Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v
Slovinkách
V nedeľu 25. apríla sa vo farnosti Slovinky konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti sv.
veľkomučeníka Juraja. Po dlhých dvoch rokoch pandemických opatrení, mohla byť slávená aj
za účasti ľudu a nielen vo virtuálnom priestore. Radostné „Christos Voskrese“ zovrelo hrdlo
okrem správcu farnosti Slovinky, duchovného otca Tomáša Mikundu aj mnohým prítomným
veriacim.
Slávnostnej archijerejskej sv. liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup – košický
eparchiálny biskup. Vo svojom príhovore spojil aktuálne sviatky: sviatok sv. Juraja a
Tomášovu nedeľu. Upozornil na to, že mučeníci, ako sv. Juraj, sa vzdali blízkeho dobra, vo
viere videného vzdialeného dobra, ktorým je spása a večný život. Pripomenul, že ako ľudia
medzi sebou zvyknú robiť tzv. test dôvery. Je to akoby sa jeden z partnerov „hodil“ do
náruče partnera stojaceho za ním v nádeji, že ho zachytí. Rovnako by sa mal kresťan vrhnúť
do náručia Boha. Zvlášť pri prežívaní formy mučenia, ktoré môže mať nekrvavú formu ťažkej
práce, obetavej a trpezlivej starostlivosti o blízku osobu, či odplácanie sa dobrým za zlé.
Záver tradične patril obchodu okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií, na znak ohlasovania
radostnej zvesti na všetky svetové strany.
► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/
► 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
► HOMÍLIE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdHAKCsng23XD3xgkV–jQo
► EXORCIZMUS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeJFtZfER4S8LjQdJ-jbTM3
► LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdbQpJlXexHONj4Z8xxeF0Dokument z registra stránky www.hd.kbs.sk | 1
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► 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
Music from Tunetank.com
VensAdams – Let’s Stay Here (Copyright Free Music)
Download free: https://tunetank.com/t/1kks/3769-let’s-stay-here
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