CHERUBÍNSKA PIESEŇ
Modlitba cherubínskej piesne bola zavedená do slávenia Eucharistie približne
v 6. storočí. Je súčasťou veľkého vchodu, počas ktorého biskup, presbyter (kňaz) a
diakon prenášajú sväté dary zo žertveníka na prestol (oltár). Ak by sme sa odhodlali
odhaliť krásu a hĺbku cherubínskej piesne, určite by sme museli predložiť oveľa viac
času a priestoru. Vo svojej podstate nám modlitba cherubínskej piesne predkladá výzvu, aby sme zanechali akúkoľvek svetskú starosť o pozemské záležitosti a materiálne
dobrá, pretože prichádza Kristus ako Kráľ, ako Ženích svojej nevesty Cirkvi. Prichádza
preto, aby sme ho prijali a oslavovali ho vo svojom srdci. Táto oslava je možná iba
za predpokladu, že zanecháme akúkoľvek naviazanosť mysle a srdca na pozemské
dobrá. V čase slávenia svätej liturgie nebo zostupuje na zem a my sme neviditeľným,
tajomným spôsobom pozdvihnutí k nebeským výšinám, kde spoločne s cherubínmi
a serafínmi oslavujeme Trojjediného Boha. Vzdávame mu vďaky za všetko, čo nám
preukázal, ako nás zachraňuje a uzdravuje z našich hriechov. Len s Božou bázňou,
vierou a láskou smieme predstúpiť pred Ježiša Krista, aby nás uznal za hodných prijať
drahocenné, sväté a prečisté telo a krv nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista na
odpustenie hriechov a večný život. Amen.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
13. a 20. januára po večernej sv. liturgii.
Telocvičňa bude v rovnaké dni v čase
19:00 - 20:00 na ZŠ Prostějovská. Modlitby mužov budú v utorok 14. a 21. januára po večernej sv. liturgii. Nácvik zboru
bude v stredu 15. a 22. januára po večernej sv. liturgii. Tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva
bude vo štvrtok 16. a 23. januára v čase
19:00 - 21:00 hod.
u V piatok 17. januára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
s uctením si jeho relikvií. V tento deň je
voľnica.
u V sobotu 25. januára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej
pomoci.

u V nedeľu 26. januára vstupujeme do
prípravného obdobia Veľkého pôstu nedeľou o Zachejovi.
u
V chráme máme prvé tohtoročné
čísla časopisov Slovo a Misionár. Oba časopisy si môžu predplatitelia vyzdvihnúť
v sakristii alebo si ch môžu ostatní zakúpiť zo stolíka.
u
Vzadu na stolíku ešte stále ponúkame na predaj knihu o. Jozefa Marettu
pod názvom „Diabol kradne maličkých“
za cenu 7,-€. Môžete si ju zakúpiť.
u V sobotu 1. februára vás pozývame
na fatimskú sobotu nášho dekanátu. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na autobus v
sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€.
o. Peter Kačur
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Rok Božieho slova
Deti milujú príbehy. A myslím si, že
asni my dospelí nimi nepohrdneme. Radi
si ich vypočujeme a povzbudíme sa na
nich. Medzi deťmi sú naobľúbenejšími
príbehmi z Božieho slova príbehy o Jonášovi a veľrybe, Dávidovi a Goliášovi,
Noemovi a zvieratách. Mimochodom,
viete vôbec, prečo vyhynuli dinosaury?
Nevošli sa do Noemovho korába. Deti v
tom majú úplne jasno.
Jeden malý chlapec, volal sa Teo,
mal obzvlášť obľúbený príbeh o Jonášovi a veľrybe. Ako trojročný nevedel dobre rozprávať, ale vždy s napätím očakával
priplávanie veľryby k brehu, aby mohol
na moju otázku o tom, čo potom urobila
veľryba, odpovedať svojským spôsobom
- predviesť ako veľryba vypľala Jonáša.
Samozrejme, že kniha proroka Jonáša nie je učebnicou biológie, veľryby,
ktorá nosila ľudí v papuli. Takáto veľryba
neexistuje. Ale je to nádherné poetické
podobenstvo, v ktorom sa dá nájsť veľa
podnetov na premýšľanie. Sám Pán Ježiš
ho použil, keď povedal, že nedostaneme
iné znamenia iba Jonášovo.
„Predstavte si, deti, že Jonáš si myslel,
že utečie Pánu Bohu, keď sa preplaví loďou
na druhý breh. Môže utiecť Pánu Bohu?“ A
deti kričia: „Nemôže!“ „A čo keď nasadne
do lietadla a odletí na druhú stranu zemegule? Schová sa pred Bohom“ A deti
opäť odpovedajú: „Neschová!“ Deti sa
smejú na tom, aký je Jonáš nerozumný,
keď predsa aj dieťa vie, že pred Bohom
sa skryť nedá. To je skúsenosť, ktorá je na
nezaplatenie. Deti si ani nevšimli, že sa
niečo dôležité naučili.
Avšak nemyslime si, že meditáciou s
deťmi nad Božím slovom, sa nemáme čo

