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1. SLOVO NA ÚVOD
Vstúpili sme do polovice predvianočného pôstneho
obdobia. Niektorým sa možno viac či menej darí
v pôstnych predsavzatiach, iní si možno uvedomujú, že
by mohli ozaj pridať v dobrých skutkoch, veď sa blížia
Vianoce. Iní na takéto pohnútky svedomia nereagujú
alebo sa u nich možno ani nevyskytujú.
Piesne
kolovrátka, vianočné pau-šály či rokové koledy z reklám
sa nám čoraz intenzívnejšie pripomínajú. Sme možno
unavení z predčasných akcií na vianočné ozdoby, Mikulášov, Santa Clausov
s kamiónmi Coca-Coly, no niekedy sa nimi dáme strhnúť. Rozmýšľame nad farbou
výzdoby tohtoročného vianočného stromčeka, skúšame staré blikačky a rozmýšľame
či si nekúpime nové sviečky na stromček, poprípade či si nevyzdobíme aj balkón.
Ulice sa pomaly ale isto viac a viac zahusťujú ľuďmi, ktorí hľadajú užitočné darčeky
pre svojich blízkych. Každý túži po tom, aby prežil sviatky v radosti a pokoji, so
štedro prestretým stolom, vymetenými kútmi a spokojnými pohľadmi svojich
blízkych. Tieto naše túžby a priania sa nemenia aj napriek meniacemu sa spôsobu
života a sú tiež odrazom lásky Boha Otca. Ak človek túži po týchto dobrách, horí
v ňom ešte plamienok Božej lásky. Aby bol nielen plamienkom ale aj ohňom dobra,
pokoja, lásky a darov, ktoré nám Ježiš túži darovať jeho príchodom, pomôžme nášmu
srdcu, viac otvoriť dvere. A ak budú vŕzgať, nezabúdajme prichádzať po olej prameňom sú sviatosti.
Mgr. Katarína Hreháčová
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2. AKTUALITY A NOVINKY
V mesiaci december 2011 slávime tieto sviatky:








6. decembra 2011 (utorok) sviatok svätého arcibiskupa a divotvorcu Mikuláša
8. december 2011 (štvrtok) prikázaný sviatok - Nepoškvrnené Počatie
24. decembra 2011 (sobota) Štedrý deň
25. decembra 2011 (nedeľa) prikázaný sviatok Narodenie Pána
26. decembra 2011 (pondelok) prikázaný sviatok – Zbor Presvätej Bohorodičky.
27. december 2011 (utorok) - sviatok svätého prvomučeníka Štefana
31. decembra 2011 (sobota) - ukončenie občianskeho roka

V mesiaci november 2011 sa uskutočnila 1. etapa výmeny okien na farskom úrade.
Všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na realizáciu výmeny srdečne ďakujem. Nech
Vám Pán Boh odmení Vašu štedrosť a preukáže Vám hojnosť svojich dobrodení.

3. SPRÁVY ZO SVETA A Z FARNOSTI


16. októbra 2011 vo Vatikáne pápež Benedikt XVI. vyhlásil "ROK VIERY", ktorý
sa začne 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenie Druhého vatikánskeho
koncilu a potrvá do 24. novembra 2013, do slávnosti Krista Kráľa vesmíru.



V sobotu 29. októbra 2011 si v Nižnom Hrabovci pripomenuli
100. výročie narodenia ThDr. JÁNA MASTILIAKA, CSsR
(1911-1989), prvého slovenského gréckokatolíckeho
redemptoristu. Pri tejto príležitosti mu odhalili pamätník a
pomenovali po ňom námestie v centre obce.



MODLITBA ZA VÝCHODNÉ KATOLÍCKE CIRKVI - pápež
Benedikt XVI. vyhlásil úmysel apoštolátu modlitby na mesiac
november 2011: "Za východné katolícke cirkvi, aby všetci poznali ich posvätné
tradícia a vážili si ich ako duchovné dedičstvo celej Cirkvi".
 V nedeľu 20. novembra 2011 o 10.00 hod. slávil
svätú liturgiu misionár o. METOD LUKAČIK CSsR. z
Michaloviec. V kázni nám priblížil život bl. otca Metoda
Dominika Trčku a odniesli sme si do svojho života veľmi
dôležité ponaučenie, a to, že máme odpúšťať stále,
každému a všetko, inak ani náš Pán Boh nám neodpustí.
Veriaci pri odchode z chrámu dostali obrázky, na ktorých
je umiestnená relikvia bl. Metoda Dominika Trčku CSsR. Zároveň nás o.
misionár Metod poinformoval o možnosti objednať si časopis Misionár a
doniesol na predaj náboženské knihy.

