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

ZORNICA
Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu, - lebo z Teba
zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám
požehnanie. - Zvíťazil nad smrťou - a obdaril
nás večným životom.
Číslo 9.

SEPTEMBER 2012

Ročník II./2012

SLOVO
NA ÚVOD
Ročník II./2012
Sláva Isusu Christu!
Drahí čitatelia mesačníka Zornica,
tento mesiac nám začína nový (liturgický) rok. Cirkevný rok v byzantskom
obrade je zvláštny tým, že sa nezačína občianskym novým rokom v januári, ale
jeho začiatok je 1. septembra. Začiatok cirkevného roku nazývame ináč aj
začiatkom indiktu. Znamená to úplný cirkevný rok v trvaní od 1. septembra do
31. augusta.
Otcovia Nicejského snemu v roku 325 prijali deň 1. september za začiatok
cirkevného roka a tak ostal vo východnej cirkvi až dodnes. Kedy sa stal začiatok
indiktu cirkevným sviatkom, presne nevieme. Jeho pôvod však kladieme do 8.
storočia. V byzantskom obrade v prvý deň liturgického roku čítame zo sv.
evanjelia tú časť, v ktorej sa spomína, že Ježiš Kristus prišiel do synagógy
v Nazarete a prečítal slová proroka Izaiáša: „Duch Pánov je nado mnou, preto
ma pomazal ... hlásať milostivý rok Pánov“ (Lk 4, 18-19).
Boh nám dáva na začiatku tohto nášho roka slovo, ktoré je veľmi povzbudivé,
lebo nám vraví, že bude milostivý rok. Ale čo znamená milostivý rok?
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Možno niekto z nás si myslí, že sa mu bude
dariť v škole, v práci, v rodine, dosiahne
nejaký spoločenský rebríček alebo, že si
niekto nájde dobrú prácu. Každý z nás má
nejaké želanie do nového roku. Ale je to
naše želanie v súlade s Kristom? Naozaj
milostivý rok znamená, že sa nám bude
dariť? A nemôže aj pre Boha znamenať, že
milostivý rok bude plný smútku v našom
živote, nezhody alebo strata práce, alebo
úmrtia v našom rodinnom kruhu. Čo vlastne
znamená, keď nám Boh vraví, že budeme
mať milostivý rok? Je to veľmi dobrá
a zároveň ťažká otázka, na ktorú si musí
odpovedať každý sám. Boh nám dáva
tento rok, dal nám život, dal nám okolnosti,
ktoré nás majú viesť bližšie k nemu. Bude
nám dávať životné situácie, v ktorých sa
budeme rozhodovať pre neho alebo proti
nemu. A tam sa uvidí, aký budeme mať rok.
Keď budeme kráčať s Kristom, ak sa
budeme o neho opierať, budeme mu
veriť, on bude v našom živote na prvom
mieste a jeho vôľa bude nad našou, tak
tento rok bude pre nás požehnaním. A nič
nám neublíži, nič nás nepoloží, lebo on bude
skalou, na ktorej postavíme svoj život a túto
skalu nič nepremôže, lebo on je Boh, náš
milujúci otec.
Nebojme sa každý deň rozhodovať pre
Boha, odovzdávať mu svoj život, svoje
myšlienky, dajme mu celé svoje srdce so
všetkým, čo máme a uvidíme, že tento rok
bude pre nás milostivý, prežitý v Kristovej
náruči.
o. Lukáš
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2. NOVINKY A AKTUALITY
 7. – 8. september 2012 (piatok-sobota)– Púť mladých do Ľutiny
 8. september 2012 (sobota) - Sviatok - Narodenie našej Presvätej vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny
 9. september 2012 - ,,Putujúca ikona sv. Cyrila a Metoda“ začína putovať po
farnosti Čemerné a Vechec a v každej rodine bude týždeň
 14. september 2012 (piatok) - Sviatok - Povýšenie úctyhodného a
životodarného Kríža nad celým svetom
 21. – 23. september 2012 – Festival duchovnej piesne ,,Boh je láska“

3. SPRÁVY
 V nedeľu 5. augusta 2012 o 10.30 hod. sa slávila archieparchiálna
odpustová slávnosť na Hore Zvir v Litmanovej. Hlavným slúžiteľom a
kazateľom bola Jeho Blaženosť Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko - halíčský väčší
arcibiskup, kyjevský arcibiskup a metropolita. Koncelebroval vladyka Ján
Babjak, SJ, prešovský arcibiskup a metropolita a ďalší biskupi a kňazi zo
Slovenska a zahraničia. Pri cirkevnoslovanskej svätej liturgii, ktorú vysielala v
priamom prenose STV 1 spieval náš chrámový Zbor bl. P. P. Gojdiča.