naučiť. Deti dokážu stále prekvapiť. Keď
som tento príbeh rozprával možno po
stý krát, jeden malý chlapec podotkol, že
veľryba je chudák. Zarazil som sa a opatrne som sa opýtal, prečo je tá veľryba chudák. Jeho odpoveď bola odzbrojujúca:
„Vieš si predstaviť, aký musel mať Jonáš
strach? Iste mal z toho plné gate. Veľryba si
ho vzala do úst a ešte tri dni s ním plávala,
chudáčka, kým ho nevypľula na breh!“
Pápež František vyhlásil rok 2020 za
Rok Božieho slova. Slova, ktoré je plné
príbehov, ktoré sa môžu zopakovať.
Kľudne v mojom i tvojom živote. Slova,
ktoré ti nikto iný nepovie, iba Boh. Slova,
ktoré je plné nádeje a viery v lepšie zajtrajšky. Slova, v ktorom ťa nikto nesúdi,
ale konfrontuje so sebou samým. Slova,
pri ktorom spoznáš svoj hriech. Slova,
pri ktorom sa na sebe nepohoršíš. Slova
o Božom kráľovstve, ktoré dostávaš do
dedičstva.
Drahí bratia a sestry, kráčajme spolu
v tomto roku s Božím slovom na perách
i v srdci. Nech sa stane naším sprievodcom všade tam, kde budeme aj my. Nech
každý deň do nás vniká skrze toto Slovo
Boží život. Nielen deti milujú príbehy, ale
aj my, dospelí. A Boh to vie, preto hovorí.
Započúvajme sa do jeho príbehu každý
deň.
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 13. január
Sv. mučeníci Hermyl a Stratonik
06:30 csl. sv. lit. (HP 330); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 318); Ap. zač. 329. (Hebr. 11, 17 – 23.
27 – 31); Mk zač. 42. (9, 42 – 50; 10, 1)
Utorok, 14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 318); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 330); Ap. zač. 333. (Hebr 12, 25 – 26.
13, 22 – 25); Mk zač. 43. (10, 11 – 16)
Streda, 15. január
Prep. otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 50. (Jak 1, 1 – 18); Mk
zač. 44. (10, 11 – 16)
Štvrtok, 16. január
Poklona úctyhodným reťaziam svätého
a všechválneho apoštola Petra
06:30 sl. sv. lit. (PZ 328); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 340); Ap. zač. 51. (Jak 1, 19 – 27); Mk
zač. 45. (10, 17 – 27)
Piatok, 17. január
Prep. a bohonositeľský otec Anton Veľký. Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 342); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 330); Ap. zač. 52. (Jak 2, 1 – 13); Mk
zač. 46. (10, 24b – 32)
18:15 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií
Sobota, 18. január
Sv. Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi
06:30 sl. sv. lit. (HP 343); 18:00 csl. sv. lit.
(PZ 104); Ap. zač. 349. (Kol 1, 1 – 6); Lk zač.
81. (16, 10 – 15)
17:00 Večiereň
Nedeľa, 19. január
Prep. otec Makarios Egyptský
08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit.
(PZ 104); Ap. zač. 280b. (1 Tim 1, 15 – 17);
Lk zač. 93. (18, 35 – 43)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň

P R E D E T I - C E S TA
Pondelok, 20. január
Prep. a bohonositeľský otec Eutymios
Veľký
06:30 csl. sv. lit. (HP 345); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 332);Ap. zač. 53. (Jak 2, 14 – 26); Mk
zač. 48. (10, 46 – 52)
Utorok, 21. január
Prep. otec Maxim Vyznávač
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 54. (Jak 3, 1 – 10); Mk
zač. 50. (11, 11 – 23)
Streda, 22. január
Sv. apoštol Timotej
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 55. (Jak 3, 11 – 4, 6); Mk
zač. 51. (11, 23 – 26)
Štvrtok, 23. január
Sv. hieromuč. Klement, ankyrský biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 56. (Jak 4, 7 – 5, 9); Mk
zač. 52. (11, 27 – 33)
Piatok, 24. január
Prep. matka Xénia Rímska
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 114); Ap. zač. 58. (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12.
2, 6 – 10); Mk zač. 53. (12, 1 – 12)
Sobota, 25. január
Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský
arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 346); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 106); Ap. zač. 273. (1 Sol 5, 14 – 23);
Lk zač. 84. (17, 3 – 10)
17:00 Veľká večiereň
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci
Nedeľa, 26. január
Nedeľa o Zachejovi. Náš prepodobný
otec Xenofont.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107); 10:00 sl. sv. lit.
(PZ 106); Ap. zač. 285b. (1 Tim 4, 9 – 15);
Lk zač. 94. (19, 1 – 10)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