o

V pondelok 21. novembra 2011 na sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu sa
konalo požehnanie detí a mládeže našej farnosti.
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6. decembra - Svätý Mikuláš
Svätý Mikuláš (gr. Nikolaos = víťaz nad národmi) je
najpopulárnejší a zároveň vo východnej Cirkvi jedným z
najväčších svätcov.
V gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je svätý Mikuláš a
divotvorca veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v
základnom rade ikonostasu celkom vľavo (na sever).
Narodil sa v meste Patara (dnešné Turecko) na pobreží Malej
Ázie niekedy okolo roku 270. Jeho rodičia boli dobrí kresťania,
otec Eufemius bol mužom bohatým, ale mimoriadne zbožným a
milosrdným a matka Anna bola sestra bývalého myrského arcibiskupa, ktorý mal tiež
meno Mikuláš. Dieťaťu sa veľmi potešili, pretože už dlho žili v manželstve a nemohli
mať dieťa. že ich napokon Pán požehnal, bolo pre nich veľkým šťastím a radosťou.
Životopisci hovoria, že už od mladosti bolo vidieť v ňom niečo zvláštneho. Je to aj
pochopiteľné, veď žil medzi pohanskými chlapcami, od ktorých sa líšil úprimnou
zbožnosťou a skromnosťou. Úsmevom si podmaňoval mladé duše, vyhľadával ich a
privádzal na cestu zbožnosti a čistého života. To isté robil aj ako dospelý. Práve z
tohto dôvodu dostal titul miláčka a ochráncu detí. Povesť o jeho nádhernom živote
budila pozornosť duchovenstva a bolo prianím všetkých, aby sa stal kňazom. Rodičia
sa postarali o jeho dobrú výchovu a vzdelanie a bol na túto cestu pripravený aj
cnostným životom. S radosťou čítaval Sväté písmo a iné nábožné knihy. Duchovný
stav považoval za nevýslovné vyznamenanie. Po smrti svojich rodičov Mikuláš
potajomky rozdával svoj majetok chudobným.
Ľud napokon odhalil veľkodušného dobrodincu. Aby ušiel pred ľudskou slávou,
odišiel sv. Mikuláš do Svätej zeme. Na spiatočnej ceste okolo roku 300 si ho zvolili
veriaci z mesta Myra za svojho biskupa. Sv. Mikuláš žil v časoch veľkého
prenasledovania kresťanov. Istý čas bol sám väznený a prežíval veľmi ťažké chvíle v
krutých a nemilosrdných podmienkach väzenia. Ani to však nezničilo jeho
presvedčenie, za ktoré bojoval s neuveriteľným odhodlaním. Aj ako biskup ostal
Mikuláš verný svojej štedrosti. Podporoval núdznych a zastával sa nevinne
prenasledovaných.
Niekoľko legiend o sv. Mikulášovi:
 Keď sa sv. Mikuláš dozvedel, že istý otec je vo veľkej biede a chcel preto
zapredať nevinnosť svojich 3 dcér, cez oblok hodil bedárovi tri značné sumy
peňazí, ktoré otcovi umožnili dať dcéram slušné veno a dobre ich vydať.
 Druhá legenda hovorí, že sv. Mikuláš zachránil 3 námorníkov, ktorý sa ocitli
v zajatí bleskov a hromov na rozbúrenom mori.
 Tretia legenda hovorí o sv. Mikulášovi ako záchrancovi 3 mladíkov, ktorých
chcel hostinský zabiť a uložiť do súdov.
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Vznik a šírenie týchto legiend spôsobilo, že sv. Mikuláš je patrónom národov,
námorníkov či detí. S jeho menom je spojené číslo 3 a často je vyobrazovaný
napríklad s tromi mešcami alebo tromi sudmi.
Svätý Mikuláš zomrel 6. decembra niekedy v rokoch 330-352. Pochovali ho v
mýrskom chráme. Neskôr v meste Bari postavili svätcovi nový Chrám sv. Mikuláša a
uložili do neho jeho telesné pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Myry nazýva aj sv.
Mikuláš z Bari.
Počas jednej bohoslužby sa údajne zo sarkofágu začalo prúdom valiť také
množstvo myrhy, že veriaci ju pozbierali do fľašiek a používali ju proti rôznym
chorobám. Aj dnes je v sarkofágu stále veľa myrhy. Niektorí vravia o zázraku a o
večnej myrhe v hrobe Sv. Mikuláša. Podľa kostrových pozostatkov
moderní vedci spravili rekonštrukciu Mikulášovej tváre.
Pamiatka jeho smrti - narodenia pre nebo - sa slávi 6.
decembra. Aj teraz tisíce pútnikov putujú k jeho hrobu, kde
dosahujú vyslyšania a kde sú svedkami aj zázrakov divotvorcu.
Jeho úcta je rozšírená po celom svete.
Sv. Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Čo je však
najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho každodenného života.
Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba.
Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme ho o dobrotu srdca, ktorú
tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a
tolerantnejší.
Zdroj: internet, gréckokatolícky kalendár 1996

Mikuláš je tu !!!
Milí čitatelia, touto cestou Vám chceme pripomenúť krásnu akciu, ktorá každoročne
poteší nielen našich najmenších, ale aj všetkých dospelých z našej farnosti a širokého
okolia. Aj tohto roku dňa 6.12.2011 Vám v cerkvi a na Námestí P.P.Gojdiča
ponúkame nasledovný program:
16:00 17:00 18:00 -

mikulášska svätá liturgia
príchod Mikuláša a vystúpenie detí z materskej školy
voľná diskusia nezávisle kto s kým