 V nedeľu 12. augusta 2012 sa u nás slávila odpustová slávnosť na sviatok
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Predchádzala jej trojdňová duchovná
obnova.
 V stredu 15. augusta 2012, na samotný sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky,
Združenie šíriace kresťanskú kultúru zorganizovalo po
ukončení slávnosti spoločné posedenie AGAPE veriacich.
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 Odpustová slávnosť v Ľutine vyvrcholila v nedeľu 19. augusta 2012
slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou na ľutinskej hore. jej hlavným
celebrantom bol vladyka Igor Voznyak CSsR, ľvovský arcibiskup a
metropolita. V homílii sa veriacim prihovoril arcibiskup a metropolita z Kolína
nad Rýnom kardinál Joachim Meisner. Vyjadril v nej hĺbku svojej synovskej
oddanosti k Presvätej Bohorodičke. V sobotu večer po archijerejskej svätej
liturgii v miestnej Bazilike Minor jej hlavný celebrant vladyka Ján Babjak
posvätil nový kríž pred Bazilikou a nový formačný Dom Mikuláša Klimčáka. V
homílii sa pri tejto večernej liturgickej slávnosti prihovoril Mons. František
Rábek a v priamom prenose Rádia Lumen spieval náš chrámový zbor.
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
8. september - Narodenie našej Presvätej vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny
Jedným z veľkých sviatkov, ktorý stojí na
začiatku cirkevného roku je sviatok
Narodenia Božej Matky. 8. september sa
stal sviatkom aj preto, že v ten deň je deväť
mesiacov od sviatku Nepoškvrneného
počatia Bohorodičky.
Už v Starom zákone sa vykresľuje
postava tej, ktorá prijme najvyššiu
dôstojnosť darovanú ľudskému bytiu,
dôstojnosť Božej Matky. Biblický úryvok z
Knihy Ezechiela (43,27–44,4), opisuje
chrámovú bránu, cez ktorú prejde iba Pán: obraz Panny, úplne odovzdanej Bohu,
ktorý sa prostredníctvom nej ukáže svetu.
Kniha Prísloví (7 a 9) hovorí o božskej múdrosti, ktorá si postavila dom v Márii.
Najstaršie diela, ktoré sa venujú ikonografii, poukazujú na kompozičnú
podobnosť s Narodením Krista. Odlišnosť spočíva v tom, že Narodenie Krista má
v pozadí jaskyňu a horu, zatiaľ čo pri Narodení Panny zobrazený dej sa odohráva
vnútri. Avšak obidve zobrazenia, Narodenie Krista i Narodenie Panny, majú svoj
pôvod v pohanských obrazoch, ktoré pri príležitosti narodenia dôležitej
osobnosti ukazujú pôrodnú miestnosť. Na veľkej posteli leží Anna, matka, ktorá
práve priviedla na svet Máriu. Tá leží v náručí dvoch slúžok, ktoré pre
novorodenca pripravujú kúpeľ. Dievčatko je niekedy zahalené do plienok,
inokedy do domaforia s hviezdami, ako sa zvykne maľovať v dospelosti. Tým chce
zdôrazniť, že nejde o hocijaké dieťa, ale o tú, ktorá bola od prvej chvíle svojho
života vyvolená, aby sa stala Matkou Božieho Syna. Na vysvetlenie zmyslu výjavu
máme liturgické texty. Sára, matka Izáka, Anna, matka Samuela a napokon
Alžbeta, matka Jána Krstiteľa, boli predobrazmi Máriinej matky. Ich dlhá
neplodnosť tiež slúžila na to, aby odhalila milosrdnú Božiu starostlivosť o ľudí.
Narodenie Panny je však viac než len obraz, lebo Anna bola oslobodená od
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neplodnosti, aby porodila Pannu, ktorá prinesie svetu vteleného Boha. V nej sa
prejavuje aj naša ľudská prirodzenosť, ktorá prestáva byť neplodnou a začína
prinášať ovocie milosti. Podivuhodné narodenie Márie nie je ľahkovážnym
počinom Božej vôle, ktorý by narúšal prirodzený chod dejín, ale treba ho vidieť
ako jeden z krokov Božej lásky smerom k ľuďom s cieľom darovať im spásu. Je to
tajomstvo otvorené ešte väčšiemu tajomstvu, v ktorom toto predurčené bytie
súhlasí stať sa „Božím stánkom, príbytkom Kráľa“.
V tajomstve zahalenom pod závojom jednoduchého výjavu zo života všetkých
ľudí sa vo svetle Písma a liturgie zjavuje bohatstvo tejto ikony. Stáva sa pre nás
jasnou a žiarivou radosťou, pretože v Márii je už prítomný Ježiš Kristus, ktorého
ona bude nosiť vo svojom lone.
Pripravila: sr. Alena Hutňanová OSsR

