„Príďte a viďte, aký dobrý je Pán“
Mladežnícke stretká v školskom roku 2018/2019

Toto všetko je možné aj
vďaka nášmu tímu mladých
ľudí, ktorí sa podieľajú na
príprave stretiek. Všetkým
im zo srdca ďakujeme a
pozývame ďalších, ktorí
sa
chcú
aktívne zapojiť.

S príchodom septembra 2018 sa na fare obnovili pravidelné piatkové
stretnutia detí a mládeže, familiárne nazývané ,,stretká". Stretávame sa
každý piatok o 18:00 po večernej sv. liturgii.
Už počas tohtoročného letného tábora sme deti
pozývali, aby po príchode domov nezabudli na skúsenosť
s Kristom, ktorá im bola sprostredkovaná na tábore, ale
aby sa táto milosť rozhojňovala stretávaním sa v rámci
nášho farského spoločenstva. A tak sa prvé stretko
snažilo práve pokračovať v tom, čo sme zažívali na
Čo nás ešte čaká v rámci stretiek a práce s
tábore.
mládežou v našej farnosti:
Tieto stretká sú
však
určené
pre

IKONOPISECKÝ KURZ PRE MLADÝCH - počas série
všetky deti a mládež,
niekoľkých pondelkov by sme sa chceli venovať písaniu ikony
a
tak
postupne
,,Mandylion". Táto aktivita je určená najmä pre mládež od 15
prichádzali aj noví
rokov, ak máš záujem, kontaktuj o. Lukáša, pretože z
kapacitných dôvodov bude počet obmedzený.
členovia
partie.
 UTORKOVÝ FLORBAL - naši chlapci sa každý utorok o
Stretká
začínajú
20:00 stretávajú v telocvični na florbale. Ak si o tom ešte
zväčša spoločne, avšak
Naše deti si pripravili vianočnú
nepočul alebo sa bojíš, že to nenájdeš, stačí sa iba opýtať,
potom sa stretko
akadémiu,
ktorá
sa
uskutoční
na
určite Ťa vezmeme do partie. O 19:45 odchádzame z fary.
rozdelí do skupín
 KARNEVAL - vo fašiangovom období čaká naše deti
druhý deň vianočný 26.12.2018 po
podľa
veku
a
každoročný karneval.
preberáme
určenú
liturgii o 10:00.
 PÔSTNE UPRATOVANIE CHRÁMU - Veľký pôst je
tému. Preto ak sa
časom
sebazaprenia a obety. S mladými by sme preto chceli
SRDEČNE POZÝVAME!
bojíš, že si nenájdeš
tento spoločný čas využiť zmysluplnejšie a naše stretávanie
rovesníkov, nie je to
by sme obetovali pre dobrú vec - pravidelne chceme upratať náš chrám.
pravda!
Menšie deti môžu sprevádzať ich rodičia.
V rámci tém k nám už zavítali
 DEŇ DETÍ - 1. jún patrí deťom, aj v našej farnosti sa už pripravuje
praotec Noe a zvieratá z jeho korába, praotec Izák a jeho manželka
prekvapenie, ktoré deti dobre ,,vyšťaví".
Rebeka, prorok Daniel a traja mládenci v ohnivej peci, apoštolom rovná
 VÍKENDOVKA S MLÁDEŽNÍKMI - keďže stretká pre deti pomáhajú robiť
mládežníci (pozývame aj teba), tento mladý tím čaká aj malý teambuilding,
Mária Magdaléna a arcibiskup Mikuláš z Myry. Záver tohto roka priniesol
na ktorom sa budeme venovať my im.
aj kreatívne stretko s rôznymi workshopmi a ďalší týždeň sme zdobili
 FARSKÝ TÁBOR 2018 - každoročný farský tábor sa uskutoční tretí júlový
stromčeky a upratovali chrám.

Vianočná
akadémia

víkend v Herľanoch, ak s nami chodíš každý rok alebo by si tento rok chcel
prísť prvýkrát, v kalendári si určite zaškrtnite dátum od 30.7. – 3.8. 2018.

Tajomstvo vtelenia prináša nový pohľad na malého

človiečika v jasličkách, ktorý sa zrodil z Božej lásky
kvôli nám, aby aj nás nasmeroval k pohľadu na

dietky, ktoré sa majú rodiť z lásky muža a ženy a
byť vychovávané v milujúcej rodine.

vladyka Milan Chautur CSsR

Viete, že ...


Nedeľu 20. januára 2019 o 10.00 archijerejskou sv. liturgiou 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.
 Každý utorok večer od 20.00 – 21.00 chlapci hrajú florbal na ZŠ
Inžinierska 24.
 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. Lukáš 0949/849052; 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 5. mája 2019 o 10.00 hod.
 Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne o 17.00 h.
 Vo farnosti putuje po rodinách ikona klokočovskej Bohorodičky,
prosíme rodiny, aby sa zapojili do reťaze farskej modlitby za rodiny.
 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 počas augusta 2019. Srdečne
pozývame.
 Farský tábor je naplánovaný od 30. júla do 3. augusta 2018
v Herľanoch. Pozývame deti a mládež.
 Svätiť domy a byty budeme 6., 12. a 13. januára 2019 v poobedňajších
hodinách. Zapísať sa na svätenie môžete v sakristii.
 Ples gréckokatolíkov bude v sobotu 19. januára 2019, cena lístka 30 €,
lístky sú na predaj v sakristii.

Gréckokatolícky občasník
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Dobrovoľný príspevok
0,10 €

Najkrajší darček
Po sviatkoch možno budeme plní chvál, že sme dostali najkrajší darček.
Ako nás tohto roku na Vianoce naši blízki prekvapili? Čo môže byť tým
najkrajším darčekom? Je to veľmi relatívne a individuálne. Pre jedného
dovolenka, pre iného hračka, mobil, sveter, ponožky, hodinky, parfum... Pre
niekoho blízky človek, ktorý nás príde navštíviť a nájde si čas pre nás.
Tým najkrajším a najvzácnejším darom pre veriaceho človeka je Ježiš,
ktorý sa rodí ako malé dieťa v Betleheme. Sme v takom pokušení, že dar
Božieho dieťaťa berieme ako čosi samozrejmé, čo automaticky patrí k týmto
sviatočným dňom. Nie je to tak. Ježiš je viditeľným znakom Božej lásky voči
človeku. Tento dar nie je samozrejmý. Boh vo svojej láske vidí biedu
človeka, ktorú spôsobuje hriech. Liekom na túto chorobu hriechu je Božie
odpustenie, milosrdenstvo, prijatie. Ján evanjelista to zdôrazňuje: „Veď Boh
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby
svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,16-17) Ježiš je
najkrajším darom pre toho človeka, ktorý si uvedomuje svoju situáciu
hriechu, vidí vlastnú úbohosť a nemohúcnosť sa z hriechu oslobodiť
vlastnými silami a prijíma Božie riešenie – Ježiša. Takto to oznámil anjel
pastierom: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok
a uložené v jasliach.“ (Lk 2,10-12) My v týchto sviatkoch dostávame
znamenie spásy a vykúpenia. Je to Ježiš, ktorý sa pýta: „Aký najvzácnejší dar
si dostal? Som to Ja – Boží syn, Tvoj Vykupiteľ ?“
Prajem všetkým nám požehnané sviatky Ježišovho narodenia, aby sme
všetci prijali ten NAJKRAJŠÍ A NAJVZÁCNEJŠÍ BOŽÍ DAR – PÁNA JEŽIŠA.
Christós raždájetsja! - Slavite jeho!
o. Jozef

