EKTÉNIA
Súčasťou svätej Božskej liturgie a liturgie hodín je neodmysliteľne ekténia. Poznáme niekoľko druhov ekténii, v ktorých sa Cirkev obracia k Bohu s prosbou za celý
svet. Medzi najzákladnejšie ekténie patria veľká ekténia, malá ekténia, úpenlivá ekténia, prosebná ekténia, a tiež ekténia za zosnulých. Slovo ekténia pochádza z gréckeho slova „ektenis“, čo etymologicky znamená rozsiahlu modlitbu cirkvi. Táto modlitba
má svoje korene v samotnej podstate Cirkvi ako mystickom tele, kde všetci kresťania
sú zjednotení Svätým Duchom v Ježišovi Kristovi, ktorej hlavou je on sám. Už svätý apoštol Pavol vo svojom prvom liste Timotejovi povzbudzuje a nabáda cirkevné
obce, aby sa konali úpenlivé prosby, modlitby, prihovárania a vďaky za všetkých ľudí,
za kráľov a za vysoko postavených, aby sme žili tichým a pokojným životom vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Modlitba ekténie je vyjadrením jednoty celej Cirkvi, no
zároveň prosbou o udelenie Svätého Ducha. Špecifické miesto v liturgickej modlitbe
má malá ekténia, ktorá začína zvolaním „Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.“ Toto zvolanie zaznieva niekoľko krát v dlhých obradoch ako povzbudenie na
ceste k „zbožšteniu“ a k neustálemu bdeniu srdca, aby sme náhodou na ceste spásy
nezaspali a svoju vnímavosť srdca nenasmerovali na nepodstatné veci časného života.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
14. a 21. októbra po večernej sv. liturgii.
Telocvičňa bude v rovnaké dni v čase
19:00 - 20:00 na ZŠ Prostějovská. Modlitby mužov a biblická škola budú v utorok
15. a 22. októbra po večernej sv. liturgii.
Nácvik zboru bude v stredu 16. a 23. októbra po večernej sv. liturgii. Tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho
milosrdenstva bude vo štvrtok 17. a 24.
októbra.
u Vo štvrtok 17. októbra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.
u
V piatok 18. októbra bude detská
sv. liturgia o 17:00 hod. Po jej skončení
pozývame všetky deti pripravujúce sa na
prvú sv. spoveď i ostatné deti farnosti vo
veku 7 - 14 rokov na večer v chráme, kto-

rého súčasťou bude modlitba sv. ruženca
v rámci aktivity Milión detí sa modlí ruženec. Po jej skončení budú pre deti pripravené rôzne hry, spoznávanie biskupa
Gojdiča a spoločné občerstvenie.
u
V sobotu 19. októbra vás pozývame na mariánsku duchovnú obnovu.
Začíname o 9:00 hod. spoločnou modlitbou 3. hodinky. Pokračovať budeme
prednáškou, rozjímaním a modlitbou sv.
ruženca. O 11:30 hod. bude sv. liturgia (s
ranným i večerným úmyslom), po ktorej
bude spoločné agapé. Prosíme každého,
kto sa zúčastní, aby prispel k spoločnému pohosteniu, ak je to v jeho silách.
u V stredu 23. októbra vás pozývame
na slávenie Liturgie sv. Jakuba večer o
17:30 hod.
o. Peter Kačur
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Božie slovo ako mocná zbraň
Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou
v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí
používať, má v rukách obrovskú moc.
Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si
druhých.
Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom
samom vnútri. Vyžaduje si to obrovskú
dávku pokory, lebo Božie slovo ma bude
neustále súdiť.
V Biblii nájdeme jeden obraz, ktorý
je cennejší ako všetky traktáty venované kazateľskej činnosti. Boh predstavuje
prorokovi Ezechielovi zvitok a hlas Ezechielovi vraví, aby predtým, než pôjde
kázať, tento zvitok najskôr zjedol: „Syn
človeka, zjedz, čo máš poruke, zjedz tento
zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela! A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten
zvitok.“ (Ez 3, 1 - 2) A je to skutočne tak:
Božie slovo predtým, než ho zvestujeme, musíme zjesť, stráviť, prijať za svoje,
prežiť. Ezechiel hovorí, že kniha v jeho
ústach bola sladká ako med. Ján však v
Apokalypse dodáva ešte jeden detail: v
ústach bola síce sladká ako med, ale jeho
útroby naplnila horkosťou. A je jasné
prečo: Slovo odhaľuje hriech toho, kto
ho ohlasuje.
Jeden zo slávnych kazateľov povedal, že ohlasovanie Božieho slova je to to
najkrajšie, čo ho postretlo. Doteraz ďakuje Bohu zato, že ho odviedol od univerzitnej katedry a postavil za kazateľnicu.
Prečo sa mu to tak páči? Lebo je presvedčený, že hlása dobrú zvesť - pravdu. Vieš,
že ľudí neklameš. Bol z toho povolania
veľmi šťastný. Ale neustále opakuje, že
musí byť veľmi opatrný. Je totiž veľmi
ľahko ohlasovať pokoru a byť pritom

