SPOLOČENSTVO SKALA: Naším cieľom je vyformovať silné rodiny

V poslednú septembrovú sobotu sa v obci Veľký Ruskov stretlo spoločenstvo kňazských a
laických rodín SKALA, aby oslávilo Deň spoločenstva. Tejto udalosti sa zúčastnil aj vladyka
Cyril Vasiľ SJ, a veriaci tak absolvovali aj Moleben k presvätej Bohorodičke, pri ktorom
vladyka Cyril zdôraznil potrebu dobra v rodine.
Pripomeňte si prostredníctvom nášho videa toto výnimočné spoločenstvo. Poďte sa s nami
pozrieť, ako to v takom spoločenstve vyzerá. Taktiež sa prostredníctvom videa dozviete
niečo o vzniku, pravidelných stretnutiach a aktivitách spoločenstva SKALA, ktoré sa
zameriava na obnovu manželskej duchovnosti a podporu rodinného života.
Otec Michal Hospodár: „Je veľmi potrebné, aby si každý kresťan, nie len kňaz, našiel svoje
miesto v nejakom spoločenstve. Lebo Boh sám je spoločenstvo troch najsvätejších osob:
Otec, Syn a Svätý Duch, a ak chceme žiť kresťanstvo naplno, tak to ani ináč nejde.
Riskujeme, že sa to kresťanstvo ani nepodarí prežívať naplno, ak ho nežijeme aj vo
viditeľnom spoločenstve. Tak ako my to máme tu v SKALE.
Tlačovú správu o udalosti Deň spoločenstva SKALA si môžete prečítať tu:
https://grkatke.sk/aktualita/2020-09-27-210633-den-spolocenstva-skala
► 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:
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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 #SPOLOČENSTVOSKALA #SKALA
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