„Tvoje z tvojho...“
Prešovská archieparchia slávi v roku 2018 jubilejný rok
Prešovská archieparchia, ale aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris
na Slovensku, sa pripravuje na slávenie
viacerých výročí v roku 2018. Prešovský
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ
preto vyhlásil Jubilejný rok Prešovskej
archieparchie 2018, ktorého trvanie bude
totožné s kalendárnym rokom.
Hlavné výročie bude v septembri 2018.
Hlavným výročím bude 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie bulou Relata
semper pápeža Pia VII. z 22. septembra 1818. Z ďalších výročí to bude 10. výročie
zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku pápežom
Benediktom XVI. z 30. januára 2008, teda aj výročie povýšenia Prešovskej eparchie
na archieparchiu, Košického apoštolského exarchátu na eparchiu a zriadenia
novej Bratislavskej eparchie. Významným výročím bude aj 50. výročie obnovenia
Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu po jej 18 ročnom zákaze, ale aj
1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pretože
Gréckokatolícka cirkev má na našom území svoje korene v ich misii. Ďalej to bude
napr. 130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča
OSBM, 15. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopka pápežom sv. Jánom
Pavlom II. či 30. výročie vyhlásenia baziliky minor v Ľutine sv. Jánom Pavlom II.
a niekoľko ďalších výročí.
Zároveň si prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pripomenie 65 rokov
života, 40. výročie kňazskej vysviacky, 15. výročie biskupskej chirotónie, ktorú prijal
6. januára 2003 z rúk sv. Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme, ale aj 10. výročie
jeho vymenovania za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a
metropolitu.
Dve hlavné liturgické slávenia v Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie 2018
budú v Ľutine v nedeľu 4. februára 2018 a v sobotu 22. septembra 2018.
Súčasťou Jubilejného roka bude aj eucharistická poklona postupne vo všetkých
chrámoch Prešovskej archieparchie pod názvom Ďakovný rok pred Eucharistiou,
možnosť získať plnomocné odpustky vo vybraných desiatich chrámoch a
putovanie kópie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých
farnostiach archieparchie, pretože mariánska úcta je integrálnou súčasťou viery,

liturgie a života Gréckokatolíckej cirkvi. Ďalej to bude modlitba Jubilejného roka,
prosba v suhubej ekténii svätej liturgie, ďakovná púť s vladykom Jánom do Svätej
zeme v dňoch 21. až 28. apríla 2018, ďakovná púť do Ríma v októbri 2018,
postupné vydávanie desiatich dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku, inaugurácia jubilejnej poštovej známky k 200. výročiu zriadenia
Prešovskej eparchie či napr. vydanie pamätnej medaily. Popri liturgických
sláveniach nebudú chýbať ani vedecké konferencie, gospelový koncert pre
mladých či slávnostný galavečer. Do slávení jubilejného roka vynikajúco zapadá aj
Národné stretnutie mládeže P18 v dňoch 26. až 29. júla 2018 v Prešove.
Celý budúci jubilejný rok chce Prešovská archieparchia prežiariť vďakyvzdaním
Bohu za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré jej štedro udeľoval
a udeľuje. Pre gréckokatolíckych veriacich bude jubilejný rok aj príležitosťou
nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby boli schopní lásky a odvážni ohlasovať Božiu lásku
tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítomnosti v
živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej reflexii nad životom
viery, lásky a nádeje, nad láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu.
Mottom Jubilejného roka sú slová z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktoré
kňaz spieva po premenení pozdvihujúc telo a krv Ježiša Krista: „Tvoje z tvojho tebe
prinášame…“. Výstižne vyjadrujú, že všetka naša vďaka patrí Bohu, pretože všetko
čo máme a čím sme, je od Neho.
Logu Jubilejného roka dominuje Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Po
ľavej strane katedrály je časť arcibiskupskej rezidencie a od nej sa odvíja letopočet
symbolizovaný časťou kružnice. V nej sú roky najvýznamnejších výročí týkajúcich sa
Prešovskej archieparchie.
Plnomocné odpustky možno získať po celý rok 2018 v týchto chrámoch:











Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom,
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove,
Chrám Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v
Litmanovej,
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade,
Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch,
Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove,
Chrám Božej múdrosti vo Svidníku,
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

Viete, že ...




















