UDALOSTI Z KAZIMÍRSKEJ FARNOSTI
Vyčlenenie kňaza pre farnosť Vyšný Kazimír
Menovacím dekrétom zo dňa
17. mája 2016 bol po
modlitbách a zvážení mons.
Jánom
Babjakom
SJ,
prešovským
arcibiskupom
a metropolitom menovaný o.
Marcel Iľko za správcu
farnosti Kazimír s filiálkou
Tovarnianska Polianka farnosti
Štefanovce. Doposiaľ bola táto
excurendo farnosť spravovaná
farnosťou Sedliská. Pôsobil tu
o. Peter Calko. V upršanú
nedeľu 3. júla privítala farnosť
Vyšný Kazimír nového kňaza. Pred dverami miestneho chrámu mu slávnostne
odovzdal kľúče vranovský protopresbyter o. Richard Havrilko. Po prečítaní dekrétu
sa prihovoril starosta obce Bc. Michal Duda. Pri duchovnom odovzdávaní farnosti
bol prítomný aj doterajší správca o. Peter Calko. Sv. liturgiu celebroval a v homílii sa
prihovoril o. dekan Havrilko. Sv. liturgiu svojim spevom obohatili dievčatá z našej
farnosti.

Naša mládež prázdninuje
Gréckokatolícka
mládež
Kazimír-Sedliská-Becherov
v termíne od 18.-21.7.
strávili
spoločný
čas
v tábore,
ktorý
si
zorganizovali a ich heslom sa
stal verš zo Svätého písma:
„Všímajme si jeden druhého
a tak sa pobádajme k láske a
k dobrým skutkom.“
Hebr 10, 24
Hneď
na
to,
mládež
zorganizovala
spoločnú
stanovačku
na
farskom
dvore, ktorá mala byť záverečným ukončením tohto spoločného času. Úplnou
bodkou bola svätá liturgia, na ktorej sme sa všetci zúčastnili. Týmto ďakujeme za
všetky vaše dary a prosíme o modlitby za nás. Vaša mládež
Príjemné čítanie praje o.Marcel! 0910-792 121, miriam.ilkova@gmail.com

Kazimírske zvesti-

mesačník farnosti Vyšný Kazimír
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POJEM „SVIATOSŤ“

Sviatosti sú „Božie veľdiela“ Novej a večnej zmluvy, „sily“, ktoré vychádzajú
z Kristovho tela, stále živého a oživujúceho, sú to zásahy Svätého Ducha, pôsobiaceho
v jeho tele, ktorým je Cirkev.

Pojem „sviatosť- tajna“ je prekladom gréckeho pojmu „mystírion“. Toto slovo
poukazuje na hlboké a tajomné dimenzie posvätného aktu. Na jednej strane odkrýva
tajomnú duchovnú realitu, ale na druhej strane ju skrýva. Mnohí teológovia poukazujú na
to, že pojem „mystírion“ používaný vo východnej Cirkvi nie je výslovne kresťanský, ale
že bol bežne používaný v starom klasickom antickom Grécku.
V 6.storočí pred
Kristom ho používal Herakleitos na vyjadrenie polyteistických náboženských mystérií.
Keď kresťania dospeli k takému štádiu, že začali používať grécky jazyk pre vyjadrenie
kresťanského učenia, zákonite používali aj grécke pojmy.
Z dejín Cirkvi je všeobecne známe, že kresťania na presné vyjadrenie Kristovho
učenia používali pojmy z každodenného života. Vkladali však do nich nový zmysel,
zmysel kresťanský. Tak prevzali aj antický pojem „mystírion“, ale hlavne vďaka
apoštolovi Pavlovi vložili do neho nový zmysel. Svätý apoštol Pavol vo svojej kázni
v aténskom Aeropagu poukázal na to, že antický svet hľadal Boha vo svojich mystériách,
ale nenašiel Ho. Svet však uvidel Boha v Ježišovi Kristovi, ktorý bol Bohom a človekom
a ktorý naplnil všetky ľudské očakávania a snaženia (porov. Sk 17,23-27).

