mu navždy zmení jeho svet. Práve dnes, kedy náboženstvo pôsobí v tomto svete stále viac a
viac irelevantne, dielo William P. Younga zápasí s nadčasovou otázkou: ,,Kde je boh v
tomto svete, plnom neopísateľnej bolesti?“ Odpovede, ktoré Mack získa, ohromia a
zároveň pozmenia čitateľov rovnako, ako jeho samotného.

John a Stasi Eldredge: Očarujúca
Krása je podstatou ženy. Toto tvrdenie sa nám môže zdať nepravdivé
v čase mnohých súťaží miss krásy, v čase, keď sa určujú ideálne miery,
ktoré sú pre mnohé ženy nedosiahnuteľné. A aj v srdci samotných žien
je zmätok, keď ich krása je na jednej strane obdivovaná, vyhľadávaná,
žiadaná, na druhej strane napádaná, zneužívaná, využívaná,
popieraná...„Si priveľmi..., si primálo...“
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No krása je podstatou ženy preto, lebo je stvorená na obraz a podobu Boha. Ako muž má
byť obrazom Boha – bojovníka, tak žena má byť obrazom krásneho Boha, akoby
stelesnením jeho krásy. Očarujúca sa zaoberá otázkou krásy z mnohých pohľadov. Vedie
srdce ženy cestou uzdravovania do hlbín vlastnej duše a zároveň do srdca Boha, ktorý žene
daroval svoju krásu. Autori potom ukazujú cestu, ako žena môže a má svoju krásu
spoznávať, odhaľovať, a tým pozývať muža, aby kráčal s ňou cestou srdca ako jej ochranca...
Krása ženy nie je niečo, čo treba skúmať a vylepšovať. Je to dar, ktorý je v srdci každej
ženy. Treba ho s úctou poznávať a prežívať.
Pripravila: Ing. Katarína Hutňanová
Zdroj: internet

NA ZÁVER...


Prvým krokom k dokonalosti je túžba po nej.



Ideálny spôsob boja proti hlúposti je začať v najbližšom okolí.
A ešte ideálnejšie je - začať sám u seba.
Richard Drews

Najkrajší deň = dnešný
Najľahšia vec = mýliť sa
Najväčšia prekážka = strach
Najväčší omyl = opustiť sa
Najhoršia porážka = nedostatok odvahy
Prvoradá potreba = komunikovať
Čo robí šťastnejšími = slúžiť druhým
Najväčší nedostatok = zlá nálada
Najnebezpečnejšia osoba = klamár
Najhorší pocit = hnev
Najpríjemnejší pocit = vnútorný pokoj
Najlepší liek = optimizmus
Najväčšie uspokojenie = splnenie úlohy
Najmocnejšia sila na svete = viera
Najdôležitejší ľudia = rodičia
Najlepší učitelia = deti
Zo všetkého najkrajšia = láska
Najkrajšie rozptýlenie = práca
bl. Matka Tereza z Kalkaty

VIEM, ŽE TO, ČO CHCEM, JE NAD MOJE SILY -ALE TEN, KTO MI DAL TÚŽBU,
DÁ MI TIEŽ SILU SPRAVIŤ AJ NEMOŽNÉ .“
bl. Matka Tereza z Kalkaty
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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: sestry redemptoristky z Lomnice
Ľubica Fešková
Ivana Fešková
Mgr. Peter Hatrák
Ing. Katarína Hutňanová
MUDr. Štefan Zahorjan – ZŠKK
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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