Mikuláš si pripravil darčeky pre deti, ohňostroj, mikulášsku horúcu čokoládu,
mikulášsku kapustnicu, prevarené víno.
Všetkých Vás srdečne pozýva
Združenie šíriace kresťanskú kultúru a
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou –
Čemerné.
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU
Sviatok Počatia Panny Márie v lone svätej Anny sa na
Východe slávi od 8. storočia a jeho liturgická spomienka
pripadá na 8. december. Tento sviatok je začiatkom nášho
vykúpenia a spásy, je východom Slnka spravodlivosti.
V tomto dni sa prostredníctvom Nepoškvrneného Počatia
Panny Márie projekt Božej lásky zvestovaný prorokmi a
predobrazovaný celé generácie stáva skutočnosťou.
V Písme Svätom Nového Zákona sa nenachádza
zmienka o Počatí presvätej Bohorodičky, avšak
protoevanjelium sv. Jakuba z 2. storočia nám v apokryfe
podáva nádherný opis tejto udalosti. V rozprave príbehu o bezdetných rodičoch
Joachimovi a Anne sa všetko deje v duchu pokornej modlitby pred Pánom, v prosbe o
potomstvo. Ich dôvera je napokon zavŕšená radosťou a naplnením. Bohoslužobné
texty, ako aj ikona sviatku, sú preplnené touto radosťou a zároveň zachytávajú
všetky podrobnosti, ktoré apokryf sviatku uvádza. Na ikone je okrem iných výjavov
zachytený aj okamih, keď sa rodičia Joachim a Anna stretávajú, aby si oznámili
anjelovo posolstvo. Radostne sa objímajú. Anna od radosti celá bez seba sa akoby
vznáša vo vzduchu, pretože veľká túžba jej života sa napokon, po toľkých rokoch
čakania a trápenia, stáva skutočnosťou. Stretnutie rodičov pred Krásnou bránou, má
hlboký symbolický význam, a to taký, že Počatie sa uskutočnilo podľa Božej vôle.
Rozjímajúc nad ikonou sviatku môžeme nanovo prežívať v obrazoch
vyrozprávaný text apokryfného príbehu, o vierou a láskou naplnených rodičov
Joachima a Anny, o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Kiež nás v tomto
milostivom čase naplní vďačnosť za dar Nepoškvrnenej Panny, skrze ktorú Boh
prejavil svoju nesmiernu priazeň voči celému ľudskému pokoleniu.
„Kedysi chór prorokov predpovedal Nepoškvrnenú a Čistú Božiu služobníčku
a Pannu, ktorú Anna počala, hoci bola neplodná a bezdetná. Dnes my zachránení
skrze ňu, s plesajúcim srdcom ju zvelebujeme, lebo ona jediná je Prečistá.“
pripravila sr. Jarmila Raková OSsR
Lomnica
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PRÍBEH VIANOC
Vianoce. Vonku ticho poletuje sneh, v izbe svieti stromček.
Do ligotavej atmosféry Vianoc sa pomaly vkráda tajomstvo,
Božie tajomstvo. Skús si teraz, v tejto chvíli, otvoriť srdce,
počúvať ticho padajúci sneh za oknami a svoje myšlienky
zamieriť smerom, kde sa odohráva príbeh, ktorý nikdy
nekončí. Je to príbeh večnej lásky...
V chladnej jaskynke, tam, kde nebeskú klenbu ožaruje veľké
svetlo hviezdy, kľačí najkrajšia zo všetkých panien, mladučká
sladká Mária. Oči má zdvihnuté ku kamennému stropu jaskyne
a k prsiam si chúli maličké dieťatko. „Mária, Mária...“ – zrazu sa
do tmy noci ozve nežný hlas. Rozlieha sa v údolí pred jaskynkou, a jeho ozvena znie i
vo vnútri. Mária začuje tento nádherný nebeský hlas, líca jej pokryje rumeň a oči,
ktoré má v tejto chvíli plné tajomstva, sa jej zaligocú slzami lásky. Jedna slza dopadne
i na tvár dieťatka, ktoré sa na jej hrudi jemne zachveje radosťou. Krásna a majestátna
deva, kľačiaca teraz na studenom kameni s maličkým Bohom v náručí, sa modlí.
Modlí sa v najtajnejšej komôrke svojho nepoškvrneného srdca, ktoré sa chveje v
poryvoch lásky. Jozef, ktorý s nehou a úžasom hľadí na tento tajomný zázrak Božej
lásky a milosrdenstva, sa modlí potichu pri Márii. Je úplne ticho, aby nenarušil túto
svätú chvíľu, dokonca sa bojí i hlasnejšie nadýchnuť.
Vonku je chladná noc, avšak Márii to neprekáža. V jednej
chvíli si pritúli maličkého Boha na svoje srdce ešte tuhšie a
vychádza z jaskynky. Celé nebesá spievajú tichú, sladkú
melódiu lásky, všetky chóry oslavujú Boha na nebesiach . Z
veľkej hviezdy, ktorá osvecuje celý priestor, žiari také teplo a
svetlo, akoby bolo pravé poludnie. Keď sa Mária ocitne pod
svetlom hviezdy, ktoré ju zároveň úplne pohlcuje, nebesá
zaplesajú v tisíckach, ba miliónoch hlasoch nebeských chórov.
Tento malý, chudobný kraj, túto oblasť jaskýň biednych
pastierov, si vybral večný a milujúci Boh za kolísku pre svojho
Synčeka. Mária, úplne ponorená v Bohu, stojí za spevu anjelov na priestranstve pred
jaskynkou, pričom malinký Boh dvíha veselo svoje rúčky k nebesám. Oboch zároveň
pohládza Božia láska a Jeho svätý dych ich zohrieva svetlom hviezdy.
V celom kraji akoby zastal čas a existovala len večnosť, večnosť bez ľudských
obmedzení. „Mária, láska, Synček“ – zašepká Boh ticho a dôverne. Mária si kľakne do
trávy, dvihne oči k nebesiam a zašepká: „Láska“. Po tomto vyznaní začnú padať
hviezdy, zdá sa, akoby sa všetky hviezdy z oblohy presunuli na zem a celá zem sa
ligoce touto „hviezdnou rosou“. A na tento ligotavý priestor, zmenený z
najchudobnejšej krajiny spomedzi chudobných, na hviezdami žiariacu lúku, zlietajú
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po jednom anjeli z neba, pretože si každý z nich chce privinúť a pohladiť tento Boží
batôžtek Lásky. Vzduchom znejú slová lásky, jedno nádherné a vášnivé vyznanie
Boha sa bez prestania tichúčko šíri priestorom. „Sláva Bohu na výsostiach!“, spievajú
anjelské chóry.
V tento tajomný vianočný čas, keď zastal čas na našej
zemi, vtedy, keď Boh vo veľkej láske svojho Srdca poslal
medzi nás Lásku lások, svojho Syna, sa zrodili spolu s Ním
Vianoce.
Vianoce,
ktoré nám
majú
pripomínať
nepochopiteľnú a milosrdnú Božiu lásku k nám, hriešnym.
Lásku ku mne, ku tebe, k nám všetkým. Pretože Vianoce sú
pre nás dňom veľkého Božieho tajomstva, dňom kedy pred
dvetisíc rokmi padali na zem hviezdy lásky. Neboli to však
skutočné hviezdy z oblohy, boli to Božie slzy radosti, nehy a milosti. Boh si vybral pre
svoj príchod na zem chudobnú devu Máriu, chudobného Jozefa, biednu jaskynku,
oznámil ako prvým svoj príchod chudobným pastierom, odvrhnutým spoločnosťou.
Prečo? Pretože Boh i napriek tomu, že vlastní všetko, pretože všetko stvoril,
nepotrebuje slávu, paláce, ohňostroje, či bohatú vianočnú hostinu na našich stoloch.
Boh nepotrebuje reklamy v televízii či rozhlase, Boh nepotrebuje červený koberec či
ceny. Bohu stačí len čisté ľudské srdce, naplnené dôverou, Bohu stačia ruky zopäté k
modlitbe alebo maličká biela Hostia z múky a vody, Bohu stačí veľmi málo, hoci On
nám dáva všetko. Milujme Boha, milujme Ho tak, ako Ho milujú malé deti.
Pozrime sa dnes do Betlehema s čistým srdcom a láskou, zbadáme tam v jasličkách
Boha, ktorý nám nedal len celý svet, či náš život a v ňom každý deň, ale ktorý kvôli
nám prišiel v tele dieťatka, aby bol ako my. Vezmime Ježiška z jasličiek a pozvime Ho
do nášho srdca, pritúľme Ho, pohlaďme Mu vlásky, bozkajme na čielko, pretože On
po ničom inom netúži. A keď tak urobíme s láskou, pochopíme tajomstvo Vianoc....
Zdroj: internet

VIANOČNÁ
Narodenie tvoje - Ježiš milý,
splnilo ľuďom všetky sny,
čakali ťa proroci,
čakali ťa mudrci,
čakali sme s nimi všetci.