14. september - Povýšenie úctyhodného a životodarného
Kríža nad celým svetom
Človek stále hľadá pamiatku
na to čo prežil, ale aj na osobu,
ktorú mál rád a ktorá vstúpila
do jeho života.
Jedným z dôkazov toho je aj sviatok
Povýšenia sv. Kríža. On sa stal symbolom
kresťanov od prvých čias, aj keď pre
pohanov bol iba opovrhnutiahodným
nástrojom popravy. Už sv. Pavol píše, že
„slovo kríža je bláznovstvom pre tých,
čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na
ceste spásy, teda pre nás, je Božou
mocou“ (1 Kor 1, 18). Po získaní slobody
Milánskym ediktom v roku 313 bolo
možné verejne prejavovať úkony
kresťanskej viery. Tak sa rozvinula aj verejná úcta kresťanov k posvätným
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miestam a k všetkým pamiatkam, ktoré pripomínajú osobu Ježiša Krista. Cisár
Konštantín, ktorý pripisoval svoje víťazstva práve znaku kríža, ktorý podľa
vnuknutia umiestnil na svoje zástavy, po prvom všeobecnom sneme v Nicei sa
rozhodol postaviť kresťanský chrám na mieste Kristovho utrpenia, na
jeruzalemskej Golgote. Roku 326 prišla do Jeruzalema jeho matka Helena. Na jej
príkaz bol zbúraný Venušin chrám, ktorý dal na Golgote postaviť cisár Hadrián,
aby tak bol obnovený prístup ku Kristovmu hrobu. Keďže v Palestíne za
Kristových čias bolo zvykom zahrabávať nástroje popravy niekde poblíž miesta
prevedenia trestu, pri odkrytí Golgoty sa podarilo nájsť aj jamu s troma krížmi a
ceduľou s nápisom, ktorý podľa zmienok evanjelistov bol umiestnený na
Kristovom kríži. Ktorý z troch krížov patril Kristovi, to sa zo samotného nálezu
nedalo jednoznačne určiť. Jeruzalemský patriarcha Makarios sa vtedy s veľkou
vierou rozhodol žiadať si na rozriešenie tejto otázky viditeľné znamenie Božie.
Prikázal, aby nájdené pozostatky týchto troch krížov boli jeden po druhom
priložené k telu istej ťažko chorej ženy. Po priložení tretieho kríža sa stav chorej
náhle zlepšil a bola okamžite uzdravená. Na základe toho Makarios a všetci
prítomní usúdili, že práve tento kríž je tou vzácnou pamiatkou, na ktorej Kristus
priniesol svoju vykupiteľskú obetu. Nadšení veriaci chceli vzdať úctu tejto cennej
relikvii, vidieť ju, dotknúť sa jej. Preto patriarcha Makarios sa aj s krížom odobral
na Golgotu, kde bol kríž znovu vyzdvihnutý k verejnej úcte ľudu. Keď o deväť
rokov neskôr – v roku 335 – bola 13. septembra posvätená veľkolepá
Konštantínova Bazilika Vzkriesenia na mieste Kristovho hrobu, nasledujúci deň –
14. september – sa slávil sviatok Povýšenia sv. Kríža.
Drevo Kristovho kríža je zaiste vzácnou pamiatkou a relikviou, pri vzdávaní
úcty každému krížu, klaniame sa v prvom rade samotnému Kristovi, ktorý sa
uponížil až na smrť a skrze svoju obetu nám otvoril dvere do večného života.
Ježiš nám hovorí “Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
každý deň svoj kríž a nasleduje ma!”(LK 9,23). Práve túto silu prevzatia svojho
kríža nám chce tento sviatok odovzdať.
Pripravil: Mgr. Peter Hatrák

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a Tvoje sväté
vzkriesenie oslavujeme.
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5. ROZHOVOR
V aktuálnom čísle časopisu sme poprosili o rozhovor našu kolegyňu z redakcie

Mgr. Katarínu Hreháčovú.

Strednú školu absolvovala na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou a v roku
2009 ukončila štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave v odbore
masmediálna komunikácia.
Pracovala pre TV Zemplín ako redaktorka a strihačka, ďalej pre štúdio
Filma a štúdio 727 so zameraním na strih a reštaurovanie starých filmov.
Momentálne robí bohumilú prácu pre rodinnú firmu Čokoládovňa Eva.
1. Od malého dievčatka je Tvoj život spojený s Bohom. Aký máš vzťah k Bohu
a k cirkvi?
Keď sa obzriem späť, môžem povedať, že od malého dievčaťa som bola
vedená Bohom cez rôzne udalosti života. V detstve skrze moju babku, ktorá nás
viedla do cerkvi, neskôr aj cez mojich rodičov, s ktorými sme spoločne spoznávali
a spoznávame vzťah k Bohu a vieru v Krista. Viera je dar a je to aj cesta hľadania
pravdy.
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2. Bol, prípadne je v Tvojom živote niekto, kto Ťa najviac ovplyvnil a utvrdil vo
viere?
Na strednej škole, keď mladý človek potrebuje nanovo nájsť vzťah k Bohu,
som sa dostala cez jednu kamarátku na stretnutie do Vysokej nad Uhom. Na
základnej škole som bola väčším rebelom ako na strednej, ale aj pred vnútorným
obrátením som vždy vo svedomí pociťovala, že Boh existuje a snažila som sa
riadiť týmto vnútorným hlasom.
Vysoká nad Uhom je pútnické miesto mladých. Tam som mala možnosť čerpať
a počuť zaujímavé príbehy o vzťahu k Bohu. Nočné adorácie, množstvo
svedectiev mladých ľudí ich obrátenie a uvedomenie si pravých hodnôt v živote,
tiež svedectvá manželov a kňazov. Sú to nezabudnuteľné spomienky. Na tomto
mieste som prvýkrát zažila v spoločenstve veriacich ľudí, živého Boha. Cez
rozhovory, adorácie a púte, ktoré sme tam prežili, som pochopila a prežila to, že
Boh je naozaj prítomný medzi nami a že sa o nás stará ako Otec, aj napriek tomu,
že ho niekedy vo svojom živote necítime. Chodili sme z tých stretnutí nabití ako
žiarovky. Keď som tam raz zavolala spolužiakov zo strednej školy a keď sme po
víkende prišli do triedy vysmiati a vyžiarení, ostatní sa nás pýtali nechápavo čo sa
nám stalo a že tam chcú ísť zo zvedavosti tiež.
Boli to aj sestry redemptoristky, ktoré má sprevádzali v mojom duchovnom
živote a stále sprevádzajú. Našli si vždy pre mňa čas na rozhovor, návštevu alebo
mi umožnili pobudnúť v kaplnke s Ježišom. Sú pre mňa veľkým povzbudením,
oázou pokoja a prameň posily. Aj napriek tomu, že sú spoločenstvom ľudí, Boh
je tam prítomní cez ich modlitby, službu, obetavosť a zasvätenie sa Jemu. Neskôr
to bolo Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku, stretko mladých v
Trnave, sv. omše a sv. spovede. Ale ako hovorím, človek môže navštíviť množstvo
duchovných podujatí, kde môže načerpať, zastaviť sa na vrchu Tábor, no cesta
vedie nielen po duchovných oázach, ale aj po púšti. Takže viera je cesta a má
svoje etapy.

