Jubilejný rok 2018
Kalendárny rok 2018 je pre našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku výnimočný,
pretože v sebe sústreďuje hneď niekoľko významných výročí. Pripomíname si
predovšetkým 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie pápežom Piom VII., 50.
výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a 10.
výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú úroveň.
Okrem vyššie spomenutých troch azda najvýznamnejších výročí si však naša Cirkev
pripomenie i 1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu,
130. výročie narodenia blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča OSBM či 15. výročie
beatifikácie blahoslaveného Vasiľa Hopka. Významnými momentmi v dejinách
našej Cirkvi sú však aj vydanie nového prekladu slovenského litugikona spred
dvadsiatich rokov či 30. výročie povýšenia Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine na baziliku minor.
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ vyhlásil pri príležitosti spomínaných významných výročí Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018.
V pastierskom liste vyzval veriacich k vďačnosti za existenciu našej Cirkvi i za všetky
dobrá, ktoré jej Pán preukazoval a preukazuje, a pozval ich na mnohé akcie, ktoré
so sebou spomínaný Jubilejný rok prinesie (pozri prehľad termínov).
K najdôležitejším duchovným podujatiam patrí nepochybne aj možnosť získať
odpustky Jubilejného roka v desiatich vybraných chrámoch Prešovskej archieparchie či viacero slávnostných Božských liturgií.
Prvým významným výročím, ktoré si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v tomto
kalendárnom roku pripomenie, je 10. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku na metropolitnú úroveň. Práve 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI.
súčasne zriadil Bratislavskú gréckokatolícku eparchiu a za jej prvého biskupa
menoval vladyku Petra Rusnáka, dovtedajší Košický apoštolský exarchát povýšil na
eparchiu a Prešovskú eparchiu na metropolitnú archieparchiu. Po dlhom vývoji tak
slovenská Gréckokatolícka cirkev dosiahla stupeň metropolitnej cirkvi sui iuris tak,
ako ho predvída štruktúra východných katolíckych cirkví, kodifikovaná v Kódexe
kánonov východných cirkví.
V súčasnosti existuje na svete päť metropolitných východných katolíckych cirkví –
okrem prešovskej metropolitnej cirkvi sú to metropolitná cirkev ruténskej tradície
v Pittsburghu, metropolitná cirkev v Maďarsku a metropolitné cirkvi v Etiópii
a Eritrei s centrami v Addis Abebe a Asmare. Ďalšie hierarchické stupne
východných katolíckych cirkví sú cirkvi vrchného arcibiskupstva a cirkvi
patriarchálne.
Fakt, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku dosiahla pred desiatimi rokmi stupeň
metropolitnej cirkvi, nás oprávnene napĺňa hrdosťou, radosťou a očakávaniami. Za

uplynulých desať rokov svojej existencie dostala mnoho darov a milostí
a v mnohých oblastiach cirkevného života pre iných žiarila príkladom svojej
horlivosti a odvahy.
Modlime sa, aby Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 a všetky akcie
i udalosti s ním späté boli pre nás, gréckokatolíkov na Slovensku, momentom
vďačnosti a prehĺbenia svojej duchovnej, historickej a liturgickej identity. Kiež nám
nasledujúce jubilejné mesiace prinesú potrebné milosti a prehĺbia našu schopnosť
svedčiť o Božej láske spôsobom, ktorý je vlastný našej duchovnej tradícii a ktorý
bude zároveň pre človeka žijúceho v 21. storočí zrozumiteľný a transparentný.
Vybrané termíny Jubilejného roku 2018
8. apríl (nedeľa) Ľutina, bazilika minor Púť Božieho milosrdenstva
21. – 28. apríl (sobota – sobota) Archieparchiálna ďakovná púť s vladykom Jánom
Babjakom SJ do Svätej zeme
13. máj (nedeľa) Hrabské Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti
archieparchiálnej odpustovej slávnosti blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka (15.
výročie blahorečenia)
2. jún (sobota) Krakov, Sanktuárium Božieho milosrdenstva Deviata metropolitná
púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
9. jún (sobota) Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Archijerejská svätá
liturgia pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti Trpiacej Bohorodičky
(priamy televízny prenos RTVS)
24. jún (nedeľa) Ľutina, bazilika minor Archijerejská svätá liturgia s udelením
kňazských svätení a vďakyvzdanie Bohu pri príležitosti 40. výročia kňazskej
vysviacky vladyku Jána Babjaka SJ (priamy televízny prenos TV Lux)
26. – 29. júl (štvrtok – nedeľa) Prešov Celonárodné stretnutie mladých P18
4. – 5. august (sobota – nedeľa) Litmanová, hora Zvir Archieparchiálna odpustová
slávnosť (v nedeľu priamy televízny prenos RTVS)
11. – 12. august (sobota – nedeľa) Klokočov Eparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
18. – 19. august (sobota – nedeľa) Ľutina Archieparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky (v sobotu večer priamy prenos Rádia Lumen a v
nedeľu priamy televízny prenos TV Lux)

22. september (sobota) Ľutina, bazilika minor Hlavná slávnosť Jubilejného roka
Prešovskej archieparchie 2018 – archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 200.
výročia zriadenia Prešovskej eparchie (priamy televízny prenos RTVS)

Viete, že ...


