IKONOSTAS
Ikonostas má troje dvere: severné, prostredné a južné. Severné a južné dvere sa
nazývajú diakonskými dverami a prostredné dvere sa nazývajú Cárske, pretože nimi
v čase prenášania svätých darov (Veľký vchod) zo žertveníka na svätý oltár prechádza Kráľ a Pán neba a zeme, aby sa stal pokrmom pre veriacich. Podľa 69. kánonu
Trulského snemu mohol kráľ ako jediný z laikov prechádzať cez prostredné dvere a
priniesť svoj dar Bohu na oltár. Prostredné dvere, teda Cárske dvere sa nazývajú aj
svätými dverami, pretože nimi môžu prechádzať iba tí, ktorí prijali sväté tajomstvo
kňazstva (diakon, kňaz, biskup).Ikonostas sa stavia do chrámu z viacerých dôvodov,
ako je krása a ozdoba chrámu, pre vzbudenie túžby po spáse, duchovnom živote a
pravej zbožnosti, ale najviac preto, aby nikto nevošiel do oltárnej časti nehodne, okrem posvätených osôb. Už v Starom zákone mohol do svätyne svätých vojsť veľkňaz
iba raz v roku, no okrem neho nikto. Starozákonná svätyňa bola iba tieňom oproti
svätyne Nového zákona, kde predobraz sa stáva skutočnosťou a prisľúbenia sa vyplňujú na živote Ježiša Krista a skrze neho aj v našom živote. Tým skôr nemôže byť povolený prístup do svätyne Nového zákona hocikomu, kde Boh je prítomný tajomným
spôsobom v slove, ktoré sa stáva telom a krvou Ježiša Krista pod nekrvavým spôsobom chleba a vína. Je to milosť a dar. S Božou bázňou, vierou a láskou pristupujme a
vstupujme do chrámu Božej prítomnosti.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
11. a 18. novembra 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
12. a 19. novembra po večernej sv. liturgii. Nácvik zboru bude v stredu 13. a 20.
novembra po večernej sv. liturgii. Tichá
adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva bude vo štvrtok 14.
a 21. novembra v čase 19:00 - 21:00 hod.
u
V piatok 15. novembra začína filipovka - pôstne obdobie pred sviatkom
Narodenia Pána.
u V piatok 15. novembra pozývame
všetky prvospovedajúce sa deti a ostatné deti farnosti na Večer detí v chráme.
Začíname o 17:30 hod. sv. liturgiou a po-

kračujeme prácou v skupinkách, súťažami, ukazovačkami a agapé.
u V nedeľu 17. novembra bude naša
farská zbierka na dokončenie stavby.
u Mimoriadne večeradlo bude v nedeľu 17. novembra o 16:00 hod. v chráme.
u Vo štvrtok 21. novembra máme sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Sv.
liturgie sú o 6:30 a o 18:00 hod. s myrovaním. Po sv. liturgii bude požehnanie detí,
na ktoré všetky deti pozývame.
u V piatok 22. novembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie prvospovedajúcich sa detí a ich rodičov.
u V nedeľu 24. novembra máme sviatok Krista Kráľa. Pri sv. liturgiách o 8:00 a
o 10:00 hod. bude myrovanie.
o. Peter Kačur
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Blížneho blížny (tentoraz pre deti)
Deti, máte radi rozprávky? Ako chlapec som si veľmi rád čítal rozprávkové
knihy. Bol to taký môj únik pred realitou.
V rozprávkach bolo vždy všetko možné.
Mohli ste sa za pár chvíľ premeniť na rytiera v žiarivej zbroji či iného hrdinu, ktorý dokázal to, čo v reálnom živote nebolo možné. Veď kto z nás by nechcel byť
aspoň raz hrdinom, ktorý zachráni svet,
či princeznou, do ktorej sa zaľúbi ten najkrajší princ?
Aj dnes je možné preniesť sa do krajiny fantázie. Uľahčujú nám to moderné
výdobytky a rozprávky si už nemusíme
len čítať, ale vieme si ich pozrieť v kine či
doma v telke. Animáky, ako ich moderne
voláme, máme asi všetci radi, bez rozdielu či sme malí alebo veľkí. A o jednom
animovanom hrdinovi vám chcem aj ja
porozprávať.
Ide o slona Hortona z rovnomennej
rozprávky. Na začiatku príbehu začuje
slon Horton pri kúpaní sa v bazéne so
studenou vodou malý hlások, ktorý volá
o pomoc. Pozerá sa všade okolo, ale nikoho nevidí, iba počuje. Vidí iba malú
smietku prachu vznášajúcu sa vo vzduchu. Horton si uvedomí, že to niekto na
tej vznášajúcej sa smietke volá o pomoc.
Ako sa neskôr ukáže, na tej malej smietke sa ukrýva celé mesto malých bytostí.
Volajú o pomoc preto, lebo sa boja, že
spadnú do vody a utopia sa. Aj keď boli
bytosti veľmi malé, Horton sa rozhodol,
že im pomôže. Povie si: „Človek je človekom bez ohľadu na to, aký je malý.“
Všetky zvieratá v džungli pozerajú na
Hortona ako na blázna. Najskôr klokan,
potom nejaké opice a nakoniec orol, ktorí si zo záchrancu robia srandu. Dokonca

