Úplné odpustky v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva
možno získať za týchto podmienok:
1. Prejsť svätou bránou v katedrálach, bazilikách a určených chrámoch.
V našej eparchii sú to brány týchto chrámov: katedrála v Košiciach, bazilika
minor v Michalovciach, chrám v Slovinkách.
2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia.
3. Prijať Najsv. Eucharistiu, reflexia na tému milosrdenstva.
4. Modlitba „Verím v jedného Boha..“ a na úmysel Svätého Otca.
Odpustky môžu získať aj chorí: Ak svoje utrpenie budú prežívať s vierou
a nádejou na vzkriesenie. Ak príjmu Najsv. Eucharistiu , zúčastnia sa svätej
liturgie prostredníctvom masmédií, alebo sa zúčastnia liturgie hodín, modlitby korunky Božieho milosrdenstva, alebo svätého ruženca.















Viete, že ...
17. januára 2016 budeme sláviť malý odpust na sviatok Poklony reťaziam svätého apoštola Petra.
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.
Piatky vo farnosti budeme mať deň nad Božím milosrdenstvom.
Piatky po liturgiách sa budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva.
Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na sviatky.
Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322;
o. Martin 0911/812 135; o. Pavol 0905/649 335;
web: www.kezapad.grkatke.sk;
Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk
Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 22. mája 2016 o 10.00 hod.
Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 26. júna 2016 archijerejskou
sv. liturgiou o 10.00.
Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne o 17.00
hod..
Vo farnosti bude putovať po rodinách obraz Božieho milosrdenstva,
prosíme rodiny, aby sa zapojili do reťaze farskej modlitby.
Svätiť domy a byty budeme 6. a 10. januára 2016 v poobedňajších hodinách. Zapísať sa na svätenie môžete v sakristii.
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Christos raždajetsja!
Pri príchode sviatkov Narodenia Pána zisťujeme, ako rýchlo plynie
čas. Zdá sa nám, akoby včera boli minuloročné Vianoce, a už sú tu zas. Prešiel rok a opäť je tu to nádherné obdobie, keď sme uprostred tajomstva príchodu Božieho Syna Ježiša Krista. Sme pozývaní do Betlehema. Počúvame
radostnú správu, ktorú pastierom a aj nám zvestuje anjel: „Dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2,11) V tejto
zvesti je povedané všetko, čo dnešný moderný človek potrebuje počuť, ak
nezatvorí svoje uši. Lebo dnes Boh pamätá na každého z nás. Nezabudol na
nás. „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“
(2Kor 6,1-2)
Boh vo svojom milosrdenstve vie, že dnes potrebujeme Spasiteľa, Vykupiteľa a Pána. Preto sa Ježiš narodil a prišiel na našu zem, aby stretol človeka v jeho biede. S čím si nevieme poradiť? To je problém nášho hriechu.
Vlastnými silami s tým nepohneme. Preto potrebujeme byť vykúpení
a spasení jeho láskou a odpustením. Aj tento rok, do ktorého vstupujeme,
má byť zážitkom objatia Otcovho milosrdenstva, ktoré nám bolo zjavené
skrze Ježiša. Aby sme zažili odpúšťajúcu Otcovu náruč, je potrebné ju nájsť
a vrhnúť sa do nej ako do záchranného kolesa. Boh nás túži zachrániť, len
nesmieme pred ním utekať. On nám ide v ústrety. Aj my zmeňme smer svojej životnej cesty a poďme k nemu. Pozvanie k sviatosti zmierenia, častému
prijímaniu Najsvätejšej Eucharistie, k počúvaniu Slova života, to je tá najlepšia odpoveď na ponuku milosrdenstva. Pastieri, keď počuli anjela, si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám
oznámil Pán.“ ( Lk 2, 15) Aj my s nimi poďme sa pozrieť, lebo aj nám Boh
oznámil spásu. Neukazujme Bohu svoj chrbát, ale obráťme sa k nemu tvárou. Tak spoznáme, že zvesť je pravdivá a objavíme pokoj Pánov.
Prijmite aj touto cestou prianie požehnaných sviatkov a celoročnej živej
prítomnosti Pána Ježiša v našej farnosti, v našich rodinách a v srdciach všetkých nás.
o. Jozef

Misericordiae vultus - Tvár milosrdenstva
/Bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva/