3. Navštívila si množstvo pútnických miest, ktoré v Tebe zanechalo najhlbší
dojem?
Každé pútnické miesto je miestom milosti kde Boh alebo Mária sa zjavila
v nadprirodzenej udalosti v danom období s istým poslaním a posolstvom pre
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ľudí. Takže všetky pútnické miesta sú svojim spôsobom výnimočné, majú svoju
históriu a posolstvo. Moje prvé pútnické miesto bola Litmanová. Bola som tam
prvýkrát s babkou, keď som mala 12 rokov. No vracala som sa tam veľmi rada aj
počas vysokej školy, kde sme chodili s partiou z vysokej školy na víkendy. Medzi
známymi študentmi boli aj litmanovčania, takže sme mali kde hlavu skloniť aj
v tomto krásnom kraji. V roku 2004 som navštívila Medjugorje s našimi susedmi
rímskokatolíkmi. Vybrali sme sa na festival mladých. Tiež nezabudnuteľná pút.
Keď nám ujo Jenčo a ujo Mudrák varili halušky. Veľmi ťažko sa mi odchádzalo
a odchádza z tohto miesta a stále sa tam vraciam. Ak nejdem aspoň raz za rok,
tak to ťažko znášam To miesto volám druhým domovom tu na zemi. Zložito sa
vysvetľuje prečo, každý má individuálny postoj k tomuto miestu, každý tam niečo
iné zažil, niekoho to neoslovilo možno vôbec. Bez ohľadu na pravosť zjavení,
ktoré tam vizionári majú doteraz, ja tam veľmi cítim silu modlitby, lásky, pokoja,
prítomnosť neba. Už len pohľad na zástupy spovedajúcich sa z rôznych kútov
sveta a množstvo kňazov vo mne vyvoláva veľkú bázeň a úctu k tomuto miestu.
O Medjugorji sa tiež hovorí, že je to nebo na zemi. Tento kúsok zeme sa mi spája
s množstvom zážitkov, spomienok a stretnutí, no najväčšie z nich je stretnutie s
mojím nastávajúcim manželom Mirom.

4. Aký je Tvoj názor na dnešnú mládež a mladých ľudí v otázke viery a čo by ju
pritiahlo viac do nášho chrámu?
V prvom rade sú to rodičia, ktorí sú zodpovední za to či privádzajú deti do
cerkvi a v druhom rade, čo im môže ponúknuť naša farnosť vo voľnom čase. Sú
to športové akcie, výlety. Možno chýbajú nejaké stretká mladých, premietanie
zaujímavých filmov, mládežnícke adorácie, no hlavne modlitba za farnosť a nové
nápady a rozhovory o tejto problematike vo farskej rade, ale aj nápady od
veriacich, rozhovory s o. dekanom a o. kaplánom na túto tému. My sme napr.
pre inšpiráciu v trnavskom upc mali, rôzne ice, po mládežníckej sv. omši v stredu.
A to palacinkovica, pudingovica, kôstkovica (kôstkové ovocie), potom raz za
mesiac gospel večer, ktorý viedlo jedno spoločenstvo, kde odznievali rôzne
svedectvá, nechýbala aj prítomnosť kňaza, takže bolo tam aj slovo a spovedanie
okrem gospelovej hudby. Každý rok pastoračné centrum organizovalo ples,
katarínsku zábavu, duchovné obnovy na chate v prírode a tiež rôzne výlety po
okolí.
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5. Čo by si v našej farnosti uvítala do budúcnosti? Akými aktivitami by sme sa
mali vo farnosti zaoberať?
Čo mi chýba v našej cerkvi to je napr. celodenná adorácia aspoň raz za mesiac,
aby mohol prísť ktokoľvek počas dňa a stíšiť sa pred eucharistiou. Poprípade, aby
sa modlilo v ten deň aj za našu farnosť. Každú farnosť tvoria rôzni ľudia, podľa
veku, etapy života, spirituality im vyhovuje niečo iné. Niekto je rád keď stihne vo
víre povinností na sv. omšu počas týždňa a môže tak načerpať, iní by možno
privítali viac stretnutí s duchovným slovom, biblické stretnutia, iní viac výletov či
opekačiek.
8. Aké je Tvoje osobné motto resp. čím sa vo svojom živote riadiš?
„Miluj a rob čo chceš.“
Ďakujeme za rozhovor a prajeme všetko dobré v osobnom i pracovnom živote.

BLAHOŽELANIE K NARODENINÁM
31.8.2012
o. Peter Gavaľa
Dobré zdravie, veľa šťastia a Božieho požehnania Vám
vyprosujeme od nášho Pána k Vaším krásnym 35. narodeninám.
Drahý otče,
najväčším darom života je život sám, ktorý nám dal náš Pán Boh.
Najväčším šťastím je zdravie a najkrajším je láska a spokojnosť v kruhu rodiny.
K životnému jubileu Vám srdečne blahoželáme a
ďakujeme za vašu duchovnú prácu pre našu farnosť.
V modlitbách Vám vyprosujeme veľa Božích milostí.
Nech Vás Presvätá Bohorodička sprevádza životom a
pomáha Vám vo Vašej dušpastierskej práci.
Na mnohaja i blahaja lita!
Veriaci farnosti, členovia farskej rady,
Zbor bl. P.P. Gojdiča a redakcia Zornice
11

