VLADYKA PETER RUSNÁK: Boh ťa tu chcel z nejakého dôvodu mať –
HOMÍLIA / KÁZEŇ
Pri príležitosti blížiacej sa odpustovej slávnosti v Košiciach si pripomeňme homíliu vladyku
Petra Rusnáka prednesenú v roku 2017 v Katedrále Košice počas slávnosti.
“Komu by sa dnes chcelo slúžiť? To je také nepekné slovíčko, ale keď niekoho milujem, tak
by som mu dal srdce na dlani. Obskakujem toho druhého, len aby som mu prejavil lásku.
Nie, že z tých skutkov ja vyrobím lásku, nie takto to nefunguje. Lebo mnohí tak fungujeme,
vyplním si všetky povinnosti a tým pádom akože som splnil úlohu. Keď milujem, vtedy robím
tie veci.“
Tento rok bude Odpustová slávnosť narodenia Presvätej Bohorodičky prebiehať 12.9. – 13.9
na farskej úrovni a zúčastniť sa jej môžete aj prostredníctvom nášho živého vysielania.
Program slávnosti:
Sobota, 12.9.2020
15:45 – Deviata hodinka
16:00 – Modlitba posvätného ruženca
16:30 – Veľká večiereň s lítijou
18:00 – Archijerejská svätá liturgia s kňazskou vysviackou
Nedeľa, 13.9.2020
6:30 – Moleben na počesť Klokočovskej ikony Bohorodičky
7:00 – Utiereň
9:30 – Tretia hodinka
10:00 – Archijerejská svätá liturgia
► 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
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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
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
#LOGOSTV #VLADYKAPETERRUSNÁK #homilia
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