Poverello

Ekumenická bohoslužba v našom meste
celoročná snaha o jednotu
Tradičným termínom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sú na severnej pologuli dni 18. - 25. január. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti koná viacero
ekumenických bohoslužieb. Cirkvi Karibiku boli vybrané, aby pripravili materiál
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na tento rok. Tohtoročná téma znela: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená
(Ex 15,6).

4. NEdEľa cEz rok

Aj na území nášho mesta sa v nedeľu 21. januára 2018 v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove n.T. uskutočnila Ekumenická

Resp: Pane daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

modlitbová bohoslužba. Miestny správca farnosti Mgr. Richard Harvilko, proto-

Z dnešného evanjelia sa dozve-

presbyter, privítal duchovných otcov jednotlivých cirkví a prítomných veriacich

dáme, ako Ježiš Kristus uzdravuje človeka

rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej a bratskej cirkvi, ktorí naplnili

posadnutého zlým duchom. A tak, ako žasli

chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Bohoslužbu spevom

Ježišovi poslucháči nad jeho učením

sprevádzal a obohatil domáci Gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos

a mocou vtedy, mali by sme rovnako i dnes

a mládežnícky spevácky zbor Mariez. Z jednotlivých denominácií boli prítomní

pamätať na to, akú moc má Ježišovo slovo.

duchovní otcovia: Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto), Štefan

Pretože on „aj nečistým duchom rozkazuje

Albičuk (Rímskokatolícka cirkev Vranov Juh), Martin Vargovčák (Evanjelická Cir-

a poslúchajú ho.“ Toto víťazstvo nad neči-

kev a.v. Vranov), Matúš Čekan (Gréckokatolícka cirkev Vranov Juh), Leander

stým duchom je len ďalším dôkazom toho,

Pietras OSPPE (Rímskokatolícka cirkev Vranov Sever), Pavol Halža (Cirkev

že Ježiš Kristus je Mesiášom, ktorý prišiel na

bratská), Marcel Stanko (Rímskokatolícka cirkev Vranov Čemerné).

tento svet, aby oslobodil všetkých ľudí, teda

Biblia a tri sady reťazí tvorili súčasť slávenia ekumenickej bohoslužby.
Tieto symboly boli položené na centrálnom mieste - uprostred bohoslužobného
priestoru. Ako v homílii priblížil duchovný otec Richard Harvilko, Biblia zohráva
zvlášť dôležitú úlohu v skúsenosti karibských cirkví. Pre utláčané národy Karibiku
sa stala hlavným zdrojom útechy a oslobodenia. Počas Modlitieb zmierenia traja
členovia zhromaždenia niesli reťaze, ktoré po každej prosbe padli na zem. Reťaze
sú veľmi silným symbolom zotročenia, odľudštenia a rasizmu. Sú tiež symbolom
moci hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha a jedných od druhých. Po bohoslužbe
mnohí vyjadrili svoje poďakovania za silnú skúsenosť jednoty, lebo aj zo strany
zástupcov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a otvorenosť pre druhého. Veriaci odchádzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, modlitby, prosby
i zamyslenia. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú jednotlivé
cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov.
Beáta Ocilková
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aj nás, od otroctva hriechu a zlého ducha –
diabla...

... a l E

z b av N á s

z l é h o ...

koja a šťastia. Práve preto si musíme zachovať bdelosť, aby sme dokázali včas rozpoznať nástrahy a klamstvá Zlého, pretože ak
sa ním necháme zlákať, v ohrození nie sú
len materiálne veci, ale aj naše telo, no

Avšak, kto z nás si je plne vedomý

najmä naša nesmrteľná duša. Nečudo, že

toho, že v dnešnom uponáhľanom svete

sa tak život človeka javí ako neustály zápas

prebýva Diabol, Satan, Zlý... Od čias Kris-

medzi dobrom a zlom. A je to tak aj naozaj.

tovho príchodu musí diabol robiť rôzne

Posadnutý nečistým duchom z dnešného

ústupky, musí meniť „taktiku“ , čo je násled-

evanjelia môže predstavovať každého jed-

kom toho, že dnes už mnoho ľudí prehliada

ného z nás, a teda každého hriešnika, ktorý

to, že nečistý duch stále prebýva v tomto

sa chce obrátiť k Bohu, a tak sa oslobodiť od

svete a jeho moc sa zväčšuje primerane

hriechu a vplyvu Zlého. Dnešné evanjelium

tomu, do akej miery sa človek a spoločnosť

nám chce preto pripomenúť, že práve Ježiš

vzďaľuje od Boha. No tak, ako za čias Je-

je ten, ktorý má moc zbaviť nás Zlého. No

žiša, tak aj za našich čias platí pravda

nestačí len vedieť o tejto Ježišovej moci, ale

o existencii diabla. Nečistý duch je stále ne-

treba o ňu aj prosiť, a to každý jeden deň...

priateľom Boha, pravdy, ničiteľom nášho po-

Anna Vozárová

liturgický program na 4. týždeň cez rok
dEŇ

Čas

Po
29. 1.

(2Sam 15,13-16,13; Ž 3; Mk 5,1-20)

FérIa

Ut
30. 1.

(2Sam 18,9-19,3; Ž 86; Mk 5,21-43)

sv. JáNa bosca, kŇaza

st

(2Sam 24,2-17; Ž 32; Mk 6,1-6)

FérIa

1. 2.