Teraz prišla spása,
och, aká krása - slobodná duša
hriechov Tebou zbavená,
znova ľahká - slobodná.

Mudrci Tebe dajú dary,
no najväčší dar si Ty.
Čo krajšie ľudstvo dostať, mohlo,
než Teba Stvoriteľ a Svetlo?
Mgr. Peter Hatrák
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5. ROZHOVOR
V druhom čísle farského časopisu sme urobili
rozhovor s o. Michalom Hulajom, výpomocným
duchovným našej farnosti.
1. Otec Michal odkiaľ
početnej rodiny ste?

pochádzate

a z koľko

Pochádzam zo severného Zemplína, z bývalej nádhernej
dediny Starina, cez ktorú pretekala priezračná rieka
Cirocha. Žiaľ, teraz je pod vodou. Môj rod pochádza po prapramatke z Trenčianskych Biskupíc a po pra-praotcovi zo Stariny. Veľoká časť rodiny odišla
počas krízy v minulom storočí do USA. Moja nebohá mamka však nechcela opustiť Slovensko.
Vyrástol som v nábožnej rodine s troma súrodencami.
2.

Kým boli Vaši rodičia pre Vás?
Rodičia boli pre mňa veľmi pekným kresťanským vzorom, pre môj až doterajší život.

3.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste si vybrali povolanie kňaza?
Ak by som spomenul iba jednu evokáciu, tak by iné veci možno stratili význam. Už
ako veľmi malý chlapec som sa hral, spieval, „svätil“ paschy ako „hotový kňaz“. Počas
základnej školy a následných štúdií som už o inom ani neuvažoval.

4.

Ak sa obzriete späť, do predchádzajúcich rokov, ktorú udalosť/obdobie
považujete za najťažšiu vo Vašom živote?
Bolo to dávno, keď som sa ako mladý študent začal stretávať v občianskom živote
s ľuďmi, ktorí vyšli z kresťanských rodín, ale začali verejne prezentovať ateizmus.
Predtým to bola pre mňa úplne neznáma vec, všetci ľudia chodili do cerkvi.

5.

Za najkrajšiu/e?
Celý život so všetkým.

6.

Čo Vám prinieslo Vaše povolanie?
Život na požehnaných farnostiach. Nikdy som nechcel veľkú farnosť. Napriek tomu
som bol správcom na veľkých farnostiach.

7.

V čom by sme sa mali polepšiť ako Vaši spovedajúci sa?
Túto problematiku treba globálne pripomínať a učiť, že svätá spoveď nie je len
liečebňou, ale aj výučbou, výstrahou a varovaním pred novým padnutím do hriechu.

8.

Čo by ste radi odkázali starším veriacim? A čo mladým?
Starým aj mladým, aby s pokorou a úprimným srdcom mali účasť na svätých
liturgiách a pozorne počúvali čítania a evanjelium aj veľmi poučné homílie správcu
farnosti.

Ďakujeme za rozhovor!
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6. KATECHÉZA
Boh prichádza v tichu!
Čoraz viac sme svedkami toho, že Vianoce sa stávajú sviatkami
nákupov. Obchodné reťazce nás zaplavujú všelijakým tovarom,
lákajú nás kreatívnymi reklamami a človek pozoruje, ako ťažko je
odolávať pokušeniu nepodľahnúť len vonkajšiemu uspokojeniu
prežitia vianočných sviatkov. A pritom najdôležitejšie na
Vianociach je preniknúť do hĺbky svojho srdca a uvedomiť si, že
Boh nám dáva ten najvzácnejší dar. Dar pokoja, lásky a zmierenia
– dar, v ktorom On sám nám dáva zakúsiť svoju sladkosť. A preto
je tu pôst, ako príprava na radostné očakávanie príchodu Boha na
svet. Musíme si uvedomiť, že Boha nemôžeme nájsť ani počuť
v hluku tohto sveta. Základným znakom pôstu je ticho a mlčanie.
Svätá Faustína apoštolka Božieho milosrdenstva vo svojom denníku píše: „Mlčanie je mečom
v duchovnom boji. Mnohovravná duša nikdy nedosiahne svätosť. Ten meč mlčania odtne všetko,
čo by sa chcelo prichytiť duše. Sme citliví na slová a dotknutí chceme hneď odpovedať. Neberieme
do úvahy, či je to Božia vôľa, aby sme hovorili. Duša, ktorá mlčí je silná. Nijaké protivenstvá jej
neuškodia, ak vytrvá v mlčaní. Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Žije
temer vždy pod vnuknutiami Svätého Ducha. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok.“ Teda
človek potrebuje si nájsť čas na ticho, aby mohol byť s Bohom, aby mohol počuť jeho hlas.
Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí: „V hlbinách svedomia človek odrýva zákon, ktorý si on
sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal
dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca... Lebo človek má v srdci Bohom
vpísaný zákon... Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom,
ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.“
To je ten dar Božej prítomnosti, ktorý musíme mať túžbu objavovať v našom vnútri. Istotne
Vianoce sú veľmi krásne sviatky, ktoré svojou výzdobou dokážu zasiahnuť ľudské srdce, ale
keď skončia cítime sa vnútorne nenaplnený a ostávame sami so svojimi povinnosťami
a starosťami. Koreňom tohto stavu je mnohí ľudia si na to najdôležitejšie nechávajú najmenej
času ba vôbec sa nepripravia. Ide tu o postoj srdca, ktoré je zaťažené hriechom. Hriechom,
ktorý nám bráni prežívať Božiu lásku a ešte nás oberá aj o milosť pomoci Božej. Hriech v nás
zanecháva pocit viny, ktorý nikto z nás nemá moc odstrániť iba Ježiš Kristus.
A preto, čo je potrebné k správnej príprave nášho srdca? Základný postoj, ktorý človek musí
zaujať je postoj pokánia. Ježiš nás často vyzýva, aby sme robili pokánie, lebo je blízko nebeské
kráľovstvo. A tak pokánie je zásadná zmena nášho života vo svetle Božieho slova, vo svetle
Božieho návodu na život. Mnohí si myslíme, že pokánie je iba sviatosť zmierenia, ale spoveď
má byť už iba vyvrcholením nášho pokánia.
Päť podmienok dobrej svätej spovede:
1.