6. PRÍSPEVKY
Odpustová slávnosť
v našom chráme
V nedeľu 12. augusta 2012 sa v našom
chráme slávila odpustová slávnosť na sviatok
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Predchádzala
jej trojdňová duchovná obnova, ktorá začala vo
štvrtok sv. liturgiou a spoločným pomazaním
chorých. V piatok pokračovala adoráciou
s modlitbou 6. hodinky a Korunkou Božieho
milosrdenstva. Večer sa slávila sv. liturgia.
V sobotu sa k oslave pripojili aj bratia
rímskokatolíci, ktorí v našom chráme slávili sv. omšu. Samotná slávnosť
vyvrcholila v nedeľu slávnostnou sv. liturgiou s myrovaním a obchodom okolo
chrámu.
V stredu 15. augusta 2012 na samotný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky
sa u nás slávila sv. liturgia. Tieto dni nás určite oslovili a priviedli k myšlienkám
nevšedného dňa v živote. Upozornili nás na spojenie medzi nami a Máriou
a Bohom. Tí, ktorí sa zúčastnili na týchto obradoch a duchovnej príprave, môžu
len potvrdiť krásu a potrebu týchto spojení. A tak, môžeme povedať, že sme sa
o ďalší krok povzniesli v duchovnom živote.
Zakončením odpustových dní bola oslava týchto udalostí v rodinách, čo bolo je
a bude zvykom. Preto aj Združenie šíriace kresťanskú kultúru zorganizovalo po
ukončení slávnosti spoločné posedenie ,,AGAPE“ veriacich, kde sa prítomní mohli
pohostiť, stretnúť, zaspomínať a porozprávať čo bolo niekedy. Nechýbal ani
spev. Ľudia si tak upevnili svoje medziľudské putá. Tým sme chceli nadviazať na
kultúrne dedičstvo našich predkov, ktorí to rok, čo rok takto žili. Veríme, že všetci
boli dosýta naplnení duchovnou silou a láskou.
Chcem poďakovať všetkým, ktorý sa týchto akcií zúčastnili, aj tým, ktorí boli
hlavnými aktérmi týchto dní.
Pán Boh zaplať!
Pripravil: MUDr. Štefan Zahorjan
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Svedectvo
Všetko má svoj zmysel, aj to nepríjemné...
Ako študentka cudzieho jazyka som vždy mala túžbu ísť do zahraničia.
Nevedela som však kedy, kde, ako, a pod. Predkladala som túto túžbu Bohu
v modlitbách, aby mi dal poznať, čo je Jeho vôľa v tejto záležitosti. Lebo len Jeho
vôľa je pre môj život tá najlepšia. Boh je verný, vidí do srdca človeka a túto túžbu
mi splnil po niekoľkých rokoch. Prišlo to vo chvíli, kedy som to vôbec
neočakávala. Popri všetkých školských povinnostiach mi kamarátka zavolala,
ktorej som sa zdôverila s mojou túžbou, či by som nešla do zahraničia starať sa
o deti v slovenskej rodine. Musela som sa rozhodnúť medzi svojimi plánmi na
tieto prázdniny a medzi tými Božími. Verím teda, že to, že som dnes v Británii,
chcel Boh a On ma tu zavolal, lebo mal so mnou nejaký plán.
Keď som prišla do rodiny, v mnohých situáciách som vnímala požehnanie.
S rodinou si rozumieme, preberáme rôzne témy, učím sa mnohému, ako napr.
komunikovať otvorene a úprimne, vyjadriť svoje potreby, to, čo sa mi (ne)páči,
variť. Boh si ma skrze tento pobyt formuje, okresáva. Učí ma väčšej láske, učí ma
milovať každého bez rozdielu. Učí ma obetovať sa pre iných, premôcť svoju
lenivosť a ísť dieťaťu naliať čaj, keď ja by som radšej ležala na gauči. Učí ma
pokore a trpezlivosti. To je len pár situácií, no každý deň Boh koná a pripravuje
nové príležitosti v Jeho škole. Vidím, že ináč sa žije viera v spoločenstve, keď
máte okolo seba ľudí, spolu s ktorými kráčate za Kristom, a ináč, keď ste to
spoločenstvo nechali doma na Slovensku. V tom druhom prípade je veľmi
potrebné mať pevný základ, kameň uholný, ktorým je Kristus, na ktorom keď
budujem svoj život a príde nejaká búrka, ostanem pevne stáť.
Som vďačná Bohu za túto novú skúsenosť, za všetkých, ktorých mi posiela do
cesty, a za všetko, čomu ma učí cez toto leto. Samozrejme, nie vždy ide všetko
„ako po masle“, no učím sa vidieť vo všetkom Božiu milosť a požehnanie.
Napokon, všetko má svoj zmysel, aj to nepríjemné. A odkaz pre teba: Neboj sa
hovoriť Bohu o svojich túžbach. Ak je to Jeho vôľa, skôr či neskôr príde
naplnenie, ak nie, má pre teba pripravené niečo lepšie.

Pripravila: Mária Kravčáková
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7. ZO ŽIVOTA NÁŠHO ZBORU
Takmer 20 000 pútnikov prišlo v nedeľu 5. augusta na archieparchiálnu
odpustovú slávnosť na Horu Zvir pri Litmanovej. Vladyka Svjatoslav Ševčuk,
kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup, ktorý je hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi bol hlavným celebrantom slávnostnej archijerejskej svätej liturgie, ktorú v
priamom prenose vysielala Slovenská televízia.
Liturgiu spevom obohatil Gréckokatolícky chrámový zbor bl. Pavla Petra
Gojdiča z Vranova nad Topľou - Čemerného.

