A n t i m e nz i on
Antimenzión (gr. Antiménsion) je štvorcové plátno určené k sláveniu svätého
tajomstva Eucharistie. Na tomto plátne nájdeme vyobrazenie vkladania tela Ježiša
Krista z kríža do pohrebného plátna. Antimenzion, pohrobné plátno, ktoré je totožné s paschálnou plaščenicou, sa kladie na oltár ako do hrobu. Zvyčajne je zhotovené z vlny, alebo hodvábu, do ktorého sa zašívajú relikvie svätých mučeníkov, alebo
svätcov. Na antimenzione nájdeme podpis miestneho biskupa a názov chrámu, pre
ktorý bol antimenzion zhotovený. Kňaz ani biskup nemá oprávnenie sláviť sväté tajomstvo Eucharistie bez antimenziona. V prvotnej cirkvi, keď kresťania boli prenasledovaní, na slávenie svätého tajomstva Eucharistie sa schádzali tajne v podzemných
katakombách, kde sa nachádzali aj hroby svätých mučeníkov. Na tieto hroby bolo
položené plátno (antimenzion) s darmi určenými k sláveniu Eucharistie. V čase nebezpečenstva pred vpádom prenasledovateľov a možného zajatia do väzenia pre
vieru v Ježiša Krista sa obetné dary rýchlo zabalili do plátna, aby sa tak vyhli možným
nepríjemnostiam. Od čias slobody kresťanstva vo svete bola zachovaná táto prax,
že na každom oltári na kresťanskom Východe, aj v našej Gréckokatolíckej cirkvi sa
nachádza takýto antimenzion určený pre konkrétnu farnosť a chrám.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 27.
januára a 3. februára po večernej sv. liturgii.
Telocvičňa bude v rovnaké dni v čase 19:00
- 20:00 na ZŠ Prostějovská. Modlitby mužov
budú v utorok 4. februára po večernej sv.
liturgii. Biblická škola bude v utorok 28. januára a 4. februára po večernej sv. liturgii.
Nácvik zboru bude v stredu 29. januára a 5.
februára po večernej sv. liturgii. Tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho
milosrdenstva bude vo štvrtok 30. januára a
6. februára (s osobným požehnaním) v čase
19:00 - 21:00 hod.
u
Vo štvrtok 30. januára máme sviatok
Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú ráno o 6:30
hod. a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii
bude Večeradlo obetované za kňazov pred
Najsv. Eucharistiou..
u V piatok 31. januára pozývame všetky
prvospovedajúce sa deti a ostatné deti far-

nosti na večer v chráme. Čaká na vás stretko,
ukazovačky a agapé.
u V sobotu 1. februára vás pozývame na
fatimskú sobotu nášho dekanátu do Ľutiny.
Kto by sa chcel zúčastniť, môže sa v sakristii
nahlásiť na autobus a zaplatiť zálohu 2,-€.
u V nedeľu 2. februára máme sviatok Stretnutie Pána. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o
8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním. Po sv. liturgii budeme požehnávať sviece, ktoré si môžete priniesť so sebou.
u Prvopiatkový týždeň je od 3. do 7. februára. Spovedať budeme pred sv. liturgiami.
Na prvý piatok mesiaca bude voľnica, celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod.
Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov.
u Modlitby chvál budú v nedeľu 16. februára o 18:00 hod. s katechézou pre manželov.
o. Peter Kačur
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Stretnutie s Pánom
2. februára slávime sviatok Stretnutia Pána, pre mnohých z nás známy pod
označením Hromnice. Ide o prastarý
cirkevný sviatok. Jeho bezprostredným
podnetom je pripomienka toho, že Mária
a Jozef priniesli Ježiša na štyridsiaty deň
po narodení do chrámu v Jeruzaleme k
predpísanému očisťovaniu.
Liturgia vyzdvihuje predovšetkým
skutočnosť stretnutia dieťaťa Ježiša so
starcom Simeonom. Preto sa tento sviatok vo východnej liturgii označuje práve
ako stretnutie. V tomto stretnutí dieťaťa
a starca vidíme stretnutie zanikajúceho
pohanského sveta a nového začiatku v
Ježišovi Kristovi, stretnutie upadajúceho
obdobia Starého zákona a nového obdobia cirkvi národov.
Druhý význam sviatku vyjadrujú slová starca Simeona, ktorý malého Ježiša
označuje slovami „svetlo k osvieteniu
pohanov“. V náväznosti na tento výrok
sa tento sviatok postupne pretváral na
sviatok svetla. Teplé svetlo sviece má byť
výstižným symbolom pre väčšie svetlo,
ktoré vychádza z postavy Ježiša. V Ríme
preto táto procesia svetla rýchlo vytlačila
ohlušujúci a neviazaný pohanský sprievod. V týchto procesiách sa zo začiatku
opäť objavil význam stretnutia - stretnutia pohánskeho sveta cez divoký a
ohlušujúci rev a jemného a pokorného
svetla Ježiša Krista. Práve tieto svetelné procesie - viditeľné stretnutie tmy a
svetla - nam má dodať odvahu, aby sme
stretnutia s Bohom nevnímali ako nejakú stratu času, ale skôr ako jedinú cestu,
ktorá môže temnote a chaosu dať zmysel. Preto neexistuje temnota, ktorá by
dokázala zatieniť Božie svetlo.
Každý človek má dvojakú prirodze-