Modlitba k Svätému Duchu
Je dôležité nájsť si dostatok času a ticha, vziať si modlitebnú knižku, pero a papier.
V modlitbe prosím Sv. Ducha o pomoc pri skúmaní svojich skutkov, aby som dokázal
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2.

3.

4.

5.

správne rozoznať dobro od zla, aby som mal silu vyznať svoje hriechy a mal ducha
hlbokej ľútosti nad spáchanými hriechmi.
Spytovanie svedomia
Sv. Pavol nás povzbudzuje k spytovaniu svedomia: „ Kto by jedol chlieb, alebo pil
Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma
sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo,
ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 11,27-29). Je to teda dôležitý okamih prípravy.
Pomôcť nám môžu rôzne brožúrky spytovania, alebo aj modlitebná knižka, v ktorej
sa nachádza spytovanie svedomia pre deti do 12 rokov a dospelých (čierna
modlitebná knižka. Hore srdcia str. 72 a str. 82) Pri spytovaní sa odporúča aj
dospelým, aby si svoje hriechy zapisovali na papier. Pri samotnom vyznaní je
psychologicky ľahšie prečítať čo je na papieri, ako z mysle vyťahovať svoje hriechy.
Ľútosť
Medzi úkonmi kajúcnika ľútosť je na prvom mieste a preto má svoje miesto hneď po
spytovaní svedomia. Už pri spoznaní svojich hriechov mám byť pohnutý ľútosťou
teda „bolesťou duše nad spáchanými hriechmi a ich zavrhnutím s predsavzatím viac
nehrešiť. (KKC 1451)“
Vyznanie
Vyznanie musí byť jasné a zrozumiteľné. Hlavne sa vyznávame z ťažkých hriechov,
pri ktorých sa uvádza aj počet prípade okolnosť daného skutku. Vedomé zamlčanie
ťažkého hriechu je veľkým previnením voči Božiemu milosrdenstvu a vrhá človeka
do prekliatia. „Keď sa veriaci snažia vyznať všetky hriechy, na ktoré sa rozpamätajú,
bezpochyby predkladajú všetky Božiemu milosrdenstvu na odpustenie. Tí však, čo robia
ináč a vedome niektoré zamlčujú, nepredkladajú Božej dobrote nič na odpustenie
prostredníctvom kňaza. Lebo ak sa chorý hanbí odkryť lekárovi ranu, medicína nelieči,
čo nepozná. (sv. Hieronym).
Skutok kajúcnosti
Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale neodstraňuje všetky nezriadenosti, ktoré hriech
spôsobil. Hriešnik zbavený hriechu musí ešte nadobudnúť plné duchovné zdravie.
Preto skutok kajúcnosti nie je pokutou za hriechy, lebo za ne už zaplatil Ježiš Kristus
svojou smrťou na kríži, ale je naším vyjadrením vďačnosti Bohu za preukázané
milosrdenstvo a zároveň snahou o dosiahnutie kresťanskej dokonalosti či nápravou
spáchanej škody.

Takto prežitá cesta obrátenia sa stáva liekom pre dušu, ktorá má moc vrátiť človekovi ten
pravý pokoj a radosť zo stretnutia sa s Bohom Otcom.

o. Peter

DOM MODLITBY
„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. „ (Ž 34,9)
Každý jeden z nás je srdečne pozvaný na štvrtkové stretnutia v pastoračnej
miestnosti na fare v Čemernom o 18:00 hod. Prineste si so sebou Sväté písmo.
Mgr. Jana Záhoráková
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K VIANOCIAM

VIANOČNÁ BÁSEŇ

Vianočný stromček v izbe svieti.
Tešia sa dospelí, tešia sa deti.
Maličký Ježiško v jasličkách leží,
spása sa rýchlo svetu blíži.
Pastieri k nemu utekajú,
na cestu sa mudrci zberajú,
Kráľovi nášmu dary chystajú,
všetci sa mu radujú.
Najkrajší dar Však je naša láska,
Srdce čisté – naša túžba.
Odovzdaná Jemu duša.
Nato prišiel – taká krása.
Mgr. Peter Hatrák

Poďakovanie
Pane, ďakujeme Ti za rok zašlý,
za Vianoce, čo Ťa znova našli.
Za rozhovory plné priazne,
za istotu viery, kroky rázne,
za biele cesty, za odviate lístie,
za kalendáre znovu celkom čisté.
Za svoje miesta v ľudskom voji,
za to, že môžeme byť Tvoji,
za jasnú hviezdu betlehemskú,
za naše šťastie, Tvoju lásku...

