EPIKLÉZA
Epikléza - je liturgické vzývanie Svätého Ducha na zhromaždený ľud okolo svätého prestola a predložené dary (chlieb, víno). „Prinášame ti túto duchovnú a nekrvavú službu, vzývame, prosíme a úpenlivo ťa žiadame: Zošli svojho Svätého Ducha
na nás i na tieto predložené dary. A učiň tento chlieb drahocenným telom tvojho
Krista. A čo je v tejto čaši, drahocennou krvou tvojho Krista. Premeň ich Duchom tvojím Svätým. Nech sú prijímajúcim na občerstvenie duše, na odpustenie hriechov, na
spoločenstvo v tvojom Svätom Duchu, na uskutočnenie nebeského kráľovstva, na
posilnenie dôvery v teba, nie na súd alebo odsúdenie. (Liturgia sv. Jána Zlatoústeho)
Mocou Svätého Ducha sa premieňajú predložené dary i zhromaždený Boží ľud, aby
všetci, čo skrze vieru a sväté iniciačné tajomstvá (krst, myropomazanie, Eucharistia)
získali milosť dosahovať plnosť podoby Boha vo svojom živote. Aby všetci spoznali
šírku a hĺbku lásky nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, a aby jeho tvár žiarila
v našich myšlienkach, slovách i skutkoch. Teofan Zatvornik definuje trojaké rozdelenie človeka na telo, dušu a Svätého Ducha. Telo sa živí, dýcha, pohybuje. Duša myslí,
chce, cíti. Charakteristická činnosť Ducha je modlitba, ktorú je možno nazvať „dýchaním Ducha“. Ako sa kyslík pľúcami a krvou dostáva do celého tela, Svätý Duch sa
modlitbou vstrebáva do každej činnosti človeka.
o. Miroslav Dargaj

FA R S K É O Z N A M Y
u
Vo štvrtok 11. júna máme sviatok
Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú
v tento deň o 6.30 a 18.00 hod. Po poslednej večernej sv. liturgii bude krátka
adorácia. Pri oboch sv. liturgiách bude
myrovanie.
u V stredu 17. júna bude po večernej
sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.
u
V piatok 19. júna máme sviatok
Božského Srdca Ježiša Krista. Sv. liturgie
budú o 6.30 a 17.30 hod. Všetky budú s
myrovaním. V tento deň je voľnica.
u Až do odvolania slávime v nedeľu
4 sv. liturgie: 7.30 a 9.00 hod. prednostne pre seniorov, 10.30 hod. a 12.00 hod.
Pripomíname, že kapacita chrámu je po
poslednom uvoľňovaní a usmerneniach,
ktoré platia aj pre chrámy, upravená na
106 miest. Sedieť sa dá vo všetkých laviciach šachovnicovým spôsobom. Miesta sú označené tak ako doteraz bielym
papierikom. Žiadame preto tých, ktorí

