KADIDLO
Pri slávení svätého tajomstva Eucharistie podľa byzantskej tradície je používanie kadidla jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prvotným a najzákladnejším miestom pre
použitie kadidla je chrám. Už v období Starého zákona bolo prinášanie kadidlovej
obety Bohu významným prvkom úcty živému Bohu. V dnešnej dobe má používanie
kadidla niekoľko významov. V chráme byzantského obradu sa odjakživa uchovávali
ikony a na znak úcty Bohu, Bohorodičke a svätým sa prinášalo kadidlo. Preto sa kadidlo používa aj mimo chrámového priestoru, všade tam, kde sa nachádzajú sväté
ikony. Ďalším význam nachádzame v modlitbe Cirkvi, ktorá sa vznáša k Bohu ako
kadidlo. Kadidlo je znakom prítomnosti Boha, ktorý nás zahaľuje do tajomného oblaku a zjavuje nám seba ako Lásku. Počas modlitby v spoločenstve sme zahalený do
oblaku Božej prítomnosti tak, aby sme sa stali ľúbeznou vôňou pre tento svet. Je to
vôňa Svätého Ducha prítomného v našich srdciach. Na kadidle nájdeme 12 zvončekov, ako symbol 12 apoštolov zvestujúcich radosť evanjelia o našom uzdravení, záchrane a spáse. Do kadidla sa dáva žeravý uhlík a na neho sa kladie voňavý tymian, čo
je symbolom ľudskej a božskej podstaty Ježiša Krista. Žeravý uhlík predstavuje tiež
horlivosť srdca, na ktoré sa kladie Božia milosť. Výsledkom je život vo Svätom Duchu,
ktorý napĺňa celý svet ľúbeznou vôňou vzkrieseného Ježiša Krista.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok
25. novembra a 2. decembra po večernej
sv. liturgii. Telocvičňa bude v rovnaké
dni v čase 19:00 - 20:00 na ZŠ Prostějovská. Biblická škola bude v utorok 26.
novembra a 3. decembra po večernej sv.
liturgii. Modlitby mužov v týchto dňoch
nebudú. Nácvik zboru bude v stredu 27.
novembra a 4. decembra po večernej sv.
liturgii. Tichá adorácia s požehnaním a
Korunkou Božieho milosrdenstva bude
vo štvrtok 26. novembra a 5. decembra
(s osobným požehnaním) v čase 19:00 21:00 hod.
u V piatok 6. decembra máme sviatok
sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú o 6:30 a o
17:30 hod.
u V nedeľu 8. decembra máme priká-

zaný sviatok Nepoškvrneného počatia
presv. Bohorodičky sv. Annou. Pri oboch
sv. liturgiách o 8:00 a o 10:00 hod. bude
myrovanie.
u V nedeľu 8. decembra vás pozývame
na chvály s modlitbami za uzdravenie a
oslobodenie s pomazaním olejom sv.
Šarbela so začiatkom o 18:00 hod.
u
Večer detí v chráme sa uskutoční
v piatok 13. decembra so začiatkom o
17:30 hod. Srdečne pozývame všetky prvospovedajúce sa deti i ostatné deti farnosti spolu s rodičmi.
u V sobotu 14. decembra sa uskutoční
predvianočná duchovná obnova so začiatkom o 9:00 hod. Z8verom bude opäť
sv. liturgia s agapé o 12:30 hod.
o. Peter Kačur
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Z myšlienok sv. Šarbela
V Božom kráľovstve má každý svoje
miesto. Božie kráľovstvo sa podobá stavenisku rozostavaného chrámu, ktorého
kamene pochádzajú z lomu tohto sveta. A Boh im vdychuje život. Tak sa ľudia
stávajú živými kameňmi tohto chrámu.
Každý kameň má v budove svoje miesto. Každý kameň v stene je podopieraný
ďalším, ktorý je umiestnený pod níma
ten je zase pridržiavaný kameňom vedľa seba a ten zase podopiera tie ostatné, umiestnené nad ním. Odovzdajte sa
Pánovi, aby s vami mohol stavať. Tak sa
dostanete na svoje miesto v stene a nestane sa, žeby ste sa sami umiestnili tam,
kde vás to láka.
Nechajte sa opracovať. Keby ste si
vybrali iné miesto ako to, kam sa vôjdete, budete vyčnievať a spôsobite chátranie celej steny. Keď si naopak vyberiete
väčšie miesto ako to, do ktorého pasujete, obklopí vás prázdnota. Nechajte sa
umiestniť Pánovymi rukami, on je pravým staviteľom. Nechajte sa opracovať,
zbavte sa všetkého, čo je na vás nabalené a dovoľte doplniť to, čo vám chýba.
Nech vám on sám určí tvar, veľkosť a
miesto. Nech už ste veľkým alebo malým
kameňom, každý z vás máte miesto, pre
ktoré ste boli navrhnutí a opracovaní. Zaplňte preto správne miesto. Kristus nesie
všetkých a Svätý Duch vás zjednocuje a
vedie.
Ľudské diela sa rozpadnú. Mnohí
ľudia si stavajú svoje vlastné chrámy a
myslia si, že sú ich vlastníkmi. Stavajú
ich kameň po kameni bez toho, aby im
mohli dať život, pretože to môže urobiť
iba Boh. Títo ľudia zahynú a zanechajú
po sebe kamene, skaly a lomy, rovnako

