Odpust a Krištofova nedeľa medzi petržalskými panelákmi
Petržalská gréckokatolícka farnosť a MIVA Slovensko, n. f. spoločne slávili
farský odpust a Krištofovu nedeľu.

Počas odpustovej sv. liturgii, ktorú slávil o. generálny vikár Mons. Vladimír
Skyba spolu s otcom Ľubomírom Matejovičom 10. mája 2015 o 15.30 hodine
v kostole Sv. Rodiny v Petržalke, Božím slovom poslúžil veriacim o. generálny vikár.
Poukázal na to, ako sa ukazuje Božia moc a sláva aj v ľudskom utrpení, ktoré si
človek nezapríčiní svojimi hriechmi. Tak, ako to bolo u slepého z evanjelia, Božia
sláva sa ukázala aj v utrpení blahoslaveného otca biskupa Vasiľa Hopku.

Blahoslavený hieromučeník Vasiľ má sviatok 11. mája a je patrónom
gréckokatolíckej farnosti v Petržalke.

Patrónom pomocnej misijnej organizácii MIVA Slovensko, n. f. je sv. Krištof,
ktorý má v gréckokatolíckom kalendári sviatok 9. mája. O. dekan Ľubomír Matejovič
je farárom petržalskej farnosti a zároveň predseda MIVA Slovensko, n. f.. Pastoračná
práca v Petržalke je misijná a preto s pochopením pomáhame aj misionárom, hlavne
vo svete pri zabezpečovaní dopravných prostriedkov.
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MIVA

Slovensko,

n.

f.

zakúpila

deväťmiestne

vozidlo

pre Užhorodskú gréckokatolícku teologickú akadémiu.
Tento rok, by sme chceli zakúpiť terénne vozidlo Toyota HILUX (25.000 €)
pre rímskokatolíckeho misionára o. Juraja Augustína zo Slovenska, ktorý pracuje
v Afrike – Čade. Radi by prispeli aj Gréckokatolíckej charite Prešov sumou 7. 000 €,
na kúpu Citroena Berlingo VTi 95. Cena daného vozidla je 12 100,- €. Odporúča
miestny arcibiskup Mons. Ján Babjak, SJ.

Keďže sv. Krištof je patrón aj vodičov, už tradične v rámci Krištofovej Nedele
boli o. generálnym vikárom Vladimírom Skybom požehnané autá prítomným veriacim
na parkovisku pri kostole (doteraz to bývalo v júli).

Takto vyprosujeme požehnanie pre naše dopravné prostriedky, aby sme sa
vždy šťastne a v zdraví vrátili z našich ciest do našich domovov.
Po posviacke bolo v priestoroch pastoračného strediska agape, ktoré pripravili
farníci a hlavne farníčky bratislavsko-petržalskej gréckokatolíckej farnosti.
o. Mgr. Ľubomír Matejovič, dekan – farár a predseda MIVA Slovensko
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