(1Kr 2,1-12; Ž 1Krn 29; Mk 6,7-13)

Pi

obETovaNIE PáNa,

ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

6.30

ZBP a DDS pre rodinu

3. 2.

(Ľubovoľná spomienka)

18.00

ZBP Marek – 40.rokov života

6.30

Na úmysel – za život
ZBP a DDS Mária
/sv. omša za účasti detí
ZBP Mária – 50.rokov života

PIaTa NEdEľa cEz rok b

4. 2.

(Jób 7,1-7; Ž 147; 1Kor 9,16-23;
Mk 1,29-39)

Filiálky

Po

Ut

St

6.30

3. Budúci týždeň je prvopiatkový. spovedať
budeme takto: Farský kostol ráno od 6.00 do
6.30, večer od 17.15 do 18.00. Filiálka dlhé v
piatok od 16.45 do 18.00. Filiálka rodinná ob-

4. V piatok bude adorácia od 15.00. a začne

ZBP Lucia, Liliana

18.00

ZBP Peter, Natália
/sv. omša birmovanci a mladí

Korunkou Božieho milosrdenstva.
5. v piatok bude sviatok Obetovania Pána
(Hromnice). Pri sv. omši bude svätenie hrom-

7.00 + Jozef

ničných sviec, ktoré si doneste všetci so sebou.
18.00 + Jozef Harakaľ

6. v sobotu bude Prvá sobota v mesiaci február.

Št

vT dlhé

rodina 50,-. Pán Boh zaplať za milodary.

CSŠ.

+ Michal, Mária

18.00

(1Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34)

Ne

2. Na kostolné potreby darovali z krstu Petronely
50,- €, Bohu známa rodina 100,- € a Bohu známa

lasť vo štvrtok od 9.00 dopoludnia so žiakmi

sv. blaŽEJa,
bIskUPa a MUČENÍka

zamborskú,

+ Albina, František, Ján

18.00

(Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40)

so

kačmárovú,

18.00

(Sviatok)

2. 2.

rodiny

dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým,

6.30

Št

prosíme

ZBP Iveta s rodinou

(Spomienka)

31. 1.

Svätec týždňa

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli

ÚMYslY

6.30

FérIa

Oznamy

8.00

ZBP Mária, Pavol, Darina

Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke

9.30

+ Mária

Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého

11.00

ZBP novomanželia
Klaudia a Martin

bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.

18.30

ZBP a DDS
Michal, Patrik, Gabika

7. v sobotu dopoludnia od 9.30 bude prvý

ruženca. Nakoľko bude spomienka sv. Blažeja,

blok manželských náuk pre snúbencov, ktorí

Pi

so

Ne

18.00

8.00

9.30

Prosíme, aby sa ho zúčastnili zvlášť tie páry,

11.00

ktoré majú termín sobáša v prvom polroku.

rod. oblasť

lektori na budúcu nedeľu:

chcú prijať v tomto roku sviatosť manželstva.

8. sviatosť birmovania sa bude v tomto roku u

Nedeľa 4. 2. 2018

8.00

9.30

11.00

18.30

sobota Gazda
Gazdová

Gazda
Gazdová

Benčo
Fecenková

Novák
Antolíková

Sztraka
Sztraková

nás vysluhovať v nedeľu 27.mája o 11.00. Je to
nedeľa Najsvätejšej Trojice.

sv. blažej, biskup a mučeník
Sv. Blažej žil v treťom storočí. Narodil sa v Arménsku meste Sebaste. Zo svojich
cností prevládala predovšetkým láska k blížnym. Preto sa vo svojej činnosti venoval lekárstvu. Pre svoj cnostný život a milosrdné
srdce bol obľúbený tak, že ho zvolili za
biskupa.
V tom čase nastalo ukrutné prenasledovanie kresťanov. Pohania sa sústredili
najmä na pastierov – kňazov a biskupov. Keď
sa prenasledovanie blížilo k mestu Sebasta,
utiahol sa biskup do hôr, v jaskyni mu bola jediným spoločníkom lesná zver.
Vladár Agrikolaus vydal rozkaz priviesť sv. Blažeja. Tu sa sv. Blažej v modlitbe
obrátil k Spasiteľovi, ktorý mu povedal:
„Vstaň, lebo mi máš priniesť obetu“. Keď prišli
vladárovi sluhovia, sv. Blažej ich oslovil:
„Vítam vás, dietky moje, teraz vidím, že Boh
na mňa nezabudol“. Keď sa vydal s nimi na
cestu, pripojila sa lesná zver, ktorej poľovníci
zľakli. No sv. Blažej rozkázal zveri, aby sa
vrátila. V priebehu cesty uzdravoval mnohých
nemocných.
Zvláštnym prípadom bola
uzdravenie dieťaťa, ktorému v hrdle uviazla
rybia kosť.
Po príchode k vladárovi bol ním požiadaný, aby obetoval modlám. Keďže neuposlúchol jeho príkazy, bol odsúdený na
trest utopením. Keď prišli k vode, biskup chodil po nej ako po suchej zemi, zatiaľ čo jeho
prenasledovatelia sa v nej topili. Preto vykonali zmenu jeho popravy – sťatím.
Na pamiatku uzdravení predovšetkým v oblasti hrdla sa udeľuje požehnanie
hromničnými sviecami požehnanie.
Lucia Horná