nosť. Je v ňom svetlo i tma, závdavok
Božieho života i temnota zla. Zvyčajne si
uvedomujeme, že radosť môžeme zažívať iba vo svetlých chvíľach nášho života.
Preto vynakladáme všetky naše sily na to,
aby sme potlačili svoje tienisté stránky.
Pravdou ale je, že dokonalú radosť nájde
ten, kto dokáže prijať i svoj tieň, kto sa s
ním zmieril a odovzdal ho Bohu. Kto sa
odovzdal Bohu objaví detskú radosť, po
ktorej v skrytosti srdca zatúži každý človek. Temnota nás prestane desiť a ohrozovať. Všetko bezpečne spočívá v Božej
nežnej a silnej ruke.
Toto potrebné svetlo nám Boh ponúka krok za krokom. Boh nestvoril človeka
v úplne hotovom stave. Človeka a ľudtsvo tvorí tak, aby jeho poznanie pomaly
rástlo a rozjasňovalo sa. Takto - krok za
krokom - si človek postupne uvedomuje,
čo je dobré a spravodlivé.
Boh nežiada dieťa, aby zmýšľalo a
jednalo ako dospelý. Dieťa má právo byť
dieťaťom. Rovnako je to vo vývoji každého z nás i celého ľudstva: prechádzame
rôznymi etapami a každá z nich zahŕňa
aktuálny a konkrétny čas pravdy. Boh
nežiada, aby sme už dnes boli tými, ktorí
sa máme stať neskôr. V každej vývojovej
fáze nám ale poskytuje potrebné svetlo,
ktoré nám pomôže rozhodnúť sa kadiaľ a
ako ďalej. Každý jeden z nás zažíva stretnutia s Ježišom. Niekedy ich vieme hneď
uchopiť, inokedy nám to trvá dlhšie. Aj
dnešok môže byť pre nás jedným z mnohých stretnutí. Chcem prijať svetlo, ktoré
nám Kristus ponúka, aby sme mali kvalitný život?
Spracoval o. Peter Kačur
podľa pastorace.cz

