Znovuzavedenie starobylej praxe: Eucharistia deťom

Okrem nového cirkevného roka slávime v dnešný deň aj výročie znovuzavedenia starobylej
praxe východných cirkví podávania Eucharistie malým deťom. Toto rozhodnutie prišlo do
platnosti presne pred troma rokmi a teda 1. septembra 2017. Prostredníctvom tohto videa si
pripomeňte spolu s nami celý proces znovuzavedenie Eucharistického prijímania deťom, no
taktiež dôvody realizácie týchto zmien.
Vladyka Cyril Vasiľ: “V katolíckej cirkvi prevládol názor, že dieťa, ktoré získalo od svojich
rodičov fyzický život, má také isté právo participovať aj na duchovnom živote, ktorý mu títo
rodičia sprostredkovávajú prostredníctvom začlenenia do cirkvi formou krstu. A nejakým
spôsobom by sa dalo povedať aj to, že tí rodičia, ktorí sýtia dieťa materiálnym pokrmom,
majú také isté právo sýtiť ho aj duchovným pokrmom, privádzať ho ku Kristovi aj v tejto
forme, ktorá napĺňa život kresťana.“
► Podporte náš projekt: https://www.logos.tv/pomoc
► Kliknite a prihláste sa na odber videí:
https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1
► Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/
► Sledujte nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/televizia_logos/
Vítame Vás na oficiálnom YouTube kanáli TV LOGOS!
Na youtube kanáli TV LOGOS môžete nájsť zaujímavé videá z našich relácií, živých prenosov
a pozvánok na cirkevné slávnosti. Prihláste sa na odber nášho obsahu a buďte bezplatne
informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
Navštívte náš web:
► https://www.logos.tv/
To naj z TV LOGOS:
► GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeN8nUpX59arTcdF6Lm9k_V
► OTCOVIA PÚŠTE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxe9tJfPZ5C65sfZL6LWZAFK
► DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeM77FLOYYL7HXzvUIaeNVG
► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR –
https://www.youtube.com/channel/UC_uKAEF4Y-bN5_K8GcJ9VTg/?sub_confirmation=1
PREŠOV, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCN4yDkyVcx4iuOQ94Q8qj7g/?sub_confirmation=1
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCWxyYkFCm2IZDXJMQ9jbEbA/?sub_confirmation=1
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ĽUTINA, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCscCDAijN8fz8hJtjAFNXGA/?sub_confirmation=1
BRATISLAVA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/?sub_confirmation=1
KLOKOČOV, CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCUpH66dWbs4KXzct85LkF4w/?sub_confirmation=1
MICHALOVCE, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCDWHNgsrKZgIDT9wG8StzjA/?sub_confirmation=1
UŽHOROD, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCsI-iNY44DvoxNkO_0ctW5w/?sub_confirmation=1
PARMA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCABVdev-seFrxloyVIaBFTA/?sub_confirmation=1
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN:
https://www.youtube.com/channel/UCNLPS_WSp44laYFqh7wC5zA/?sub_confirmation=1
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