pyšný.
Tento príbeh sa odhral počas Druhej
svetovej vojny na Okinawe. Keď americkí
vojaci obsadili ostrov, našli ho v zúfalom
sociálnom i mravnom rozvrate. Potom
jedného dňa dorazili do dediny Šimbakuku, kde im vyšli v ústrety dvaja muži, z
ktorých mal jeden v ruke Bibliu.
Vojaci v tom očakávali pascu, a preto
do dediny vstupovali veľmi opatrne. Našli ju však vo veľmi dobrom stave - čistú, s
úrodnými poľami, v priamom protiklade
voči ostatným dedinám ostrova. Jeden z
dvojice starcov im to vysvetlil.
Pred tridsiatimi rokmi prišiel do dediny Šimbakuku akýsi misionár, ktorý sa na
ostrove zastavil cestou do Japonska. Zdržal sa tam iba krátko, že stačil získať iba
dvoch konvertitov - práve týchto dvoch
starcov.Naučil ich niekoľko modlitieb,
nejaké náboženské piesne, zanechal im
tam japonský preklad Biblie a povzbudil
ich, ba ypodľa nej žili.
Bez akýchkoľvek ďalších kontaktov
s kresťanmi a vedením iba cez Božie slovo, premenili títo dvaja muži celú svoju
komunitu. Nebol tam žiaden nevestinec,
žiadni opilci, žiadne rozvody. Ľudia žili
zdravo, šťastne a naplno - priamo oázalásky a čistej neporušenosti v púšti hanby a nedôstojnosti.
Tento príbeh uverejnil jeden časopis
pod názvom „Šimbakuku, dedina žijúca
podľa Biblie“. Jeden z vojenských spravodajcov tento zážitok zhrnul týmito slovami: „Tak toto dokáže spôsobiť iba Biblia a
dvaja starí muži, ktorí chcú žiť ako Ježiš!
Možno že my používame k premene sveta zlé zbrane.“ Akú zbraň chceš použiť ty
na zmenu sveta? Božie slovo?
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 14. október
Prep. matka Paraskeva Trnovská
06:30 csl. sv. lit. (HP 273); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 260); Ap. zač. 255 (Kol 2, 13 – 20); Lk
zač. 43 (9, 18 – 22)
Utorok, 15. október
Prep. otec Eutymios Nový
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 256 (Kol 2, 20 – 23; 3, 1
– 3); Lk zač. 44 (9, 23 – 27)

N A S P O LO Č E N S T VÁ
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108);Ap. zač. 262 (1 Sol 1, 1 – 5) Lk
zač. 52 (10, 22 – 24)
Utorok, 22. október
Sv., apoštolom rovný, Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 263 (1 Sol 1, 6 – 10); Lk
zač. 55 (11, 1 – 10)

Streda, 16. október
Sv. mučeník Longin stotník
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 259 (Kol 3, 17 – 25; 4, 1);
Lk zač. 47 (9, 44 – 50)

Streda, 23. október
Sv. apoštol Jakub, Pánov brat podľa
tela
06:30 csl. sv. lit. (HP 276); 17:30 sl. sv. lit.
sv. ap. Jakuba (PZ 263); Ap. zač. 264 (1 Sol
2, 1 – 8); Lk zač. 56 (11, 9 – 13)

Štvrtok, 17. október
Sv. prorok Ozeáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP113); Ap. zač. 260 (Kol 4, 2 – 9); Lk zač.
48 (9, 49 – 56)
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Štvrtok, 24. október
Sv. mučeník Aretas a spoločníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 113); Ap. zač. 265 (1 Sol 2, 9 – 14a);
Lk zač. 57 (11, 14 – 23)

Piatok, 18. október
Sv. apoštol a evanjelista Lukáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 275); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 262); Ap. zač. 261 (Kol 4, 10 – 18); Lk
zač. 50 (10, 1 – 15)
Sobota, 19. október
Sv. prorok Joel. Duchovná obnova.
09:00 Modlitba 3. hodinky; 11:30 sl. sv. lit.
(PZ 97); Ap. zač. 178 (2 Kor 5, 1 – 10a); Lk
zač. 29 (7, 1b – 10)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 20. október
Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Sv.
veľkomučeník Artemios.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ
97); Ap. zač. 215 (Gal 6, 11 – 18); Lk zač. 83
(16, 19 – 31)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
Pondelok, 21. október
Prep. otec Hilárion Veľký

Piatok, 25. október
Sv. mučeníci a notári Marcián a Martyrios
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 114); Ap. zač. 266 (1 Sol 2, 14 – 19); Lk
zač. 58 (11, 23 – 26)
Sobota, 26. október
Sv. veľkomučeník Demeter Myromvonný
06:30 csl. sv. lit. (HP 278); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 99); Ap. zač. 185 (2 Kor 8, 1 – 5); Lk
zač. 36 (8, 16 – 21)
17:00 Veľká večiereň
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci
Nedeľa, 27. október
Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici. Sv.
mučeník Nestor.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit.
(PZ 99); Ap. zač. 220 (Ef 2, 4 – 10); Lk zač.
38 (8, 26 – 39)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

LITURGIA sv. jakuba
Streda 23. októbra, 17:30 hod.

mariánska duchovná obnova
Pozývame vás na duchovnú obnovu
v sobotu 19. októbra s mariánskou tématikou
a o. Martinom Dudokom s nasledovným programom:
9:00 - modlitba 3. hodinky
9:30 - prednáška
10:15 - 10:45 - čas na rozjímanie
10:45 - 11:20 - sv. ruženec (možnosť sv. spovede)
11:20 - 11:30 - prestávka
11:30 - sv. liturgia
Po sv. liturgii bude agapé zo spoločných zásob
a záver duchovnej obnovy. Tešíme sa na stretnutie.

stretnutie detí v chráme
Pozývame všetky deti našej farnosti na stretnutie v chráme, ktorým začnú stretká, v piatok 18. októbra o 17:00 hod.
Čaká na nás sv. liturgia, kvízový večer s biskupom Gojdičom, modlitba, pesničky, spoločná hostina.
Tešia sa na vás vaši kňazi a animátori.