Milosrdenstvo je slovo, ktoré zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je definitívny a najvyšší čin, ktorým nám Boh prichádza v ústrety. Milosrdenstvo je najzákladnejší zákon, ktorý prebýva
v srdci každého človeka, keď s úprimným pohľadom hľadí na brata, ktorého stretáva na ceste života. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha
a človeka, pretože otvára srdce nádeji, že sme navždy milovaní napriek
ohraničeniu nášho hriechu. Sú chvíle, v ktorých sme ešte mocnejšie povolaní, aby sme upreli svoj pohľad na milosrdenstvo, aby sme sa aj my
sami stali účinným znamením Otcovho pôsobenia. Preto som vyhlásil
Mimoriadne jubileum milosrdenstva ako milostivý čas pre Cirkev, aby sa
stalo svedectvo veriacich silnejším a účinnejším.
Je vlastné Bohu, že preukazuje milosrdenstvo, v ktorom sa obzvlášť prejavuje Jeho všemohúcnosť. Božské milosrdenstvo nie je vôbec
znamením slabosti, ale Božej všemohúcnosti. “Trpezlivý a milosrdný” je
dvojaký prívlastok, ktorý sa často v Starom zákone objavuje v popisoch
prirodzenosti Boha. Jeho milosrdná existencia sa odráža v mnohých udalostiach dejín spásy, kde Jeho dobrota prevažuje nad trestom a záhubou.
Božie milosrdenstvo skrátka nie je abstraktná idea, ale konkrétna skutočnosť, ktorá zjavuje Jeho lásku, podobne ako otca a matku hlboko dojíma
ich dieťa.
S pohľadom upretým na Ježiša a na Jeho milosrdnú tvár môžeme zakusovať lásku Najsvätejšej Trojice. Poslaním, ktoré Ježiš dostal od Otca,
bolo zjaviť tajomstvo božskej lásky v jej plnosti.
Je smutné vidieť, ako sa skúsenosť odpustenia v našej kultúre vytráca. Dokonca samo toto slovo ako by niekedy mizlo. Bez svedectva o odpustení však zostáva iba neužitočný a neplodný život, ako by sa žilo na
bezútešnej púšti. Pre Cirkev znovu nadišiel čas chopiť sa radostnej zvesti
o odpustení. Je čas návratu k podstatnému, aby sme na seba vzali
slabosti a ťažkosti svojich bratov. Odpustenie je sila, ktorá kriesi k
novému životu a vlieva odvahu hľadieť do budúcnosti s nádejou.
Cirkev má poslanie ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je tlčúcim
srdcom evanjelia, skrze ktoré má zasiahnuť srdce a myseľ každého človeka. Kristova nevesta si osvojuje konanie Božieho Syna, ktorý vychádza

v ústrety všetkým a nikoho nevylučuje. V našej dobe, keď je Cirkev zapojená do novej evanjelizácie, si téma milosrdenstva žiada, aby bolo podávané s novým nadšením a novým pastoračným prístupom. Pre Cirkev a
vierohodnosť jej zvestovania je určujúce, aby žila a vydávala svedectvo
milosrdenstva v prvej osobe. Jej jazyk a jej gestá majú odovzdávať milosrdenstvo, prenikať do ľudských sŕdc a vyzývať ľudí, aby hľadali cestu
späť k Otcovi. Prvoradá pravda Cirkvi je Kristova láska. Vďaka tejto
láske, ktorá sa skláňa až k odpusteniu a sebadarovaniu, sa Cirkev stáva
služobníčkou a sprostredkovateľkou pre ľudí. Takže, kde je prítomná
Cirkev, tam musí byť zrejmé Otcovo milosrdenstvo. V našich farnostiach, v našich spoločenstvách, v združeniach, hnutiach, jedným slovom,
všade, kde sú prítomní kresťania, musí byť každému umožnené, aby našiel oázu milosrdenstva.
Chceme tento Jubilejný rok prežiť vo svetle Pánovho slova. Evanjelista prináša Ježišovo učenie: “Buďte milosrdní ako je milosrdný váš
Otec”. (Lk 6,36) Ježišov pokyn je určený tým, ktorí počujú Jeho hlas.
(porov. Lk 6,27) Aby sme boli schopní milosrdenstva, musíme teda najprv počúvať Božie slovo. To znamená obnoviť hodnotu mlčania pri rozjímaní Slova, ktoré nám je určené. Takto možno rozjímať Božie milosrdenstvo a osvojovať si ho ako vlastný životný štýl.
V tomto Svätom roku budeme môcť zakusovať otvorenie srdca pre
tých, ktorí žijú na najrozličnejších beznádejných existenciálnych perifériách, ktoré moderný svet často vytvára dramatickým spôsobom. Koľko
situácií neistoty a utrpenia je prítomných v dnešnom svete! Koľko rán je
zasadených do tela toľkých, ktorí nemajú hlas, lebo ich volanie sa oslabilo a zmĺklo kvôli ľahostajnosti bohatých národov! V tomto Jubileu bude
Cirkev ešte viac povolaná, aby liečila tieto zranenia, hojila ich olejom
útechy, obväzovala ich milosrdenstvom a zaceľovala ich solidaritou
a náležitou pozornosťou. Neupadajme do ľahostajnosti, ktorá ubíja,
do zvykovosti, ktorá uspáva dušu a bráni objavovať novosť, do cynizmu, ktorý ničí. Otvorme svoje oči a pozrime na biedu sveta, na rany
toľkých bratov a sestier zbavených dôstojnosti a nechajme sa vyprovokovať ich volaním o pomoc. Naše ruky nech stisnú ich ruky. Pritiahneme
ich k sebe, aby pocítili vrúcnosť našej prítomnosti, nášho priateľstva a
bratstva. Ich krik nech je aj náš, aby sme tak spoločne mohli prelomiť
bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne kraľuje, aby zakrývala pokrytectvo a egoizmus.