Koncelebrovali ďalší šiesti arcibiskupi a biskupi zo Slovenska a zahraničia:
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, arcibiskup a metropolita v
Katowiciach Wiktor Paweł Skworc, wrocławsko-gdaňský eparchiálny biskup
Włodzimierz Juszczak, apoštolský exarcha v Miškolci Atanáz Orosz, spišský
pomocný biskup Andrej Imrich a emeritný pomocný pražský biskup Ján Eugen
Kočiš.
Púť, ktorá sa uskutočnila v hlbokej duchovnej atmosfére, opäť potvrdila, že
Litmanová je stále viac vyhľadávaným pútnickým miestom, kde ľudia môžu
načerpať nielen posvätenú vodu, ale aj posilu pre svoj život, duchovnú
vyrovnanosť a veľa Božích milostí.
Zdroj: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=1514
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V dňoch 13. - 19. augusta 2012 sa konala v Dunajskej Lužnej pri Bratislave
tradičná púť k Madone Žitného ostrova. Táto púť je jednou z mnohých
mariánskych pútí, ktoré sa v týchto dňoch konali pri príležitosti sviatku
Nanebovzatia Panny Márie. Zbor bl. P. P. Gojdiča prijal pozvanie od P. Stanislava
Petra Vavreka, OP (správcu RK farnosti Dunajská Lužná pri Bratislave) zúčastniť sa
na tejto púti. Vo štvrtok 16. augusta 2012 sa predstavil s Akatistom
k Bohorodičke, spieval pri sv. omši a svoje vystúpenie ukončil koncertným
pásmom s duchovným slovom.

V sobotu 18. augusta 2012 zbor bl. P. P. Gojdiča spieval v priamom prenose
Rádia Lumen na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Ľutine. Hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie bol
vladyka Ján Babjak, SJ. Súčasťou slávnosti bola aj posviacka nového kríža pred
bazilikou, ktorý stojí uprostred znázorneného pôdorysu pôvodného ľutinského
dreveného chrámu. V areáli baziliky bol posvätený nový formačný Dom Mikuláša
Klimčáka, známeho akademického maliara, gréckokatolíckeho ikonopiscu, rytiera
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Rádu sv. Silvestra, pápeža. V homílii sa pri tejto večernej liturgickej slávnosti
prihovoril Mons. František Rábek, ktorý povedal, že: „nebo sa začína tam, kde
človek môže prijať do svojho srdca Boha. Teda začína v našom srdci. K tomu je
potrebné počúvať tak, ako Lazárova sestra Mária, ktorá si sadla Pánovi k nohám
a počúvala jeho slovo, ako Panna Mária, ktorá ho uskutočňovala vo svojom
živote.“ Sv. Cyrila a Metoda nazval ľuďmi podobnými Panne Márii, i Lazárovej
sestre Márii, lebo počúvali Boha.

VYSTÚPENIA V MESIACI SEPTEMBER 2012:




