Púť synov a otcov / Vladyka Cyril Vasiľ o nových opatreniach vlády

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 236: Tento rok sa uskutočnil prvý ročník udalosti s názvom
Púť synov a otcov. V slnečný septembrový deň sa tak stretli rodiny a predstavitelia Košickej
eparchie, aby spoločne zamierili z pútnického miesta Klokočov na Viniansky hrad. Táto púť
ponúkla otcom a synom deň, počas ktorého mohli stráviť spoločný čas, viac sa spoznať, ale aj
načerpať od ostatných účastníkov a vytvoriť tak jedno spoločenstvo. Rada pre mládež
Košickej eparchie chcela touto púťou poukázať na dôležitosť mužského vzoru pri formovaní
identity. O program sa postarali skauti, ktorí si pripravili hry pre synov a katechézu pre
otcov. Púť bola zavŕšená sv. liturgiou, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ SJ.
Od 1. októbra sa zmenili opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Výsledkom
je, že na hromadných podujatiach, a teda aj na liturgiách, môže byť prítomných maximálne
50 ľudí. Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. V magazíne sa dozviete,
o čo všetko prosia duchovní predstavitelia veriacich v súvislosti s touto situáciou. Taktiež
nám apoštolský administrátor Košickej eparchie Cyril Vasiľ SJ porozprával, akým spôsobom
sa k celému problému postavili biskupi a cirkev, a zároveň povzbudil veriacich k sláveniu
liturgií cez televízne vysielanie.
► 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
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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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