24. júna 2018 budeme sláviť odpustovú slávnosť archijerejskou sv. liturgiou
o 10.00.
 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.
 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322;
o. Vojtech 0904/738134; o. Pavol 0905/649 335;
 web: www.kezapad.grkatke.sk alebo grkatkezapad.webnode.sk
 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk ;
 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 13. mája 2018 o 10.00 hod.
 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.
 Od januára 2017 vo farnosti je ružencové spoločenstvo, prosíme, ak by ste
sa chceli zapojiť do tejto modlitny sv. ruženca formou ruže, prihláste sa
prosím u otcov duchovných. Stretnutie ruží bude nedeľu 8.4. 2018 po
modlitbe Korunky Božieho milosrdensrtava
 2% zo svojich daní môžete darovať našej farnosti cez OZ Peter a Pavol,
tlačivá s údajmi sú v cerkvi a na našom webe. PBZ
 Každoročná púť do Medžugoria bude od 13. do 19. augusta 2018. Srdečne
pozývame. Prihlásiť sa treba čo najskôr, lebo púť organizujeme s farnosťou
Košice - Nad jazerom.
 Farský tábor je naplánovaný od 30. júla do 3. augusta 2018 v Herľanoch.



Pozývame deti a mládež.
Náš bohoslovec Ján Horňák prijme sviatosť kňazstva na stupni diakona
v Klokočove 11. augusta 2018 o 20.00 hod., kňazskú vysviacku 9.
septembra 2018 v Katedrálnom chráme v Košiciach a primičnú sv.
liturgiu bude sláviť v našom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla Košice
- Západ 15. septembra 2018.
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Sviatky Paschy prichádzajú ako dar pre nás všetkých. Pozeráme síce,
aké bude počasie, ale ani táto téma a ani iné spoločenské, ekonomické,
politické ... nemajú zatieniť radostnú zvesť o vykúpení človeka.
Sviatky Vzkriesenia v sebe nesú spomínanie. Spomíname na Ježišovu
pamiatku. Toto nám prikázal pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb na
svoje TELO a víno na svoju KRV, dávajúc svojim, učeníkom, aby jedli a pili.
Potom im povedal a prikázal: „TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU!“ (Lk
22,19) Teda aj my, keď slávime tieto sviatky, tak si na všetko spomíname.
Pascha to nie je statický sviatok, ale dynamický. Ježiš vystupuje na kríž pre
naše hriechy. Robí prechod - PASCHU - zo života, v ktorom sa nám stal
podobným vo všetkom okrem hriechu a vstupuje do smrti. Odpočíva tri dni
v hrobe. Vo veľkonočné ráno robí prechod – PASCHU – zo smrti do života.
V tomto sviatku je pohyb. Ježišovo vzkriesenie aj nás chce voviesť do
pohybu. Boh keď koná, tak vždy človeka pozýva kráčať. Apoštolom povedal,
aby išli za Ním, uzdraveným často hovoril: „Choď a už viac nehreš!“, alebo
mali sa ísť ukázať kňazom. Pohyb znamená pre človeka, ktorý je pozvaný
k obráteniu, zmenu života. Ježiš svojím zásahom do nášho života nás pozýva
k zmene - k pohybu od starého človeka k novému, od telesného človeka
k duchovnému naplnenému Svätým Duchom, od hriechu k svätosti, od smrti
k novému životu v Ježišovi Kristovi a z pozemského života do života večného
v dome nášho Otca. Teda byť kresťanom znamená kráčať s Pánom Ježišom.
Učeník Pána nie je zasedený, nie je vo falošnom pokoji, lebo žiť v Božom
kráľovstve to je pokoj a radosť vo Svätom Duchu a to je vždy dynamika.
Dovoľme Ježišovi, aby nás cez slávenie sviatkov nanovo pozval
k obráteniu a k duchovnému pohybu, aby na tejto ceste sme ho spoznali
a uverili mu.
Prajem všetkým požehnané sviatky Ježišovho vzkriesenia!
Christós voskrése! - Voístinu voskrése!
o. Jozef