Je také ľahké snívať... Stačí zatvoriť oči a predstaviť
si, že Vianoce sú už opäť tu. Aké budú? Poštové
schránky, tradične aj elektronické sa zaplnili
vianočnými pozdravmi. Prajeme si sviatky veselé,
poprípade šťastné a veselé. Že v našom národe
skutočne prebýva kresťanský duch, toho dôkazom je aj
skutočnosť, že je zvykom priať si navzájom aj
„požehnané a milostiplné Vianoce“.
Pekným príkladom kresťanského ducha, ktorý môže
prevažovať celý každodenný život, je náš
gréckokatolícky pozdrav vo vianočnom období:
„Christos raždajetsja!“, na ktorý sa odpovedá:
„Slavite Jeho!“ Teda doslova „Kristus sa rodí!“ alebo
„Kristus sa narodil!“ s odpoveďou „Oslavujte ho!
Málokto vie, že tento pozdrav pochádza zo starých
kresťanských čias. Tento pozdrav, okrem toho, že je
pre nás spojivom so živou tradíciou cirkvi, je vlastne
skutočným programom, ktorý nestačí vyhlásiť, ale
ktorý je potrebné každodenne plniť.
Na vianočnej liturgii sa spieva „...lebo večný Boh z lásky
k nám sa narodil ako Dieťa.“
Áno – Vianoce sú sviatky lásky a pokoja. Kristus prišiel
medzi nás ako Sväté svetlo a živé Slovo. Jeho
programom je láska“.
Čo napísať na záver zamyslenia?
Vianoce sú tu! Snívajme, prosme a snažme sa nielen
teraz, aby v našej krajine, meste, farnosti, rodine, na
celom svete:
ľudia nepoznali plač ani smútok,
aby nikto nikomu nepodrážal nohy,
aby sa ľudia chápali a rešpektovali,
aby sme boli ľuďmi rozdávajúcimi úsmev
a lásku...
Nech oslava Vianoc prináša do sŕdc šťastie a istotu, že
i k nám zavítalo svetlo a láska Kristova, ktorá nás
oslobodzuje od našich slabostí, neistôt a malovernosti.
Kráčame cez kríž do svetla. Preto je na Vianoce toľko
svetla okolo nás i v nás...! Nech svieti celý rok, stále...
J.N.
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7. ZO ŽIVOTA NÁŠHO CHRÁMOVÉHO ZBORU
FESTIVALOVÝ NOVEMBER
Pri otváraní brán dôvery v Boha nemôže nič nahradiť krásu ľudských hlasov
spojených v piesni. Táto krása je vyjadrením nebeskej radosti na Zemi, ktorá
nepozná hranice, nerozlišuje národnosti, ale všetkých spája. Vieru a lásku k Bohu,
vyjadrenú spevom, môžeme považovať za hnaciu silu všetkých tých, ktorí sa
zúčastnili na festivaloch duchovnej piesne v meste Snina a Prešov. Rozozvučali sa
tam tóny zborových skladieb
v prevedení
domácich
i zahraničných speváckych zborov.
Chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča
z Vranova
nad
Topľou
–
Čemerného
predviedol
svoje
umenie na obidvoch festivaloch.
V nedeľu 6. novembra 2011 sa
zbor bl. P. P. Gojdiča zúčastnil XXI.
ročníka
Festivalu
duchovnej
piesne, ktorý sa uskutočnil
v kinosále
sninského
Domu
kultúry. Išlo o nesúťažnú prehliadku desiatich domácich a zahraničných speváckych
zborov zameranú na piesne byzantského obradu, ktorá sa konala pod záštitou
Ústrednej rady Zväzu Rusínov – Ukrajincov v SR a Mestského kultúrneho
a osvetového strediska mesta Snina. Zbor bl. P. P. Gojdiča mal tú česť otvoriť festival
piesňou Otče náš a po úvodných slovách ďalej pokračovať vo svojom vystúpení.
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov a Združenie Sakrálne spevy
Východu, v sobotu 12. novembra
2011, usporiadali v Katedrálnom
chráme
sv.
Jána
Krstiteľa
v Prešove, jubilejný XX. ročník
Festivalu
duchovnej
piesne
byzantského obradu pod záštitou
Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského
arcibiskupa a metropolitu. Na
festivale so svojim programom
vystúpili domáce zbory z Prešova,
ale aj zbory z Trebišova, Svidníka,
Stropkova, Bardejova, Vranova nad
Topľou, Košíc a Bratislavy. Chrámový zbor z Čemerného a zbory z Bratislavy sa na
festivale prezentovali aj spoločnou piesňou Tebe pojem. Spevácke zoskupenia
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ponúkli širokej ;;odbornej aj laickej verejnosti možnosť započúvať sa do krás
byzantských spevov a zanechať v jej srdciach hlboké duchovné a umelecké zážitky.
Ing. Dana Mikčová
www.zborppgojdica.sk

VIANOČNÝ PRÍBEH O LÁSKE

Už dávno som počula príbeh, na ktorý spomínam každé Vianoce a veľmi rada ho
rozprávam. Nazvala som ho Vianočný príbeh o láske a možno ho už poznáte, ale myslím si, že
sa oplatí k nemu vrátiť a zamyslieť.
Žili raz mladí manželia, veľmi chudobní, ale šťastní a plní vzájomnej lásky. Ona mala
nádherné husté čierne vlasy stiahnuté do dvoch hrubých vrkočov, ktoré jej siahali priam po
kolená. Hoci nebola krásavica, ale každý, kto ju videl, musel ju obdivovať pre jej vlasy. On bol
úradník na tom najnižšom poste a jediné, čím by mohol vzbudiť záujem okolia, boli jeho zlaté
vreckové hodinky. Zdedil ich po otcovi, ale bez potrebnej zlatej retiazky, ktorá visiac z jeho
vrecka, by každého upozornila, že je ich majiteľom. Pochopiteľne, že veľmi chcel mať takú
retiazku a ona o jeho túžbe vedela.
Aj ráno na Štedrý deň si predstavovala jeho radosť, keby mu ju darovala. Nemala ale
peniaze na nijaký vianočný dar, kdeže zlatú retiazku! Zrazu dostala nápad. Vybrala sa bez
váhania do mesta, predala svoje krásne vlasy a utekala k zlatníkovi. Kúpila mužovi zlatú
retiazku, tú, ktorú on vždy vo výklade obdivoval.
On keď išiel domov z úradu, si všimol, že vo výklade u zlatníka už nie je zlatá retiazka a
zamrzelo ho to. Ale na jej mieste ležala krásna spona do vlasov. „To by bol pravý vianočný dar
pre moju ženu“ - pomyslel si. Ani on neváhal, vymenil svoje zlaté hodinky za zlatú sponu do jej
vlasov. Pod vianočným stromčekom jej dal sponu do vlasov, ktoré si odstrihla a ona mu
retiazku k hodinkám, ktoré predal. V ten večer boli nesmierne šťastní.
Raz jeden môj známy moje rozprávanie znechutene komentoval: Blázni! Taká sprostosť, že
sa ti chce o tom vôbec rozprávať. Opýtala som sa ho, prečo je zrazu taký zlý a nahnevaný.
Zamyslel sa a po chvíli mi povedal: „Lebo im veľmi závidím.“
Zdroj: Bruno Ferrero, Vie to iba vietor, 2002.
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8. FARSKÉ OZNAMY
LITURGICKÝ PROGRAM
Dátum

Deň

Čas

Úmysly sv. liturgií

5.12.2011

Po

17.00

6.12.2011

Ut

17.00

7.12.2011

St

17.00

+ Ján Havran s panychídou

8.12.2011

Št

17.00

*veriaci farnosti

Poznámka

+ z rod. Rusnákovej s panychídou

9.12.2011

Pia

17.00

+ Albert Belas s panychídou

10.12.2011

So

7.30

+ Jaroslav s pan.

