IDEM DO CERKVI
Katolíci byzantského obradu (gréckokatolíci) nazývajú svoj chrám cirkevnoslovanským slovom „cerkov“. Z významového hľadiska týmto slovom na prvom mieste
označujeme spoločenstvo veriacich kresťanov žijúcich na určitom mieste (Cirkev –
farnosť), ale používame ho aj na pomenovanie chrámu (Idem do cerkvi). Preto nie je
správne používať termín: „Idem do gréckokatolíckeho kostola“. Kostol je tiež chrám,
no latinského obradu, ale určite nie byzantského obradu. Svätý Simeon Solúnsky, významný učiteľ Cirkvi, nám ponúka obohacujúce vysvetlenie symboliky byzantského
chrámu. Cerkov sa najprv delí na 2 hlavné časti, oltár a chrám (svätyňa a loď). Tieto
hlavné časti symbolizujú 1. Božstvo a človečenstvo Ježiša Krista; 2. Človeka, ktorý
má dušu a telo; 3. Tajomstvo Presvätej Trojice, ktorá je nedosiahnuteľná ľudským poznaním, ale poznateľná svojou spasiteľnou silou; 4. Svet viditeľný i neviditeľný: oltár
symbolizuje nebo a chrám – zem. No okrem dvoch hlavných častí poznáme aj tretiu
časť, ktorou je pritvor (babinec). Podľa Simeona Solúnskeho sú tieto tri časti cerkvi
symbolom: 1. Presvätej Trojice; 2. Nebeské sily rozdeľujúce sa na tri činy; 3. Posvätených služobníkov oltára, verných kresťanov a tých, ktorí sa nachádzajú v pokání a nie
je im umožnené vstúpiť do chrámu.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
10. a 17. februára po večernej sv. liturgii.
Telocvičňa bude v rovnaké dni v čase
19:00 - 20:00 na ZŠ Prostějovská. Modlitby mužov budú v utorok 11. a 18. februára po večernej sv. liturgii. Biblická hodina
bude v utorok 18. februára po večernej
sv. liturgii. Nácvik zboru bude v stredu
12. februára po večernej sv. liturgii. Tichá
adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva bude vo štvrtok 13.
a 20. februára v čase 19:00 - 21:00 hod.
u Najbližší večer detí v chráme sa uskutoční v piatok 14. februára po detskej sv.
liturgii. Pozývame nielen deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď, ale aj všetky
ostatné deti našej farnosti.
u Sobota 15. februára bude 1. zádušná sobota. Keďže v tento deň máme aj
duchovnú obnovu, na ktorú vás čo najsrdečnejšie pozývame, sv. liturgia bude iba
jedna, a to o 12.30 hod. Po sv. liturgii sa
pomodlime panychídu s hramotami.
u V nedeľu 16. februára vás pozývame

na modlitby chvál spojené s katechézou
na tému manželstva a modlitbami za
manželov. Začíname o 18:00 hod.
u
V pondelok 17. februára bude po
večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.
u V stredu 19. a v piatok 21. februára
máme aliturgické dni nakoľko sa budeme nachádzať v syropôstnom týždni. V
tieto dni budú sv. liturgie iba večer. Ráno
sa namiesto sv. liturgie pomodlíme pôstne hodinky, na ktoré vás srdečne pozývame.
u V nedeľu 23. februára vstúpime liturgicky o 17:00 hod. modlitbou pôstnej
večierne do Veľkého pôstu, ktorý začína
disciplinárne v pondelok 24. februára.
Pre túto večiereň je charakteristické vzájomné zmierenie, ku ktorému vás srdečne pozývame.
u Farská zbierka na dokončenie stavby
farskej budovy bude v nedeľu 16. februára pri oboch sv. liturgiách.
o. Peter Kačur
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Národný týždeň manželstva
Ako ilustráciu k dnešnému zamysleniu vám ponúkam rozhovor medzi
anjelom a diablom. Diabol vraví: „Anjel, nemáš nárok! Ten človek je slaboch.
Zamávam ženskou sukňou a máme tu
hriech jedna báseň.“ Anjel na to odpovedá: „Veľmi nevyskakuj. Pozri sa ako statočne zápasí s tvojimi pokušeniami.“ Diabol
na to reaguje: „Nebuď blázon! Len sa pozri a všimni si, že podávam profesionálny
výkon – deti hnevajú, manželských nezhôd pribúda, k tomu všetkému svokra,
problémy v práci... A pozri sa koho mu to
posielam do cesty? Osamotenú, pôvabnú a chápavú ženu, ktorá tak veľmi túži
po nežnom objatí. Vidíš, skoro som úplne
zabudol. Aké ženy sa mu páčia najviac,
blondýnky alebo brunetky?“ „Páči sa mu
predovšetkým jeho manželka s deťmi, ty
profesionál,“ odpovedá anjel. Rozhovor
pokračuje ďalej. Diabol opäť útočí. „Počúvaj, anjel, čo si im to podstrčil na stôl?
Aha, to sú fotky z ich spoločnej letnej dovolenky, svadby, krstín... Nie si poslednú
dobu tak trochu sentimentálny?“ „Každý
máme svoje metódy,“ reaguje anjel. „A
teraz uhni, lebo ťa udriem krídlom. Rodina má teplú večeru na stole a ja nedopustím, aby si ju pekelným ohňom spálil!“
Diabol končí rozhovor týmito slovami:
„No, ty snáď vidíš i za roh?! Ako si poznal,
čo chcem urobiť? No tak dobre. Dnes si
vyhral. Ale počkaj zajtra!“
Hádam neexistuje manželstvo, ktoré by neprekonalo či práve neprekonáva
nejakú krízu. Tá môže mať hocijaký pôvod. Práve preto je dobré vzhliadnuť k