prichádzajú do chrámu už po jeho zaplnení, aby zaujali miesto vonku pred chrámom alebo prišli na ďalšiu sv. liturgiu.
Aj napriek tomu, že vonku v exteriéri je
možné pri dodržaní min. dvojmetrovej
vzdialenosti od iných osôb chodiť bez
rúška, v interiéroch, t.j. v chráme stále
platí POVINNÉ NOSENIE RÚŠOK. Keďže
sa situácia mení z dňa na deň, prosíme
vás, aby ste sledovali našu webovú stránku, na ktorej nájdete aktuálne informácie ohľadom max. počtu ľudí v chráme,
o možnostiach sedenia v laviciach ako aj
o aktuálnych časoch slávení sv. liturgií v
nedeľu. Po uplynutí prísnych obmedzení
sa v nedeľu opäť vrátime k zaužívanému
sláveniu, t.j. 7.00 utiereň, 8.00 sv. liturgia
v cirkevnoslovanskom jazyku, 10.00 sv.
liturgia v slovenskom jazyku a 17.00 večiereň. Ďakujeme za pochopenie a za to,
že túto situáciu zvládame s pokojom a
vzájomným ohľadom.
o. Peter Kačur
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O svätosti
Načože je svätým naša chvála,
načo naša oslava, načo aj táto naša
slávnosť? Načo sú pozemské pocty
tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec?
Načo sú im naše chválospevy? Svätí
nepotrebujú naše pocty, ani z našej
nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom
prípade v našom záujme, nie v ich.
Ja cítim, priznávam sa, že sa pri tejto
spomienke rozpaľuje vo mne silná
túžba.
A prvá túžba, ktorú v nás vyvoláva alebo zosilňuje spomienka na
svätých, je tešiť sa ich milej spoločnosti a zaslúžiť si byť spoluobčanmi
a spoločníkmi blažených duchov,
pripojiť sa k zástupu patriarchov, šíkom prorokov, senátu apoštolov,
početnej armáde mučeníkov, zborom vyznávačov a chórom panien
a konečne zhromaždiť sa a radovať
sa v spoločenstve všetkých svätých.
Ono spoločenstvo prvorodených nás
očakáva (porov. Hebr 12,23), a my
nedbáme. Túžia po nás svätí, a my si
to nevážime. Čakajú na nás spravodliví, a my si to nevšímame.
Prebuďme sa už, bratia! Vstaňme z mŕtvych s Kristom! Hľadajme,
čo je hore, myslime na to, čo je hore (porov. Kol 3,1-2). Túžme po tých,
ktorí túžia po nás. Ponáhľajme sa za
tými, čo nás očakávajú, so zápalom
ducha sa vydajme za tými, čo na nás
čakajú. A máme túžiť nielen po spoločenstve svätých, ale aj po ich šťastí.

Keď túžime po ich prítomnosti, máme
sa horlivým úsilím uchádzať aj o ich
slávu. Lebo táto ctižiadostivosť nie je
škodlivá a dychtenie za touto slávou
nie je nijako nebezpečné.
A toto je druhá túžba, ktorú v nás
vyvoláva spomienka na svätých, aby
sa aj nám zjavil Kristus, náš život, ako
im, a aby sme sa aj my zjavili s ním
v sláve (porov. Kol 3,4). Lebo nateraz
sa nám naša hlava predstavuje nie aká
je, ale akou sa pre nás stala; nie ovenčená slávou, ale zovrená tŕňmi našich
hriechov. Nech sa úd pod tŕním korunovanou hlavou hanbí žiť v prepychu,
lebo doteraz mu nebol nijaký purpur
na slávu, ale na posmech. A keď príde
Kristus, keď sa už nebude zvestovať
jeho smrť (porov. 1Kor 11,26), aby
sme vedeli, že sme aj my zomreli a náš
život je ukrytý s ním (porov. Kol 3,3).
Hlava sa zjaví v sláve a s ňou zažiaria
oslávené údy; keď totiž pretvorí naše
úbohé telo, aby sa stalo podobným
slávnej hlave, ktorou je on (porov. Flp
3,21).
Po tejto sláve teda dychtime celou a spoľahlivou ctižiadosťou. Nuž
teda, aby sme v ňu mohli dúfať a robiť
si vyhliadky na toľkú blaženosť, veľmi
potrebujeme aj príhovory svätých,
aby sme na ich orodovanie dostali to,
čo nedosiahneme svojimi schopnosťami.
Z reči sv. opáta Bernarda
spracoval o. Peter Kačur

LITURGICKÝ PROGRAM
Pondelok, 8. jún
Prenesenie pozostatkov sv. veľkomuč.
Teodora Tiróna.
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 108); Ap. zač. 83. (Rim 2, 28 – 3, 18);
Mt zač. 19. (6, 31 – 34. 7, 9 – 11);
18:45 Moleben k Božskému Srdcu
Utorok, 9. jún
O. sv. Cyril.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 110); Ap. zač. 86. (Rim 4, 4 – 12); Mt
zač. 22. (7, 15 – 21);
Streda, 10. jún
Sv. hieromuč. Timotej.
6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
111); Ap. zač. 87. (Rim 4, 13 – 25); Mt zač.
23. (7, 21 – 23);
Štvrtok, 11. jún
Sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Myrovanie.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 239); Ap. zač. 149. (1 Kor 11, 23 – 32);
Jn zač. 23. (6, 48 – 54);
19:00 Poklona Najsvätejšej Eucharistie
Piatok, 12. jún
Prep. o. Onufrios Veľký.
6:30 csl. sv. lit. (HP 239); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
223); Ap. zač. 90. (Rim 5, 17 – 6, 2); Mt zač.
31. (9, 14 – 17);
Sobota, 13. jún
Sv. muč. Akvilína.
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 96, 223); Ap. zač. 84. (Rim 3, 19 – 26);
Mt zač. 20. (7, 1 – 8);
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 14. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici.
07:30 csl. sv. lit. (HP 97, 239); 09:00 sl. sv.
lit. (PZ 96, 223); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 96, 223);
12:00 sl. sv. lit. (PZ 96, 223); Ap. zač. 81b.
(Rim 2, 10 – 16); Mt zač. 9. (4, 18 – 23);
17:00 Veľká večiereň