ako svoje drobné chrámy postavené z
mŕtvych kameňov. Tie zostanú napospas
času a rozpadnú sa. Sú pominuteľné rovnako ako chrámy z nich postavené. Nekochajte sa preto obrovskými stavbami,
ktoré postavili ľudské ruky, rozpadnú sa,
nech sú akokoľvek vysoké. Čas ich zrovná so zemou.
Radšej sa podieľajte na stavbe večného chrámu. Len Pánov chrám je večný,
pretože je živý. Podieľajte sa na stavbe
takéhoto živého chrámu a staňte sa v
ňom živými kameňmi namiesto toho,
aby ste si budovali svoje vlastné malé
pominuteľné chrámy z mŕtvych kameňov, ktoré čas rozpráši. Pracujte usilovne,
radostne, jednotne a s láskou, jednajte
trpezlivo, pokorne a v odovzdanosti Pánovmu chrámu. Pracujte jeho silou. Pracujte teda podľa jeho vôle.

buďte si istí,
že pokiaľ kristus sám
nebude základom každej
vašej stavby,
tak stavba spadne.
vytrvajte na pánovom
stavenisku.
buďte živými kameňmi
v pánovom chráme.
Podľa myšlienok sv. Šarbela
spracoval o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 25. november
Zakončenie sviatku Vstupu presv. Bohorodičky do chrámu
06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 283); Ap. zač. 294 (2 Tim 2, 20 – 26);
Lk zač. 97 (19, 37 – 44)
Utorok, 26. november
Prep. otec Alypios Stĺpnik
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 297 (2 Tim 3, 16 – 4, 4);
Lk zač. 98 (19, 45 – 48)
Streda, 27. november
Sv. muč. Jakub Perzský
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 299 (2 Tim 4, 9 – 22); Lk
zač. 99 (20, 1 – 8)
Štvrtok, 28. november
Prep. muč. Štefan Nový
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.
(HP113); Ap. zač. 300b (Tít 1, 5 – 2, 1); Lk
zač. 100 (20, 9 – 18)
Piatok, 29. november
Sv. muč. Paramon
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 114); Ap. zač. 301 (Tít 1, 15 – 2, 10); Lk
zač. 101 (20, 19 – 26)
Sobota, 30. november
Sv. a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný
06:30 csl. sv. lit. (HP 300); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 106); Ap. zač. 218 (Ef 1, 16 – 23); Lk
zač. 67 (12, 32 – 40)
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 01. december
25. nedeľa po Päťdesiatnici. Sv. prorok
Nahum.
08:00 csl. sv. lit. (HP 107); 10:00 sl. sv. lit.
(PZ 106); Ap. zač. 233 (Ef 6, 10 – 17); Lk
zač. 91 (18, 18 – 27)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
Pondelok, 02. december
Sv. prorok Habakuk

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. 308 (Hebr 3, 5 – 11; 17
– 19) Lk zač. 102 (20, 27 – 44)
Utorok, 03. december
Sv. prorok Sofoniáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 310 (Hebr 4, 1 – 13); Lk
zač. 106 (21, 12 – 19)
Streda, 04. december
Sv. veľkomuč. Barbora
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 111); Ap. zač. 312 (Hebr 5, 11 – 6, 8)
Lk zač. 104 (21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24)
Štvrtok, 05. december
Prep. a bohonositeľský otec Sáva Posvätený
06:30 sl. sv. lit. (PZ 289); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 301); Ap. zač. 315 (Hebr 7, 1 – 6); Lk
zač. 107 (21, 28 – 33)
Piatok, 06. december
Sv. otec Mikuláš. Prvý piatok mesiaca.
Voľnica.
06:30 csl. sv. lit. (HP 301); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 290); Ap. zač. 317 (Hebr 7, 18 – 25); Lk
zač. 108 (21, 37 – 22, 8)
Sobota, 07. december
Sv. Ambróz, milánsky biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 304); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 96, 292); Ap. zač. 220b (Ef 2, 11– 13);
Lk zač. 72 (13, 18 – 29)
17:00 Mariánske večeradlo
Nedeľa, 08. december
26. nedeľa po Päťdesiatnici. Počatie
Presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Prikázaný sviatok. Myrovanie.
08:00 csl. sv. lit. (HP 97, 305); 10:00 sl. sv.
lit. (PZ 96, 292); Ap. zač. 258 ( Kol 3, 12
– 16); Lk zač. 85 (17, 12 – 19)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
18:00 Chvály s modlitbami za uzdravenie
a oslobodenie
o. Miroslav Dargaj
- zdržanlivosť od mäsa

chvály s modlitbami
za uzdravenie a oslobodenie
Srdečne vás pozývame na modlitby chvál s modlitbami za
uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela,
ktoré sa uskutočnia v nedeľu 8. decembra o 18:00 hod. v
chráme.

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 13. decembra. 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.

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...