Národnému týždňu manželstva s nádejou, že tento čas má potenciál pomôcť
mi pri „záchrane“ či „upevnení“ môjho
vzťahu s manželským partnerom. Potrebné je k tomu iba jedno, musím sám
chcieť a tak trochu aj naslúchať mojej
manželke či manželovi. Nájsť opäť odvahu robiť pre svojho drahého či drahú
to, čo ho/ju urobí opäť šťastným.
Tento čas môže byť pre nás i nádherným spoločným kráčaním. Nemusíme nevyhnutne niečo zachraňovať či
obnovovať. Môžeme jednoducho kráčať ďalej spolu s ostatnými. Nebojme
sa toho kráčať s inými. Sme na rovnakej
lodi. Kráčame za rovnakým cieľom – nebom. Lebo manželstvo je spoločným
kráčaním i namáhaním sa dosiahnuť
nebo. Manželstvo je spoločnou cestou
do neba. Stavať sa svätými vďaka realite, ktorú žijeme.
Minulý týždeň sme slávili pamiatku sv. Bukola, smyrnianskeho biskupa.
V synaxári sa spomína, že v jeho živote
nebolo badať nič mimoriadne, nijaké
zázraky, nijaké zvláštne divy, neurobil
nič zarážajúce. Až na jedno. Usiloval sa
žiť v plnej oddanosti Kristovi. A preto
ho oslavujeme ako svätca.
Aj naše manželstvá môžeme žiť v
„obyčajnej“ a každodennej vernosti Božiemu zákonu a spoločnému povolaniu, pre ktoré sme sa rozhodli. Nemusíme byť ničím výnimoční. Napriek tomu
môžeme byť svätí.
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 10. február
Sv. muč. Charalampés
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 71. (1 Jn 2, 28 – 3, 10);
Mk zač. 49. (11, 1 – 11)
Utorok, 11. február
Sv. muč. Blažej
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 72. (1 Jn 3, 10b – 20);
Mk zač. 64. (14, 10 – 42)
Streda, 12. február
Sv. Meletios
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 73. (1 Jn 3, 21 – 4,6); Mk
zač. 65. (15, 1 – 15)
Štvrtok, 13. február
Prep. o. Martinián
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 75. (2 Jn 1, 1 – 13); Mk
zač. 68. (15, 22. 25. 33 – 41)
Piatok, 14. február
Odchod do večnosti prep. o. Konštantína
Filozofa
06:30 csl. sv. lit. (HP 356); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 342); Ap. zač.64. (2 Pt 1, 1 – 10); Mk
zač. 58. (13, 1 – 8)
18:15 Večer detí v chráme
Sobota, 15. február
Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
9:00 - 12:30 Duchovná obnova; 12:30 sl.
sv. lit. (PZ 116); Ap. zač. 146. (1 Kor 10, 23
– 28); Lk zač. 105. (21, 8 – 9. 25 – 27. 33
– 36)
13:15 Hramoty
Nedeľa, 16. február
Mäsopôstna nedeľa
08:00 csl. sv. lit. (HP 100; 163); 10:00 sl. sv.
lit. (PZ 99; 165); Ap. zač. 140. (1 Kor 8, 8
– 9, 2); Mt zač.106. (25, 31– 46)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál s katechézou

P O Z V A N I E N A akcie
Pondelok, 17. február
Sv. muč. Teodor Tyron
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108);Ap. zač. 76. (3 Jn 1, 1 – 15); Lk
zač. 96. (19, 29 – 40; 22, 7 – 39)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií
Utorok, 18. február
Sv. Lev
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 77. (Júd 1, 1 – 10); Lk
zač. 109. (22, 39 – 42. 45b – 71. 23, 1)
Streda, 19. február
Sv. ap. Archippos
07:00 Pôstna hodinka; 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 113. (Rim 14, 6 – 9); Mt zač.
109. (26, 57 – 75)
Štvrtok, 20. február
Prep. o. Lev
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 78. (Júd 1, 11 – 25); Lk
zač. 110. (23, 1 – 34a. 44 – 56)
Piatok, 21. február
Prep. o. Timotej
07:00 Pôstna hodinka; 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 229. (Ef 5, 8b – 19); Jn zač.
61. (19, 25 – 37)
Sobota, 22. február
Syropôstná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 167); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 100; 168); Ap. zač. 115. (Rim 14, 19
– 26); Mt zač. 16. (6, 1 – 13)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 23. február
Syropôstná nedeľa
08:00 csl. sv. lit. (HP 101; 165); 10:00 sl.
sv. lit. (PZ 100; 168); Ap. zač. 112. (Rim 13,
11b – 14, 4); Mt zač. 17. (6, 14 – 21)
7:00 Utiereň
17:00 Veľkopôstna večiereň so vzájomným zmierením
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

VECER DETÍ V CHRÁME
V piatok 14. 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.

Duchovná obnova
Pozývame vás na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v
sobotu 15. februára v čase 9:00 hod. - 12:30 hod. Začíname
spoločnou modlitbou, pokračujeme katechézou, rozjímaním,
spoločným agapé, sv. ružencom a sv. liturgiou. Duchovnú
obnovu povedie o. Martin Mekel na tému “Pokánie - cesta k
radosti”. Všetci ste vítaní!

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!

