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Spráávy zo živoota Katolícckej cirkvii.

Odpustoová slávnosť
ť v Litmanoovej

Slávnostnnou archijerejskou svätoou liturgiou vyvrcholila
v
v nedeľu 9. augusta dvoojdňová výroočná
archieparrchiálna odp
pustová slávvnosť na hoore Zvir v Litmanovej.
L
V otvorennom liturgickkom
priestore prešovský arcibiskup a metropoliita Ján Babjjak SJ posvvätil najprv nový ikonoostas
s ikonam
mi, potom zrrekonštruovaanú a rozšíreenú kaplnkuu zjavenia, teda
t
pôvodnného majdannu, a
nové kasskády s laviičkami pre pútnikov v areáli hory. Podľa odhhadu viac akko pätnásť tisíc
veriacichh povzbudil vladyka tým
mito slovamii: „Boh má s nami nesm
miernu trpezzlivosť a pozzýva
nás do tohto
t
úžasnéého prostredia, ktoré už
u pri stvorrení pripravvil pre nás. Ježiš nás chce
c
vysloboddiť z našich slabostí,
s
ktoorými sme pooviazaní a robí
r
to aj cezz jeho a naššu Matku Paannu
Máriu. Prichádzate
P
tu
t modliť saa a počúvať Božie slovo,, aby ste ho prijali nieleen do uší, alle aj
do srdca a života, ta
ak ako to robbila Presvättá Bohorodiččka. Jej najvväčšou túžboou bolo počúúvať
Božie sloovo, ktoré ucchovávala vo svojom srrdci, rozjímaala nad ním a hlavne poodľa neho žiila.“
Spomenuul aj novú en
ncykliku Sväätého Otca Benedikta
B
X
XVI.
Caritas in veritate (L
Láska v pravvde)
a položill otázku: „K
Kto nás vediee k poznaniuu Lásky a Pravdy?
P
Iba Ježiš Kristuus, Syn Boží.“ V
súvislosti s Rokom kňazov
k
pozvval veriacichh: „Modlite sa za nás kňazov,
k
aby sme vám mohli
m
horlivo,

pokorne,

v

p
poníženosti,

s

lásskou

a

v

praavde

slúžžiť.“

Pútnikom
m sa prihovo
orila vizionárrka Myrna Nazzour
N
z Damasku
D
zo Sýrie.
S
Vyrozzprávala im svoj
príbeh, podelila
p
sa so
o svojou myystickou skússenosťou a ochotne
o
odpoovedala na otázky
o
pútnikkov.
Všetkýchh povzbudilla k jednotee a k rodinnnému živootu s Kristoom uprostreed. Je potreebné
poznameenať, že prav
vosť týchto zjavení v Litmanovej
L
je stále preddmetom skúm
mania zo strrany
Cirkvi. 7.
7 septembra 2008 prešovský arciibiskup a metropolita
m
v
vyhlásil
dovvtedajšie miiesto
modlitbyy na hore Zviir v Litmanoovej za pútniické miesto Prešovskej
P
a
archieparchie
e.

Ekumenický dialóg Cirkvi v Ázii

Výzva Cirkvi k dialógu - to je špeciálna úloha pre ázijských biskupov, ktorá vyplynula zo
zasadnutia Ekumenickej a medzináboženskej komisie Federácie biskupských konferencií Ázie.
Stretnutia ázijskej Katolíckej cirkvi sa 21. až 25. júla v Bangkoku zúčastnili cirkevní
predstavitelia z 11 krajín. Cieľom seminára bolo predovšetkým zlepšiť vzťahy medzi
biskupstvami, upriamiť pozornosť na miestne lokálne cirkvi a hľadať nové cesty rozvoja Cirkvi
v Ázii. Jednou z diskutovaných tém seminára bolo myšlienka vzájomného pochopenia
nábožensky a kultúrne bohatého regiónu a budovania takzvaného mostu medzi tradičnými
vierovyznaniami pre dobro celej spoločnosti.

