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Svätý Bazil Veľký
Jeho meno má grécky pôvod a znamená „kráľovský“.
Učiteľ cirkvi sa narodil v období rokov 329 až 331 v kapadóckej Cézarei. Pochádzal zo
vznešenej kresťanskej rodiny a mal troch súrodencov: Gregora Nysského, Petra zo Sebasty
a Makrínu.
Po klasických štúdiách v Cézarei, Konštantínopole a v Aténach sa vrátil do rodiska.
V roku 356 prijal krst a zatúžil po asketickom živote podľa ideálu Eustatia zo Sebasty. Po
študijnej ceste do mníšskeho Orientu, založil spolu s Gregorom Naziánskym v Ponte
kláštor. Tu obaja na základe Origenových diel napísali Filokaliu. Bazil tu tiež vytvoril
dielo Moralia a prvý koncept spisu Asketikon. Obe diela tvorili Bazilove pravidlá. V roku
360 sa zúčastnil synody v Konštantínopole.
Druhým prelomom v jeho živote bol návrat zo samoty do cirkevno-pastoračného života.
V roku 364 ho v Cézarei vysvätili za kňaza, hneď nato rozvinul intenzívnu pastoračnú,
sociálnu a cirkevno-politickú činnosť. O šesť rokov neskôr sa Bazil stal cézarejským
arcibiskupom a tým aj metropolitom Kapadócie. V tomto úrade bojoval proti násilne sa
šíriacemu arianizmu, urovnal napäté vzťahy s pápežom Damazom, ktoré nastali pre
Melétia z Antiochie. Bazil formoval liturgiu, angažoval sa v sociálnej oblasti. Vybudoval
dom pre pútnikov, nemocnicu pre chudobných a lekársky výskumný ústav.
Unavený z námah a trápený chorobou, 1. januára 379 zomrel.
Svätý Bazil Veľký je vzhľadom na svoju cirkevno-politickú činnosť, najväčší z troch
Kapadóčanov. Stal sa stĺpom nicejskej viery. Na poli askézy sa svojimi dielami stal otcom
východného cenobitizmu. Už jeho súčasníci ho nazývali „Veľký“.

Farské oznamy
Sviatok obrezania Pána – po sv. liturgiách bude myrovanie. Je to zároveň aj
prikázany cirkevný a tiež štátny sviatok dňa vzniku Slovenskej republiky. Tiež si
pripomíname pamiatku nášho svätého otva Bazila Veľkého.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána - v tento deň je prikázaný sviatok a po svätej
liturgii bude veľké svätenie vody a myrovanie. Deň predtým 5.1. čo je predvečerom
Osvietenia bude zdržanlivosť od mäsa a pôst.
Výročie farnosti – v tomto roku si 15.1.2018 pripomíname 10. Výročie založenia
farnosti vtedajším prešovským vladykom Janom Babjakom. Slávnostná svätá liturgia pri
ktorej budeme ďakovať za všetky požehnania, ktoré nám Pán dal za tých 10 rokov bude
v nedeľu 21.1.2018.
Zbierka na farnosť– v nedeľu 14.1. bude po sv. liturgii zbierka na farnosť na
splatenie farskej budovy. Prosím Vás o štedrosť.
Dary fara – p. Moravanská PN 50€ r. Bérešová PN 100€
Všetkým Vám prajem hojnosť Božích milostí do nového roka, radosť z viery a odvahu do
nových výziev, ktoré Vám bude Ježiš Kristus predkladať. o. František

Liturgický program.
Deň
Pondelok
1.1.
Obrezanie podľa tela
nášho Pána Boha
a Spasieteľa Ježiša
Krista. Sv. Bazil Veľký.

Sobota
6.1.
Sväté Bohozjavenie
nášho Pána Boha
a Spasieteľa Ježiša
Krista.

Nedeľa po
Osvietení.
7.1.

Čas

08 00
10 00

10 00

16

00

10 00

Intencia

Kde

Svätá liturgia
myrovanie

Piešťany

Svätá liturgia
myrovanie
Prikázaný sviatok

Kostol sv.
Heleny

Svätá liturgia
Svätenie vody
myrovanie

Kostol sv.
Heleny
Piešťany

Svätá liturgia
Svätenie vody
myrovanie
Prikázaný sviatok

Svätá liturgia
.

*za farnosť

Kostol
sv. Heleny

Utorok.
9.1.

Kostol sv.
Heleny

17 30

Svätá liturgia

17 30

Svätá liturgia

08 00

Svätá liturgia

Piešťany

00

Svätá liturgia

Kostol sv.
Heleny

Sv. mučeník Polyeukut.

Štvrtok
11.1.
Náš prepodobný otec
teodóz.

14.1.
Nedeľa o Zachejovi.

10

*na úmysel

Kostol sv.
Heleny
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