sa pokúsili dať Hortona do klietky. Aj keď
Horton nenašiel pochopenie u žiadnych
zvierat, rozhodol sa, že aj napriek tomu
malým bytostiam pomôže. Zostal verný
záchrane. Kvôli jeho vernosti boli drobní
obyvatelia smietky prachu zachránení a
nakoniec si aj ostatné zvieratá uvedomili
to, čo Horton, že človek je človekom bez
ohľadu nato, aký je malý.
Tento príbeh slona Hortona mi tak
trochu pripomína aj dnešný evanjeliový
príbeh. Istého cestujúceho ozbíjajú,
okradnú a nechajú ležať takmer mŕtveho
na zemi. Prechádzajú popri ňom iní ľudia,
ktorí si ho nevšímajú. Obíde ho ako kňaz,
tak i levita. Jediný, kto sa pri ňom zastaví
a pomôže mu, je Samaritán, od ktorého
by to nikto nečakal. Urobí dokonca i naviac.
Ježiš je v tomto príbehu milosrdným
Samaritánom. Je tým, ktorý si všíma, zastavuje sa a podáva pomocnú ruku. Sám
Ježiš nás pozýva, aby sme milovali svojho blížneho. Ak máte problém s tým, kto
je váš blížny, rozpamätajte sa na príbeh o
Hortonovi, lebo on je ten, ktorý počuje.
Podľa tejto rozprávky si dnes môžeme
uvedomiť, že blížnym je blížny bez ohľadu na to, aký je malý.
o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM

N A S P O LO Č E N S T VÁ

Pondelok, 11. november
Sv. muč. Ménas, Viktor a Vincent
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 278 (1 Tim 1, 1 – 7); Lk
zač. 75 (14, 12 – 15)

Pondelok, 18. november
Sv. muč. Platón a Roman
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108);Ap. zač. 285c (1 Tim 5, 1 – 10) Lk
zač. 86 (17, 20 – 25)

Utorok, 12. november
Sv. hieromuč. Jozafát, polocký arcibiskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 274); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 289); Ap. zač. 279 (1 Tim 1, 8 – 14); Lk
zač. 77 (14, 25 – 35)

Utorok, 19. november
Sv. prorok Abdiáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 286 (1 Tim 5, 11 – 21);
Lk zač. 87 (17, 26 – 37)

Streda, 13. november
Sv. Ján Zlatoústy, konštantinopolský
arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 291); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 275); Ap. zač. 281(1 Tim 1, 18 – 20; 2,
8 – 15); Lk zač. 78 (15, 1 – 10)

Streda, 20. november
Bl. Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc. Predprazdenstvo Vstupu Bohorodičky do chrámu.
06:30 csl. sv. lit. (HP 296); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 280); Ap. zač. 287 (1 Tim 5, 22 – 16,
11a); Lk zač. 90 (18, 15 – 17. 26 – 30)

Štvrtok, 14. november
Sv. a všechválny apoštol Filip
06:30 sl. sv. lit. (PZ 277); 18:00 csl. sv. lit.
(HP293); Ap. zač. 283 (1 Tim 3, 1 – 13); Lk
zač. 80 (16, 1 – 9)

Štvrtok, 21. november
Vstup Bohorodičky do chrámu. Myrovanie. Požehnanie detí v chráme.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 298); Ap. zač. 320 (Hebr 9, 1 – 7); Lk
zač. 54 (10, 38 – 42; 11, 27 – 28)

Piatok, 15. november
Sv. muč. a vyznávači Gurias, Samónas a
Habib. Začiatok Filipovky.
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 114); Ap. zač. 285 (1 Tim 4, 4 – 8. 16);
Lk zač. 82 (16, 15 – 18; 17, 1 – 4)
17:30 Večer detí v chráme
Sobota, 16. november
Sv. apoštol a evanjelista Matúš
06:30 csl. sv. lit. (HP 294); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 103); Ap. zač. 205 (Gal 3, 8 – 12); Lk
zač. 49 (9, 57 – 62)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 17. november
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104); 10:00 sl. sv. lit.
(PZ 103); Ap. zač. 229 (Ef 5, 8b – 19); Lk
zač. 66 (12, 16 – 21)
17:00 Večiereň

Piatok, 22. november
Sv. apoštol Filemón a jeho spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 283); Ap. zač. 290 (2 Tim 1, 1 – 2. 8
– 18); Lk zač. 95 (19, 12 – 28)
Sobota, 23. november
Otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup
a Gregor, akragantský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 286, 283); Ap. zač. 213 (Gal 5, 22 – 6,
2); Lk zač. 51b (10, 19 – 21)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 24. november
Nedeľa Krista Kráľa. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 281, 298); 10:00 sl. sv.
lit. (PZ 286, 283); Ap. zač. 250 (1 Kol 1, 12
– 20); Jn zač. 59b (18, 33 – 37)
17:00 Večiereň
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

stretnutie detí v chráme
Pozývame všetky deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď
i ostatné deti našej farnosti na stretnutie v chráme, ktoré
sa uskutoční v piatok 15. novembra. Začíname detskou sv.
liturgiou o 17:30 hod. a pokračujeme rôznymi aktivitami,
prácou v skupinkách, ukazovačkami a agapé. Neváhajte a
príďte. Tešia sa na vás vaši kňazi a animátori.

POZEHNANIE DETÍ
Požehnanie má veľkú moc. Samotná Bohorodička bola ako
malé dievčatko privedená rodičmi do chrámu, aby tam bola
vychovávaná a svoj život naplnila službou. Na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu máme veľkú príležitosť priviesť
svoje deti do chrámu podľa vzoru Panny Márie a nechať ich
požehnať, aby ich život bol naplnený Kristom.

DUCHOVná obnova
Vnímaš, že si vyčerpaný povinnosťami? Potrebuješ urobiť
rozhodnutie? Chceš prežiť Vianoce tohto roku inak ako
doteraz? Páčila sa ti mariánska duchovná obnova? Neváhaj
a príď na duchovnú obnovu pred Vianocami, a to 14. decembra do chrámu. Začíname o 9:00 hod. Tešíme sa na teba.
Nezabudni, Kristus prichádza...