L IT U R G I C K Ý P R O G R A M
Pondelok, 27. január
Prenesenie ostatkov sv. J. Zlatoústeho
06:30 csl. sv. lit. (HP 348); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 59. (1 Pt 2, 21b – 3, 9);
Mk zač. 54. (12, 13 – 17)
Utorok, 28. január
Prep. otec Efrém Sýrsky
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 60. (1 Pt 3, 10 – 22); Mk
zač. 55. (12, 18 – 27)
Streda, 29. január
Prenesenie ostatkov sv. hieromuč. Ignáca Bohonositeľa
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 61. (1 Pt 4, 11 – 11); Mk
zač. 56. (12, 28 – 37)
Štvrtok, 30. január
Traja svätí svätitelia, veľké veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 335); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 349); Ap. zač. 62. (1 Pt 4, 12 – 5, 5); Mk
zač. 57. (12, 38 – 44)
Piatok, 31. január
Sv. divotvorcovia a nezištníci Kýrios a
Ján
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 114); Ap. zač. 64. (2 Pt 1, 1 – 10); Mk
zač. 58. (13, 1 – 8)
Sobota, 01. február
Sv. muč. Tryfón
06:30 sl. sv. lit. (HP 351); 18:00 csl. sv. lit.
(PZ 338); Ap. zač. 293. (2 Tim 2, 11 – 19);
Lk zač. 88. (18, 2 – 8a)
17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 02. február
Stretnutie Pána. Nedeľa o mýtnikovi
a farizejovi. Myrovanie. Požehnanie
sviec.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97; 352); 10:00 sl. sv.
lit. (PZ 96; 338); Ap. zač. 316. (Hebr 7, 7
– 17); Lk zač.7. (2, 22 – 40)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň

P O Z V A N IE N A akc i e
Pondelok, 03. február
Sv. a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a
prorokyňa Anna
06:30 csl. sv. lit. (HP 354); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 340);Ap. zač. 66. (2 Pt 1, 20 – 2, 9); Mk
zač. 59. (13, 9 – 13)
Utorok, 04. február
Prep. otec Izidor Peluzíjský
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338) 18:00 csl. sv. lit.
(HP 352); Ap. zač. 67. (2 Pt 2, 9 – 22); Mk
zač. 60. (13, 14 – 23)
Streda, 05. február
Sv. muč. Agáta
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 338); Ap. zač. 68. (2 Pt 3, 1 – 18); Mk
zač. 61. (13, 24 – 31)
Štvrtok, 06. február
Prep. otec Bukol, smyrniansky biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 352); Ap. zač. 69. (1 Jn 1, 8 – 2, 6); Mk
zač. 62. (13, 31 – 14, 2)
Piatok, 07. február
Prep. otec Partenios, lampsacký biskup.
Prvý piatok mesiaca. Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 338); Ap. zač. 70. (1 Jn 2, 7 – 17); Mk
zač. 63. (14, 3 – 9)
7:30 - 17:30 Celodenná adorácia
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva s
modlitbami žalmov
Sobota, 08. február
Sv. veľkomučeník Teodor Stratilát
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 97; 338); Ap. zač. 295. (2 Tim 3, 1 – 9);
Lk zač. 103. (20, 45b – 47. 21, 1 – 4)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 09. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
08:00 csl. sv. lit. (HP 98; 352); 10:00 sl. sv.
lit. (PZ 97; 338); Ap. zač. 135. (1 Kor 6, 12
– 20); Lk zač. 79. (15, 11 – 32)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

VECER DETÍ V CHRÁME
V piatok 31. januára pozývame všetky deti pripravujúce sa
na prvú sv. spoveď, ale aj ostatné deti farnosti na detskú sv.
liturgiu, po ktorej bude večer detí v chráme. Opäť na vás
čaká stretko, spoločná aktivita, ukazovačky a agapé. Príďme
poďakovať za ukončený prvý polrok školského roka.

NÁRODNÝ TÝZDEN MANZELSTVA
V dňoch 10. - 16. februára sa uskutoční Národný týždeň
manželstva. Aj naša farnosť sa zapája do tejto aktivity. Pozývame manželov, tých, ktorí sa pripravujú na manželstvo a aj
tých, ktorí si ctia a vážia manželstvo na večerné sv. liturgie,
pri ktorých odznejú príhovory venované práve tejto téme.
Zavŕšením tohto týždňa budú modlitby chvál s katechézou
venovanou manželstvu v zmenenom termíne, a to 16. februára 2020 o 18:00 hod. Tešíme sa na vás!

Fotografie manzelov
V rámci Národeného týždňa manželstva pripravujeme
nástenku venovanú manželom. Všetky manželské páry, ktoré
sa chcú zapojiť, môžu doniesť svoju fotky či viacej fotiek na
túto nástenku. Fotky môžu byť situačné.