Nedeľu 14. januára 2018 o 10.00 archijerejskou sv. liturgiou budeme sláviť
malý odpust na sviatok Poklony reťaziam svätého apoštola Petra.
Pozývame na farský obed, ktorý bude 14. januára 2018 na slávnosť nášho
malého odpustu. Prihlásiť sa treba v sakristii. Cenu obeda spresníme
v oznamoch.
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 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. Vojtech 0904/738134; o. Pavol 0905/649 335;
Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk ; web: www.kezapad.grkatke.sk;
Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 13. mája 2018 o 10.00 hod.
Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 24. júna 2018 archijerejskou sv.
liturgiou o 10.00.
Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne o 17.00 hod.
Vo farnosti putuje po rodinách ikona klokočovskej Bohorodičky, prosíme
rodiny, aby sa zapojili do reťaze farskej modlitby za rodiny.
Svätiť domy a byty budeme 6. a 7. januára 2018 v poobedňajších hodinách.
Zapísať sa na svätenie môžete v sakristii.
Tento týždeň sme inštalovali nové ozvučenie v chráme, všetky myrovania
počas sviatkov budú zároveň zbierkou na zaplatenie ozvučenia. Pán Boh
zaplať za Vaše milodary.
Pozývame rodiny na stretnutie v piatok 27. januára 2018, začiatok je sv.
liturgia o 17.00, potom stretnutie v pastoračnej miestnosti.
V januári budú pokračovať neokatechumenátne katechézy, pozývam
počúvať ohlasovanie, lebo viera sa rodí z ohlasovania spásy.
Prosíme o pomoc pri službe cerkovníka – kostolníka. Je to služba v sakristii
a pre ľudí pri otváraní chrámu a službe v cerkvi. Ak niekto cíti pozvanie k
tejto službe, nech sa prihlási u o. Jozefa. Radi uvítame Vašu ochotu slúžiť.
Ples gréckokatolíkov bude v sobotu 20. januára 2018, cena lístka 30 €, lístky
sú na predaj v sakristii.
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Dobrovoľný príspevok
0,10 €

Christós raždájetsja!
Pred sviatkami sme stretli mnohých známych, priateľov, rodinu. Jedna
z otázok bola: „Ako sa máš, ako žiješ, čo robíš.“ Možno táto otázka je bežná, ale
je zároveň prejavom záujmu o človeka, ktorého som stretol. A tak z rozhovoru
sa dozvieme, čo sme nové prežili, kde sme sa posunuli...
Už za chvíľu budeme sláviť sviatky NARODENIA PÁNA. Slávenie sviatkov
nás vovedie do tajomstva vtelenia BOŽIEHO SYNA. Anjeli nám oznámia ako
pastierom: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“
(Lk 2,11) Budeme svedkami Herodesovej obavy o svoju moc, prežijeme útek do
Egypta a zabíjanie betlehemských chlapcov. Sviatok nás chce vtiahnuť do deja,
nechce, aby sme zostali bokom. Tak, ako reklama nás chce vtiahnuť do deja,
ovplyvňuje nás, aby sme si niečo vybrali, skúsili, kúpili, aj evanjelium o narodení
Pána nás aktívne zapája do deja. Máme pochopiť, že Panna Mária so sv.
Jozefom a ešte nenarodeným Ježišom klopú aj na moje dvere. Bude sa ma toto
slovo pýtať, či mám miesto pre Boha vo svojom živote, alebo nemám. Kde ho
ubytujem? V maštali, na okraji môjho záujmu, alebo v obývačke svojho srdca?
Budeme v týchto sviatkoch postavení do pravdy, kde je Ježišovo miesto
v mojom živote. Či Ježiša púšťam do svojho srdca, klaniam sa mu ako pastieri,
dávam mu najlepšie z najlepšieho a najkrajšieho ako traja mudrci, či som
ochotný za ním putovať, ako všetci, ktorí sa mu prišli pokloniť... Alebo na
druhej strane Ježiša posielam do maštale, a nie do srdca svojho života, či
náhodou neprejavujem strach o svoju moc ako Herodes a neprenasledujem
Ježiša do „Egypta“... Boh cez dar svojho Syna sa o nás zaujíma, ako sa máme, čo
sme prežili za tento rok, ako ďaleko sme sa posunuli v budovaní jeho Kráľovstva
v našom živote. Boh nám chce nanovo prejaviť svoju lásku a ponúknuť pomoc,
chce prísť a narodiť sa v každom z nás.
Prežime nádherný čas sviatkov pokoja, lásky, Božieho darovania sa
človeku a zároveň otvorme srdcia pre Boha, aby každý deň v našom živote bol
pokojný, šťastný, radostný a krásny. Požehnané sviatky!
o. Jozef

