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GRÉCKOKATOLÍCI Z PARMY NA PÚTI V RÍME
Eparcha Byzantsko-katolíckej eparchie Parma (Ohio, USA) vladyka Milan Lach SJ zavítal
spolu so skupinou veriacich na jubilejnú púť do Ríma pri polstoročnici eparchie. V
rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa pri tejto príležitosti podelil so svojou pastoračnou
skúsenosťou. 45-ročný vladyka Milan Lach pôsobí v Parme od júna 2017 ako apoštolský
administátor a od júna 2018 ako eparchiálny biskup. Predtým bol štyri roky pomocným
biskupom Prešovskej archieparchie. „Prišli sme poďakovať za 50 rokov od vzniku
Eparchie Parma Ruténov v Spojených štátoch a tak isto za 50 rokov od vzniku
metropolitnej cirkvi sui iuris v Pittsburgu, ktorá zahŕňa štyri eparchie a pokrýva celé
Spojené štáty,“ vysvetľuje eparcha Milan Lach dôvod svojej prítomnosti v Ríme. Spolu s
dvadsaťčlennou pútnickou skupinou, ktorá predstavuje „vzorku“ veriacich eparchie
rozličného veku sa v stredu, 15. mája zúčastnili na generálnej audiencii s pápežom
Františkom na Námestí sv. Petra. Ako náročnú stránku života gréckokatolíkov v USA
vladyka Milan vníma silný sekularizmus americkej spoločnosti i nedostatok povolaní do
kňazskej služby. Vyjadruje však nádej do budúcnosti a uvádza pozitívne príklady tzv. oáz
duchovného života, ktorými sú tamojšie kontemplatívne kláštory. Teší sa z toho, že v
práve v štáte Ohio bol uzákonený pozitívny posun v ochrane života nenarodených formou
zákona o „tlkote srdca“. Zo Slovenska sa do duchovnej služby v Parmskej eparchii
zapojilo okrem samotného eparchu Milana aj päť ženatých kňazov s rodinami a ďalší
ženatý kňaz je v procese začleňovania. Po ceste z Ríma sa vladyka Milan zastaví na
návšteve pod Tatrami v rodnej Ľubici. Aj keď v súčasnosti cestuje na Slovensko len razdvakrát do roka, myslí na Slovensko v modlitbách a prosí slovenských veriacich o
vzájomnú duchovnú podporu. Zároveň ďakuje za všetky modlitby za tamojšiu misiu a
pripomína, že v USA žije viac než milión Slovákov, či už potomkov dávnejších
prisťahovalcov, alebo tých, ktorí prišli v poslednej dobe. zdroj: www.tkkbs.sk

Farské oznamy
Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi – v piatok 24.5. bude o 17.00 stretnutie
s deťmi, ktoré sa pripravujú na prijatie svätých tajomstiev v kostole svätej Heleny.
Pozvánka na púť k sedmopočetníkom – od 28.8. do 5.9. Vás pozývame na púť
k sedmopočetníkom do Macedónska, Albánska a Grécka. Pôjdeme po stopách Sv. Cyrila
a Metoda, Gorazda, Klimenta, Nahuma, Sávu a Angelára. Cena púte je 335 eur. V cene je
zahrnuté ubytovanie, polpenzia, nadštandardný autobus,(pohodlný aj na nohy) poistenie,
sprievodca, vstupy do chrámov, plavba loďou, kúpanie v Egejskom mori. Bližšie info.
v prílohe. Neváhajte, neoľutujete. Je potrebné sa nahlásiť a zaplatiť zálohu 150 eur do
konca júna.
Letný eparchiálný tábor - Bratislavská eparchia pozýva deti a mládež z našich
farností na IX. ročník letného eparchiálneho tábora LET 2019. Bude sa konať od
nedele 14. júla 2019 do piatku 19. júla 2019 v Kláštore pavlínov v Šaštíne (vedľa
Baziliky Sedembolestnej Panny Márie). Prihlasovanie detí a mladých bude čoskoro
spustené prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke našej eparchie:
www.grkatba.sk alebo na farskej web stránke Trenčianskej farnosti: www.grkattn.sk, kde
nájdete aj všetky potrebné informácie. Uzávierka prihlášok je 25. júna 2019. Cena na
jedného účastníka je 70,00 €. Z farskej kasy a 2% prispejeme deťom a mládeži sumou
20,00 €. Deti z našej farnosti Trnava a filiálky Piešťany budú mať poplatok 50,00 €
na jednu osobu. Veľmi prosím, ak by v niektorej rodine bola prekážkou k účasti len
finančná stránka, ozvite sa nám osobne na farskom úrade. Spôsob úhrady nájdete taktiež
na webe. Srdečne deti a mladých pozývam a teším sa na stretnutie.
Letný farský tábor – tento rok od 19.8 do 22.8. v Bojničkách v mládežníckom
centre Trnavskej arcidiecézy.(neďaleko Hlohovca) Ak by počet nahlásených detí
nepresiahol 12 tak tábor sa uskutoční na fare. Nie je to len denný tábor ale deti sú tam celý
čas. Je to pre deti od ukončeného druhého ročníka základnej školy. Cenová relácia na
dieťa sa bude pohybovať okolo 45 eur (ešte sa to upresní v najbližšom čase). Kto by mal
záujem nech nahlási svoje dieťa do 25.6. na farský mail. Všetkým účastníkom budú potom
zaslané podrobné informácie a tlačiva na vyplnenie. Tešíme sa na Vás.
Sviatosť manželstva – chcú prijať Zdenko Popík a Edita Nemšáková. Kto by
vedel o nejakej manželskej prekžke podľa kánona 780 CCEO nech to nahlási na farskom
úrade.
Zbierka
– v nedeľu 19. mája 2019 bola po sv. liturgii jarná zbierka na
gréckokatolícky kňazský seminár blaženého Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Suma ktorá
sa vyzbierala: Trnava 60eur a Piešťany 50eur. Spolu 110eur. Pán Boh odmeň Vaše
dary.
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