Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k prenasledovaniu kresťanov

Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce
prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a
Strednom východe i v niektorých afrických štátoch. Sme šokovaní
brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských
fundamentalistov.
Obraciame sa na vládu Slovenskej republiky, aby starostlivosť o
prenasledovaných zaradila medzi svoje zahraničnopolitické priority.
Uvedomujeme si, že nedostatočné úsilie aj európskych národov a inštitúcií
prehlbuje humanitárnu katastrofu a núti kresťanov k odchodu z oblastí, kde
žili dve tisícročia. Oceňujeme všetkých verejných činiteľov a občianskych
aktivistov, ktorí neprestávajú upozorňovať verejnosť na túto
nespravodlivosť a porušovanie základných ľudských práv.
V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so
Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami
vyhlasujeme celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom,
ktorá sa uskutoční pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu, dňa 29.
marca 2015. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich s naliehavou
prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi.
Nech naša konkrétna pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k
skončeniu špirály násilia. Tieto tragické udalosti potvrdzujú, že
zachovávanie náboženskej slobody je základným predpokladom rozvoja
každej spoločnosti.
Melčice, 17. marca 2015
Viete, že ...
 Každý utorok po večernej liturgii je biblická škola.
 Každý štvrtok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18.
 Štvrtky v našom chráme od 15.00 je vystavená Najsvätejšia Eucharistia
k tichej adorácii.
 Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek.
 Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí
pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na sviatky Paschy.
 Stretká detí sú v piatok o 16.00.
 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322;
o. Lukáš 0910/435202; o. Pavol 0905/649335; web: www.kezapad.grkatke.sk;

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk
 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 03. mája 2015 o 10.00 hod.
 Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 28. júna 2015 archijerejskou
sv. liturgiou o 10.00.
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Prečo slávime sviatky
Často som postavený do reality, keď vidím ankety rôznych médií, kde sa
pýtajú ľudí, prečo sú Vianoce, alebo Veľká noc. Samozrejme niektorí
respondenti presne vedia odpovedať, ale vždy je tam veľké percento odpovedí,
ktoré vyjadrujú nezáujem o duchovné prežívanie sviatkov. Preto je na mieste
otázka, čo slávime v dňoch, ktoré sú bezprostredne pred nami.
KVETNÁ NEDEĽA: V túto nedeľu kresťania oslavujú slávnostný vstup Pána
Ježiša do Jeruzalema, keď ho sprevádzajú zástupy, ktoré mu prevolávajú na
slávu: „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ (Mt 21,9)
VEĽKÝ ŠTVRTOK: V tento deň si pripomíname poslednú večeru Ježiša
s jeho učeníkmi, keď Ježiš pred paschálnou večerou umýva svojím učeníkom
nohy. Potom s nimi večeria. Pri večeri ustanovuje sviatosť EUCHARISTIE.
Zároveň ustanovuje sviatosť kňazstva.
VEĽKÝ PIATOK: Tento deň je spomienka na Ježišovu obetu na kríži. Aj
liturgicky slávime poobede večiereň s uložením plaštenice do hrobu. Slávime
Ježišov pohreb, spomíname na jeho spasiteľné utrpenie. Chrám tento deň
symbolizuje Ježišov hrob, kde sa chodíme klaňať. V tichosti pristupujeme
k plaštenici a uctievame si ju bozkom. Tento deň je prísny pôst so
zdržanlivosťou od mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov a vajíčok. Na pamiatku
udalostí Veľkého piatka celý rok je piatok dňom, keď si v našom obrade
uctievame kríž. Všetky piatky mimo voľníc máme aj zdržanlivosť od mäsa.
VEĽKÁ SOBOTA: Tento deň je Ježišovo telo v hrobe, opäť je chrám otvorený
na tichú poklonu. Liturgicky ráno sa modlí Jeruzalemská nadhrobná utiereň. Vo
večerných hodinách je Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, kde je
liturgicky spomínané vzkriesenie – číta sa evanjelium o vzkriesení Pána a kňazi
sa prezliekajú z liturgických rúch pôstnej farby do svetlých.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: Táto nedeľa je Sviatok všetkých sviatkov, lebo
oslavujeme vzkriesenie Pána Ježiša.
Máme pochopiť, že v tajomstvách liturgicky sprítomňovaných, sme pozývaní
ďakovať Ježišovi za spásu, ktorú nám naživo ponúka.
Prijmite aj touto cestou prianie požehnaných sviatkov Kristovho vzkriesenia,
zakúsme živý dotyk Božej lásky a majme pevnú vieru v Pána Ježiša Krista.
o. Jozef