21. – 23. septembra 2012 – Festival ,,Boh je láska“
29. septembra 2012 – Dva sobáše v našom chráme
30. septembra 2012 - VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický
koncert sakrálnych spevov 2012 v Štátnom divadle v Košiciach.
www.zborppgojdica.sk
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8. HUDBA
Satanská hudba a jej vplyv na podvedomie človeka
,,Mám so sebou čoraz viac ťažkostí,“ hovorila. ,,Nepoznávam sa. Doma sa
stále škriepim, pohŕdam učiteľkami i katechétom, hoci koniec – koncov nemám
im čo vyčítať. Kedysi som bola iná. Oni možno nevidia veľký rozdiel medzi minulou
a dnešnou Hedvigou, ale ja to výrazne cítim. Oni nenariekajú a všetko trpezlivo
znášajú. Ale ja sa mením a viem, že je to zlá zmena. Je vo mne množstvo
agresivity a nenávisti. Bezzásadovej a hlúpej. Výbuch zlosti prichádza náhle.
Často ho ešte dokážem stlmiť, ale bojím sa seba čoraz viac...“
Výpoveď mladej gymnazistky, ktorá sa zúčastňuje hodín náboženstva, má
mnohé záujmy, vrátane počúvania hudby a sledovania osudov rôznych hviezd
a hviezdičiek, ktoré sa objavujú na javiskách sveta.
Nie je novinou tvrdenie, že
HUDBA VPLÝVA NA NÁLADU ĽUDÍ,
ovláda nás a má moc ,,formovať
dušu“. Každý človek reaguje na
hudobné
diela
citovo.
Ony
vyvolávajú v človeku stav napätia
a očakávania,
vyvolávajú
emocionálne reakcie, ktoré sa pri
hudbe prebúdzajú a súčasne s ňou
sa rozvíjajú: city, pocity a vzrušenia. Hudba zohrávala a aj zohráva v udalostiach
ľudí dôležitú úlohu. Bola výrazom chvály vzdávanej Bohu, formou modlitby,
činiteľom tvoriacim primeranú náladu. Bola spôsobom prejavovania radosti,
lásky, bolesti a smútku. Hudba sa počúva aj na upokojenie nervov, aby sa človek
duševne upokojil. Hudba dokáže vyvolávať určené reakcie: náboženské,
vznešené, rúhavé, vulgárne či deštrukčné. Hodnota hudby sa vždy spájala
s otázkou: čomu slúži a aký má účinok na človeka? Zásada je jednoduchá: vtedy
je dobrá a žiaduca, ak dokáže ,,budovať“ a ak ,,ničí“ človeka je hodná zavrhnutia.
Spôsob, ako človeku podsunúť lacnú odpoveď na otázky, týkajúce sa zmyslu
života, môže byť prostredníctvom vplyvu – cez VYTVORENÉ IDOLY, ktoré bude
nekriticky počúvať. Hlavne masová kultúra sa stala mocným nástrojom na
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ovládanie ľudí a zvlášť podvedomé ovládanie ich svedomia. Prakticky hviezdu
možno vytvoriť z hocikoho vďaka správnej reklame. Napríklad Elvis Presley,
náhodný chlapec s gitarou, sa stal bôžikom miliónov
ľudí – v prvom roku po jeho smrti (zomrel na
predávkovanie narkotikami) jeho hrob navštívilo 1,5
milióna ľudí. A vďaka správnej reklame do konca r.
1980 skupina ,,The Beatles“ mala 100 mil. singlov
a 100 mil. albumov. Spomedzi poslucháčov si len
málokto uvedomuje, že so sebou prinášajú okrem
prijemnej a milo znejúcej hudby určité modely
postojov. Súčasne s vytvorením idolov sa spája aj
rozvoj a masová distribúcia pások, platni,
videoklipov a hudobných filmov. Už v roku 1981
strávilo 87 % mládeže USA 3-5 hodín počúvaním len rockovej hudby. Od
zavedenia prístrojov typu ,,Walkman“ tento počet vzrástol na 7-8 hodín denne.
Zároveň tí istí mladí ľudia vo veku 7-12 rokov počúvajú 10 500 hodín rock. Je len
o 500 hodín menej, ako tvorí celkový čas trávený v škole.
ROCK AND ROLL sa objavil na začiatku
50-tych rokov. Názov ,,rock´n´roll“ vymyslel
disc jokey Alan Freed, ktorý viedol v r. 1951
v Clevelande cyklickú zábavnú rozhlasovú
reláciu pod názvom ,,Moondog´s Rock and
Roll Party“. Tento termín čerpal zo žargónu
menej významných ľudí v Amerike a bol
euforizom
(zástupným
vyjadrením)
používaným čiernymi na definovanie
pohybov vykonávaných partnermi pri sexuálnom spolužití. Prvá vlna rock´n ´rollu
bola miešaninou čierneho jive (rýchleho tanca pri sprievode swingu), tiež rhythm
and blues (nazývaný v skratke ,,R&B“ – bola interpretovaná na elektronických
gitarách, tzv. dynamizovaná a teda hodiaca sa na tanec, verzia čierneho
amerického blues) s hudbou country tvorenou bielymi z Juhu. Hraná bola na
elektrických gitarách, klavíri, saxafóne a kontrabase. Za svoj úspech vďačila
pravdepodobne tomu, že povojnová kultúra mládeže reprezentovaná
dorastajúcou mládežou, potrebovala hudobné reformy, ktoré by mohli nazývať
vlastnými, odlišnými od dávnych, predvojnových swingov. Od začiatku bola
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hudba rock´n ´rollu propagovaná ako ,,šialená“, ,,divoká“. Špeciálne vytvorený
,,image“ bol ešte viac zvulgarizovaný cez druhý vlnu rock and rollu,
reprezentovaný okrem iných Elvisom Presleym, Eddim Cochraneom, Jerrym Lee
Lewisom a Gene Vincentom.
Jedna z piesni Leibera i Stollera, ktorú spievala v roku 1959 skupina ,,The
Coaster“ s názvom ,,This is Rock and Roll“ zahŕňa okrem iného nasledujúce slová:
,,Či si počul niekedy tenor saxofón čo vyje
akoby vlk, kričí ako žaba vo vylúpenom pní?
Dieťa to je rock and roll.
Hovoríš, že hudba prehlušuje slová,
že nerozumieš z toho nič,
ale keby si to pochopila, utrhlo by ti to hlavu.
Dieťa to je rock and roll“
Originálny rock and roll propagoval masovú módu zjavného vysmievania sa
z meštiackych konvencií, vytvoril postoje a štýl.
Súčasne s objavením skupín ,,The Beatles“, ,,Rolling Stones“ a ,,The Who“ sa
začal nový štýl rockovej hudby - ,,Hard Rock“. Tento termín sa objavil po prvýkrát
v USA ku koncu 60-tych rokov. Charakteristickou črtou tohto štýlu sa stal
zdokonalený rytmus (beat), narastanie zvuku a šialený úder na bicie. Intenzita
zvuku dosahuje 120 dB (decibelov), čo je značne nad toleranciou únosnosti
ľudského ucha (okolo 80-100 dB). Za ,,veľkých“ hard rocku boli pokladaní okrem
iného Peter Townshend zo skupiny ,,The Moods“, Alice Cooper, Erick Clapton,
Jimmy Page a Jimmy Hedrix.
Pokračovanie v budúcom čísle...
Prevzaté z kníh:
Zwolinski, A., ThDr.: Rock rytmické spútavanie ducha. Gotow v Krakove, 1993
Pútnik svätovojtešský r. 1996
Pripravila: Dominika Šoltýsová
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9. FARSKÉ OZNAMY
Putujúca ikona sv. Cyrila a Metoda
Slava Isusu Christu,
drahí bratia a sestry, pripravujeme sa na 1150. výročie príchodu svätých
solúnskych bratov Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu. Oni doniesli našim
predkom pravú vieru, doniesli im
Božie slovo a učili ich ako majú žiť
s Kristom.
Otvárali
im
srdcia
a poukazovali na Božiu lásku akou ich
Boh miluje. Túto vieru a tradíciu
máme aj my, 1150 rokov trvácu
a sme živými svedkami tohto veľkého
obrátenia našich predkov. Ale aby to
neostalo len pri histórii, aby aj naše
deti mohli tiež tak oslavovať
a pripomínať si ich príchod na Veľkú
Moravu, je potrebné si túto vieru
a tradíciu zachovať nielen formálne,
ale osobným svedectvom vlastného
života.
Preto prosme sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda o to, aby sa prihovárali
za nás a pomáhali nám žiť pravú vieru každý deň v našom živote. Nech ich Ikona,
ktorá bude putovať po našich rodinách (od 9.9.2012) nie je len formálnym
gestom, ale nech je vyjadrením našej úprimnej viery a túžby po Bohu.
Prosme svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, aby naplnili naše rodiny
svojou prítomnosťou, vierou, nádejou a láskou.