11.12.2011

Ne

7.30, 10.30

12.12.2011

Po

17.00

+ Ema Štofková

13.12.2011

Ut

17.00

+ Ján Danko s panychídou

14.12.2011

St

17.00

+ z rod. Macugovej

15.12.2011

Št

17.00

+ z rod. Sýkorovej

16.12.2011

Pia

17.00

+ Michal Majerčín s panychídou
+ Viktor Lukačin

prikázaný sv.

* rod. Bilská ,* veriaci farnosti

17.12.2011

So

7.00

18.12.2011

Ne

7.30, 10.30

* Petra, * veriaci farnosti

19.12.2011

Po

17.00

+ Magdaléna Červenická

20.12.2011

Ut

17.00

21.12.2011

St

17.00

+ Bartolomej Ďurík

22.12.2011

Št

17.00

+ Michal Rybarčák s panychídou

23.12.2011

Pia

7.30

+ Michal Biroš s panychídou

24.12.2011

So

25.12.2011

Ne

10.30

prikázaný sv.

26.12.2011

Po

10.30

prikázaný sv.

27.12.2011

Ut

17.00

* Štefan Zahorjan

28.12.2011

St

17.00

+ Viktor Lukačin

29.12.2011

Št

8.00

30.12.2011

Pia

31.12.2011

So

8.00
16.00 a
23.00

Ďakovná svätá liturgia
Eucharist. adorácia + požehnanie,
ďakovný akatist

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
 Sviatosť zmierenia bude pred vianočnými sviatkami v sobotu 17. decembra
2011 od 16.30 hod.
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REBRÍK

PREŽEHNANIE
Prežehnanie je nádherný symbol,
dômyselná skrátka Kréda - ale
predovšetkým
priliehavý
a
nepostrádateľný úvod do každého
ľudského podnikania. Keď začíname
dielo a kladieme pritom na seba znak
svätého
kríža,
vyznávame,
že
prijímame na seba utrpenie, spojené s
prácou tak ochotne ako Ježiš, ktorý keď
šiel dovŕšiť svoje vykupiteľské dielo,
vzal na seba kríž a všetko, čo s ním
súviselo...
Pri dotyku čela žiadame Otca o
múdrosť, pri dotyku hrude Syna o
lásku a keď sa dotýkame pliec, prosíme
Svätého Ducha o silu.
V stredoveku sa chodilo do boja
proti neveriacim na čele s krížom. Aj v
novoveku sa musí s krížom na čele
začínať každodenný boj o časné i večné
blaho.
Znak svätého kríža je teda
pripomienka Božej lásky k nám. Ale by
mal byť aj výrazom našej lásky k Bohu.
Ako smutno je hľadieť na kresťana,
ktorý koná tento znak lásky bez lásky mechanicky, nedbalo.

ZBIERKY ZA MESIAC NOVEMBER 2011
11.11.2011 - Zbierka na Podporný fond II. = 67,83 €
27.11.2011 - Zbierka na Charitu II. = 52,00 €

DOKONALOSTI
Viera - v Boha a pravdy ním
zjavené ver pevnejšie a všetky
svoje pozemské starosti vlož do
Božích rúk.
Nádej - túž po Božích veciach a
pevne dúfaj, že z Božieho
milosrdenstva sa ti újde všetko,
čo potrebuješ.
Trpezlivosť - keď budeš myslieť
na nebeské veci, neprestaneš byť
trpezlivým.
Neholdovať
peniazom. Túž, aby si nič nemal,
čo potrebuješ, lebo mnohí túžia
len po tom, aby mali mnoho vecí.
Poznanie - poznaj svoje chyby,
pokajaj sa a otvor svoje srdce
Bohu čisté, lebo len čistí vidia
Boha.
Pokora - keď sa ti niečo podarí a
z každej strany sa ti ujde
pochvala, hneď zabudni na svoj
úspech.
Tichosť - túž z celého srdca, aby
si nebol hnevlivý, škodoradostný
a ani pomstivý.
Čistota - celé tvoje telo patrí
Bohu. Túž po Bohu všetkými
zmyslami a celou dušou.
Miluj úprimne všetkých, ktorí ti
robia zle a kde len môžu, tam ti
ublížia.

ROZLÚČILI SME SA
v novembri 2011

Raduj sa z Boha a hodinu smrti
očakávaj radostným pohľadom
na neho.

Mariana Lobodová (1927)
Spomeňme si modlitbou na jej dušu.
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9. PRE DETI
OZDOB SI STROMČEK SVOJIMI DOBRÝMI SKUTKAMI
Vianočná guľa: za každodennú modlitbu
Sviečka: za pomoc rodičom
Hviezda: za účast na svätej liturgii
Srdce: poskytol si pomoc priateľovi ,keď ju od teba potreboval
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A ja Vám vinšujem
na Vianočné sviatky
hojnejšich, pokornejšich,
zdravšich rokoch dožic
jak sme dožili, prežili,
od Pána Boha lásku,
od susedoch priazeň,
z pola úrodu -z domu príchodu
a šicko co sebe
od milého Pána Boha požiadace,
slávu nebeskú, korunu anďelskú
žeby sme šicke mohli obšahnuc.

VIANOČNÝ VINŠ

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to Dieťa krásne, nad slnko jasné.
Anjeli spievajú, glória riekajú,
tam pribehli.
Pastieri betlemskí jak zvedeli,
keď nad svojím stádom stráž držali,
že je v chudobnej, maštaľke biednej,
v jasliach položené,
je Pánom a Bohom celej zeme.

Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne tiež
radosť, že ste spolu,
keď rodina zasadne
k štedrovečernému stolu.
Nový rok nám nastáva, tak sa radujme
a tomu starému pekne poďakujme!

Vinšujem Vám tieto Vianoce,
Krista Pána narodenie,
aby Vám dal šťastie, zdravie,
hojné božské požehnanie
a po smrti kráľovstvo nebeské.