Ponuka Božieho milosrdenstva
Každý rok sa organizujú púte do Krakova. Aj tento rok
16.mája 2015 bude už 6. metropolitná púť gréckokatolíkov do
Sanktuária Božieho milosrdenstva. V tomto článku by sme chceli
priblížiť dejiny, ktoré viedli k ustanoveniu sviatku Božieho
milosrdenstva, ktorý oslavujeme nedeľu po Pasche, v našom
obrade v Nedeľu o Tomášovi.
Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína,
zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie
natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva
prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku. V pondelok vo
Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým
spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo a opísal jej úlohu, ktorú má
splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý svet a privádzať
zomdlené a unavené duše k prameňu jeho milosrdenstva.
Keď už bol obraz Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa
výnimočne dôležité zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní
pobožnosti. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej
noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať
chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia
Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku
Milosrdenstva : „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné
odpustenie hriechov a trestov.“ 28. apríla 1935, na Bielu nedeľu, čiže v prvú
nedeľu po Veľkej noci, počas slávnostnej pobožnosti v Ostrej Brame, kde bol
vystavený obraz Božieho milosrdenstva, keď kňaz vzal Oltárnu sviatosť, aby
ňou požehnal ľud, videla sestra Faustína Ježiša v rovnakej podobe, v akej bol na
obraze. Spasiteľ udelil ľudu požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozliali na celý
svet. Po chvíli svätica počula slová: „Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho
milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá
duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.“ Prostredníctvom apoštolky
Božieho milosrdenstva odkázal všetkým ľuďom, osobitne hriešnikom, aby sa
nebáli priblížiť sa k nemu. 3. apríla 1937, na vigíliu Bielej nedele, sa Ježiš
obrátil na Faustínu so žiadosťou, aby tlmočila jeho veľkú túžbu kňazovi, aby na
sviatok Božieho milosrdenstva povedal kázeň o jeho nepochopiteľnom
milosrdenstve. V ďalší deň Ježiš po tretí raz vyslovil osobitný prísľub – spojený
so sviatkom Milosrdenstva, podľa ktorého každý, kto sa vyspovedá a pristúpi
ku svätému prijímaniu na sviatok Milosrdenstva, získa úplné odpustky.
Posledné zjavenie týkajúce sa sviatku Božieho milosrdenstva sa odohralo
na konci januára 1938. Ježiš požiadal svoju dôverníčku, aby povedala
ostatným, že sviatok Božieho milosrdenstva vytryskol z jeho vnútra pre
potechu celého sveta. Na Bielu nedeľu 16. apríla 1944 sa v Krakove –

Lagiewnikách po prvý raz slávnostne slávil sviatok Božieho milosrdenstva. V
tento deň krakovský spovedník apoštolky Božieho milosrdenstva o. Józef
Andrasz vykonal posviacku druhého obrazu Najmilosrdnejšieho Spasiteľa,
ktorý namaľoval Adolf Hyla pre kláštornú kaplnku. Sviatok Božieho
milosrdenstva si vďaka rozbehnutým aktivitám skutočne získaval čoraz väčšie
uznanie. Arcibiskup Eugeniusz Baziak v mene kardinála Adama Sapiehu 14.
mája 1951 udelil na sedem rokov úplné odpustky veriacim, ktorí navštívia na
Bielu nedeľu kláštor v Lagiewnikách, čo prispelo k ešte väčšiemu rozkvetu
úcty k Božiemu milosrdenstvu.
Tento živý rozvoj prerušil dekrét Svätého ofícia z 19. novembra 1958
adresovaný biskupom a všetkým rehoľným predstaveným, v ktorom stálo:
„Sviatok Božieho milosrdenstva sa nebude ustanovovať.“ O štyri mesiace
neskôr bola podpísaná Notifikácia Svätého ofícia, ktorá zakazovala šírenie
úcty k Božiemu milosrdenstvu vo formách, ktoré predložila sestra Faustína. Až
odvolanie spomenutého dokumentu v r. 1978 znamenalo novú etapu v dejinách
úsilia o sviatok Božieho milosrdenstva. 23. marca 1993 poľskí biskupi poslali
Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. Prosbu o ustanovenie sviatku Božieho
milosrdenstva.
Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi,
ktoré trvalo niekoľko desaťročí, bola kanonizácia sestry Faustíny. Nie náhodou
sa podľa želania Svätého otca, podobne ako beatifikácia v roku 1993, konala na
Druhú veľkonočnú nedeľu. Počas kanonizačnej homílie Pápež Ján Pavol II.
oznámil, že odteraz sa v celej Cirkvi bude tento deň nazývať Nedeľa Božieho
milosrdenstva. 5. mája 2000 nadobudlo pápežovo rozhodnutie právnu formu.
Tak sa splnila vrúcna túžba sestry Faustíny a miliónov ľudí modliacich sa za
zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi. Sviatku Božieho
milosrdenstva má podľa zjavení sestre Faustíne predchádzať Deviatnik, ktorý
sa má začať na Veľký piatok. Ježiš dvakrát vyjadril želania, aby sa jeho
snúbenica deväťdňovou pobožnosťou pripravila na túto slávnosť. Svätica nám
zanechala prísľuby Spasiteľa určené všetkým veriacim, ktoré vyjadrujú slová:
„V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti.“ S plnou vážnosťou treba
zdôrazniť, že vo svetle posolstva sv. Faustíny Ježišovou vôľou bolo, aby
sviatok Božieho milosrdenstva predchádzala novéna pozostávajúca z korunky
Božieho milosrdenstva. Na jej odriekanie sú totiž viazané mimoriadne
prisľúbenia. Hoci výsadným časom na jej modlenie sú dni medzi Veľkým
piatkom a sviatkom Božieho milosrdenstva, rovnako sa možno novénu modliť
aj v inom čase. Ak bude táto modlitba vychádzať z dôvery potvrdenej skutkami
milosrdenstva, stane sa skutočným prejavom pobožnosti. Môže obnoviť dôveru
človeka v Božiu lásku a dobrotu, privieť duše k horlivejšej viere a priviesť
hriešnikov k prameňu odpustenia, k Ježišovi.
(Spracované podľa knihy I. Róžyckého, Božie milosrdenstvo)