EUCHARISTIA
Pondelok, 15. jún
Sv. pro. Amos.
06:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 223); Ap. zač. 94. (Rim 7, 1 – 13); Mt
zač. 34. (9, 36 – 10, 8);
Utorok, 16. jún
O. sv. Tychón divotvorca.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 239); Ap. zač. 95. (Rim 7, 14 – 8, 2); Mt
zač. 35. (10, 9 – 15);
Streda, 17. jún
Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael.
6:30 csl. sv. lit. (HP 239); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
223); Ap. zač. 96. (Rim 8, 2 – 13); Mt zač.
36. (10, 16 – 22);
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
Štvrtok, 18. jún
Sv. muč. Leontios.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 223); 18:00 csl. sv. lit.
(HP 239); Ap. zač. 98. (Rim 8, 22 – 27); Mt
zač. 37. (10, 23 – 31);
Piatok, 19. jún
Sviatok Božského Srdca Ježiša Krista.
Voľnica. Myrovanie.
6:30 csl. sv. lit. (HP 242); 17:30 sl. sv. lit.
(PZ 226); Ap. zač. 306. (Hebr 2, 11 – 18);
Jn zač. 9. (3, 13 – 17);
Sobota, 20. jún
Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka.
06:30 csl. sv. lit. (HP 245); 18:00 sl. sv. lit.
(PZ 97); Ap. zač. 85. (Rim 3, 28 – 4, 3); Mt
zač. 24. (7, 24 – 8, 4);
17:00 Veľká večiereň
Nedeľa, 21. jún
3. nedeľa po Päťdesiatnici.
07:30 csl. sv. lit. (HP 98); 09:00 sl. sv. lit. (PZ
97); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 97); 12:00 sl. sv. lit.
(PZ 97); Ap. zač. 88. (Rim 5, 1 – 10); Mt zač.
18. (6, 22 – 33)
17:00 Večiereň
o. Miroslav Dargaj

MOŽNÁ ZMENA PROGRAMU ZÁVISÍ OD EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE.

Mali pred sebou dlhý večer. Ježiš vedel, že to je posledné jedlo, ktoré je
spoločne so svojimi priateľmi, ale oni sedeli okolo stola ako keby to bola večera ako
každá iná. Niektorí z nich si všimli, že Ježiš vyzerá akosi posmutnelo. Ježiš rozlomil
chlieb a rozdelil sa s ním so svojimi priateľmi. “Jedzte”, povedal. “Toto je moje telo,
ktoré sa pre vás láme.” Potom chytil kalich s vínom. “Pite. Toto je moja krv, ktorá sa za
vás prelieva.”
Keď jedli a pili,
nechápali, akým
trápením bude
musieť Ježiš na
ďalší deň prejsť.
“Vieš, že by
som pre teba urobil
čokoľvek,” povedal
Peter Ježišovi.
“Dokonca by som
za teba i zomrel!”
Ježiš ale
smutne zavrtel
hlavou. “Skôr ako
zajtra ráno zakikiríka kohút, Peter,
trikrát povieš, že ma
nepoznáš.”
Drahý mladý
priateľ, čo by si
ty chcel urobiť
pre Ježiša? Čo
by si mu ty chcel s vďačnosti
ponúknuť? Zaiste vieš krásne
maľovať. Skús pre
Ježiša vyfarbiť
tento obrázok a
venuj ho Ježišovi.

