Apoštolát modlitby 18.9.2020: Učitelia Slovenska potrebujú naše
modlitby
V dnešnej relácii Apoštolát modlitby na tretí piatok v mesiaci sa budeme spoločne s
vladykom Cyriom Vasiľom modliť za úmysel, ktorý vybrali naši otcovia biskupi.
Úmysel na tento piatok znie: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym a
duchovným hodnotám.
Poďme sa na chvíľu odpútať od našich bežných svetských starostí a spojme sa v modlitbe za
túto dôležitú vec.
Vladyka Cyril Vasiľ SJ: “ Úloha učiteľa je stále tou úlohou, ktorá je v skutočnosti mimoriadne
dôležitá. Veď možno každý z nás si pamätá na svoju prvú učiteľku základnej školy, každý z
nás bol ovplyvnený profesormi, ktorí nás vychovávali jednak vo vedách, ale aj svojím
osobným príkladom a postojom. A možno na vysokých školách sa formuje tá inteligencia,
ktorá ma v budúcnosti viesť spoločnosť. Preto je potrebné za učiteľov sa modliť, aby aj oni
boli vedení Božím duchom, aby chápali svoju zodpovednú úlohu nielen v odovzdávaní
akýchsi informácii, ale predovšetkým vo výchove, ktorá je syntézou vedomia, poznania, ale
aj prežívania skutočných hodnôt.“
► 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 –
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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
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