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.
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LITURGICKÝ PROGRAM NA MESIAC SEPTEMBER 2012
Dátum
1.9.2012

Deň
SO

2.9.2012

NE

3.9.2012
4.9.2012
5.9.2012
6.9.2012

PO
UT
ST
ŠT

7.9.2012

PIA

8.9.2012

SO

9.9.2012

NE

10.9.2012

PO

11.9.2012
12.9.2012
13.9.2012

UT
ST
ŠT

14.9.2012 PIA
15.9.2012

SO

16.9.2012

NE

17.9.2012
18.9.2012

PO
UT

19.9.2012

ST

20.9.2012 ŠT
21.9.2012 PIA
22.9.2012 SO
23.9.2012 NE

Čas
18.00
7.30
10.30
18.00
18.00
18.00
18.00

Úmysel sv. liturgií
* Za obrátenie hriešnikov
*Mária, Marta
*Za veriacich farnosti
*Za deti a mládež
+ Z rod. Kušnírovej
+ Z rod. Naštovej
+ Z rod. Libičovej: Alžbeta a Ján
*Za ružencové spoločenstvo
18.00 + Jozef a Anna Mičejoví a ostatní
z rod. Mičejovej a Ragančíkovej
9.00 *Mária

Poznámka
Fatimská sobota

Panychída

Euchar. požeh.
(o. Hulaj)
Narodenie
Presvätej
Bohorodičky

7.30 *Veronika Balická (60r.)
10.30 *Za veriacich farnosti
+ Z rod. Šimkovej: Mária, Jozef
18.00
Anna , Michal
18.00 + Milan Servanský
18.00 + Michal Vasiľ
Panychída
18.00 + Michal Majerčín
Panychída
Povýšenie sv.
18.00 *Marta Nemcová s rod.
Kríža
Presvätá
9.00 *Anna Džurdženíková (90r.)
Bohorodička
spolutrpiteľka
7.30
10.30 *Za veriacich farnosti
18.00 + Mária Čandíková
18.00 + Anna Buráková
+ Z rod. Kochanovej,
18.00
Banduričovej a Brenkačovej
18.00 + Z rod. Bakovej: Milan a Pavol
18.00 + František, Helena, Ján
Festival Boh je Láska
7.30 + Júlia Hudáková
Festival Boh je Láska
8.00 *Vladimír
Festival Boh je Láska

21

24.9.2012

PO

25.9.2012

UT

18.00

26.9.2012
27.9.2012
28.9.2012
29.9.2012

ST
ŠT
PIA
SO

30.9.2012

NE

18.00
18.00
18.00
7.30
7.30
10.30

4. Metropolitná púť kňazov - Ľutina
+Pavol Mičej
+Z rod. Naštovej: Žofia, Bartolomej
+Z rod. Rusnákovej: Mária, Michal Panychída
+Anna Čubáková
*Filip
Euchar. požeh.
+Ján, Mária
*Emila Mária (55. výročie svadby)
*Za veriacich farnosti

V priebehu mesiaca je možná zmena liturgického programu!!!
ZBIERKA v mesiaci august 2012
V nedeľu 19. augusta 2012 bola zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Účelom
zbierky je pokryť nevyhnutné prevádzkové náklady a aktivity Školského úradu,
Katechetického úradu a oblastných katechetických stredísk Prešovskej archieparchie a
tiež finančne pomáhať cirkevným školám pri zaisťovaní náboženskej a mravnej výchovy
detí a mládeže. Cirkevné školy sú založené na kresťanských princípoch. Vo svojom
pôsobení zdôrazňujú prepojenie vzdelávacej a výchovnej zložky, usilujú o rozvoj žiakov a
študentov nielen po intelektuálnej stránke, ale aj duchovnej. Vyzbieralo sa 60,17 eur
(38,03 eur Čemerné a 22,14 eur Vechec).

Pripravila: p. Anna Stašková
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Správny smer
Možno padáš na kolená a nemáš už síl,
možno Ťa život na zem už párkrát zrazil.
Máš pocit, že nikomu na Tebe už nezáleží
a čas čím ďalej tým rýchlejšie beží.
Kde nájsť niekoho na pomoc?
Lebo Ty sa už cítiš nepotrebný a smutný,
Tvoj život nemá cieľ a je nudný.
Hľadáš niečo, čo Ti chýba.
Vyskúšal si alkohol, drogy...to však bola chyba.
Šťastie nevidíš a pritom ho máš na dlani,
Boh s otvorenou náručou volá a nič Ti v tom nebráni.
Stačí ísť a prijať jeho náruč, jeho lásku,
odovzdať sa mu, dať mu všetko a strhnúť zo seba masku.
Pretože Boh Ti dá šancu začať odznova.
Začne sa pre Teba doba nová.
Doba, v ktorej budeš poznať svoj smer,
všetko bude ísť ľahšie, len sa modli a v Neho ver!
Pripravila: Dominika Šimková
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