Pojem „mystírion“ sa dostal do Nového zákona a do kresťanskej teológie zo
Starého zákona, v ktorom malo najrozmanitejšie významy. V náboženskej oblasti sa
týmto výrazom označuje stvoriteľský Boží plán a jeho úmysel s dejinami sveta, keďže
Boh oznamuje tieto svoje plány svojim zasvätencom a veriacim. (porov. napr. Múdr.
2,22; Dn 2,18n). Toto zjavenie znamená prijatie osoby, ktorá zjavenie dostala, do
dôverného vzťahu s Bohom (porov. Mt 13,11; Mk 4,11; Lk 8,10).
V Novom zákone má pojem „mystírion“ trojaký význam: znamená tajuplného,
skrytého, svätého, neprístupného Boha, potom Božie zjavenie v Ježišovi Kristovi
a napokon kult.

Ježiš Kristus je zosobneným mystériom. Jeho skutky a slová sú prejavmi
tajomstva, ktoré je on sám. Odvtedy ako Ježiš Kristus nie je už medzi nami viditeľným
spôsobom, žije svojím spásonosným pôsobením v kulte. Pojem „mystírion“ má teda
rozsiahly význam a neobmedzuje sa iba na úkony, ktoré my nazývame sviatosťami. Po
prvý raz, asi okolo roku 160, použil mučeník Justín pojem „mystírion“ na označenie krstu
a Eucharistie. Na prelome 2. a 3. storočia sa pojem „mystírion“ už všeobecne v rámci
celkovej sviatostnosti používa na označenie veľkých obradov spásy, totiž krstu
a Eucharistie.

Deň

Pondelok
1.8.
Utorok
2.8.
Streda
3.8.
Štvrtok
4.8.
Piatok
5.8.
Sobota
6.8.
Nedeľa
7.8.
Pondelok
8.8.
Utorok
9.8.
Streda
10.8.
Štvrtok
11.8.
Piatok
12.8.
Sobota
13.8.
Nedeľa
14.8.
Pondelok
15.8.
Utorok
16.8.
Streda
17.8.
Štrvrtok
18.8.

Program bohoslužieb a oznamy

ČAS

-

INTENCIA

18.00
16.30
18.00
11.00
myrovanie
11.00
Zbierka
farnosť
18.00
18.00
18.00
8.30

+Mária, Vincent Figleroví s panychídou
r.Hričákova 78
Vyloženie najsv. Eucharistie, sv. spoveď
*Bratstvo živého ruženca
SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA
KRISTA
* r. Lackova
12. NEDEĽA PO PÄTDESIATNICI
Za farnosť
+Albert a Mária s panychídou
r.Ivanova 8
+Jozef a Anna Mirekoví s panychídou
r.Grobarova
*Stanislav a Iveta
r.Grobarova
*Marianna s rodinou
-

10.00
Zbierka
18.00
myrovanie
18.00
8.30

13. NEDEĽA PO PÄTDESIATNICI
Za farnosť
ZOSNUTIE PRESV. BOHORODIČKY
Za farnosť
+Irena, Ján s panychídou
r.Ivanova 23
*Adriana s rodinou

5.8. o 13.00 h spoveď chorých.
Sv. spoveď vždy pred a po každej sv. liturgii.
14.8. zbierka na katechizáciu a katolícke školy
28.8. Farský deň, liturgia bude v kaplnke sv. Paraskevy. Po sv.liturgii bude
spoločné agapé spojené s programom.

Deň

Piatok
19.8.
Sobota
20.8.
Nedeľa
21.8.
Pondelok
22.8.
Utorok
23.8.
Streda
24.8.
Štvrtok
25.8.
Piatok
26.8.
Sobota
27.8.
Nedeľa
28.8.
Pondelok
29.8.
Utorok
30.8.
Streda
31.8.

ČAS
17.30
9.00
18.00

-

INTENCIA

+Bernardína s panychídou
14. NEDEĽA PO PÄTDESIATNICI
Za farnosť
+Števko s panychídou
r.Janočkova 76
-

18.00

+Juraj, Anna s panychídou
r.Barnova 17
-

18.00

+Anna, Ján, Ján s panychídou
r. Gajdošova 72
*Zdenko, Marián
r.Neradova
15. NEDEĽA PO PÄTDESIATNICI
Za farnosť

16.00
10.30
Sv. liturgia v
kaplnke
9.00
Zdrž. od mäsa
18.00

SŤATIE HLAVY JÁNA KRSTITEĽA
* r.Neradova
Uloženie pásu presv. Bohorodičky
*Marína Katarína
r. Bačinská

UPRATOVANIE V CHRÁME:
30.7. r. Dudová č.d. 15
6.8. r. Barnová
13.8. r. Dudová č.d. 18
20.8. r. Ivanová
27.8. r. Iľková č.d. 10