Spracovali: Ľubica Fešková
Ivana Fešková

ĽUDOVÝ VINŠ

Na Vianoce bolo a je zvykom
„vinčovať
“.
Spracovali:
Ľubica
Fešková, Ivana

Fešková

Vinšujem Vám veselé Vianoce,
aby ste mali štyri ovce a tie štyri ovce a štyri barany,
to je kŕdeľ neslýchaný.
Vinčujem vam, vinčujem na to Bože narodzeňe,
vešele švjatki, ščejsce, zdrave,od Pana Boha požehnaňe.
V domacnojsci, svornosci, od Boha lasku a milosci.
V stodole zarna, ovocini a v komore kolbaski i slaňini.
Vinšujem Vám nový rok, aby ste mali šťastný krok.
Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
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10. KRESŤANSKÁ HUDBA A KNIHY
27. septembra 2011 vydala jedna z najúspešnejších
súčasných kresťanských rockových skupín zo San Diega
(California, USA) SWITCHFOOT nový už 8 album s
názvom "Vice Verses". Skupina bola založená v roku
1996 robí k albumu promo v Amerike, ale i na
sociálnych sieťach a na YouTube.

20. septembra 2011 vydala skupina LEELAND svoj 4 album
s názvom "The Great Awakening". Skupina z Baytown
(Texas, USA) bola založená v roku 2004 a ponúka
kresťanský, progresívny rock. Ich hudba pripomína také
skupiny ako Coldplay, Keane a U2.

Jeden z najznámejších súčasných kresťanský umelcov a
aktivistov na svete CHRIS TOMLIN (Texas, USA) je úspešný
spevák a skladateľ. Jeho posledný album "And If Our God Is For
Us", ktorý je siedmy v poradí vyšiel v novembri 2010. Nosnou
piesňou a jednoznačne najväčším hitom albumu je pieseň "Our
God".
Pri udeľovaní cien Dove v roku 2006 vo svojom prejave
povedal: "Chceme byť len mesiacom a mesiac nemá vlastné
svetlo, ale odráža na zem svetlo zo slnka. My nemáme svetlo sami od seba, naše
svetlo pochádza od Boha. S nádejou prinášame piesne, ktoré sú viac, než len súčasť
priemyslu."
PHIL BOSMANS je belgický katolícky kňaz. Žije a pracuje vo
Francúzsku. Je autorom veľkého množstva kníh. My Vám
predstavujeme jeho knihu určenú pre mladých ľudí "Kľúč šťastia" .
Ponúkame Vám krátky úryvok z nej: "Zo všetkých síl na svete ťa iba
jediná môže urobiť šťastným: sila lásky. Šťastie má svoje korene
hlboko v srdci a ty ho neustále ponúkaš ľuďom, keď im je s tebou
dobre, keď sú s tebou šťastní, keď si milý aj tam, kde sú ostatní drží,
keď pomáhaš tam, kde nikdy nikto nepomáha, keď prejavuješ
spokojnosť tam, kde ostatní presadzujú svoje požiadavky, keď sa
smeješ tam, kde sa ostatní iba hádajú, keď si schopný odpustiť zlo, ktoré ti spôsobili.
... Ľudské šťastie závisí od schopnosti milovať a byť milovaným a od mnohých iných
pekných vecí, ktoré nič nestoja, ale robia život zaujímavým a hodným jeho prežitia.
"Každá dobrá práca má tri vlastnosti: je užitočná, dokonalá a veselá".
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Z KUCHYNE ...
RECEPT NA BISKUPSKÝ CHLEBÍK
125 g masla
75 g práškového cukru
4 vajcia
75 g kryštálového cukru
150 g hladkej múky
50 g čokolády
75 g kandizovaného ovocia (sušeného ovocia)
25 g hrozienok
50 g mandlí (orechy)
1/2 balíčku prášku do pečiva
Maslo s práškovým cukrom a žĺtkami vymiešame do penista. Pridáme tuhý sneh z
bielkov, do ktorého sme zašľahali kryštálový cukor, a potom pridávame múku s
práškom do pečiva, postrúhanú čokoládu, posekané ovocie a orechy. Zľahka
premiešame a vlejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy (hranatá forma).
Pečieme v stredne teplej rúre cca 30-45 minút. Skúšame zapichnutím špajdle, keď sa
na ňu neprilepí cesto a vytiahneme ju suchú, je to hotové. Neotvárať rúru skôr ako po
20 min. pečenia.

NA ZÁVER ....











Vo svojich prácach si počínajte múdro a rozvážne, aby ste konali rýchlo a dobre.
Ak si počínate unáhlene, alebo dokončíte svoje práce zle, alebo ich tak
skomplikujete, že ich nebudete vedieť dokončiť.
Nie je vždy vo vašej moci robiť veľké veci. Uspokojte sa s malými, na ktoré máte
príležitosť každú chvíľu. Ale robte ich horlivo a s láskou.
Samoláska je veľmi usilovná. Chce sa dostať všade, po všetkom siaha, ale nič
nechytí.
Je prirodzené, že skrývame svoje chyby. Ak je však tomu tak, prečo sa tešíme, ak
nám niekto rozpráva o chybách cudzích.
Kritizovať iných je veľmi ľahko, ale ťažko je naprávať seba.
Pri rozhovoroch sa zabávajte a správajte slušne. Prehovorte len vtedy, keď je to
vhodné a doprajte hovoriť aj iným.
Sv. František Saleský
Žite tak, ako keby ste sa dohodli, že budete jeden druhého ochraňovať.
Ak poviete priateľovi "Poďme" a on sa vás opýta "Kam", tak s takým priateľom
nechoďte nikam.
Z dagestanskej ľudovej múdrosti
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11. KONTAKT
Adresa: Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou – Čemerné
Nám. bl. P. P. Gojdiča 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
Jazyková úprava: Mgr. Andrea Vasiľová
Prispievatelia: sestry redemptoristky z Lomnice
Mgr. Jozef Gabriel Nyarjaš
Ing. Dana Mikčová
Mgr. Peter Hatrák
Ľubica Fešková
Ivana Fešková
Združenie šíriace kresťanskú kultúru
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

Radostné, požehnané a milostiplné Vianoce
Vám všetkým želá Redakcia časopisu
"ZORNICA"
Christos raždajetsja!

Kristus sa rodí!
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Slavite Jeho!

Oslavujme ho!

