Gréckokatolícka cirkev

31/2019

farnosť sv. Petra a Pavla

Topoľa

Christós posreďí nás!
Premenenie Pána
Premenenie

Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v

živote Ježiša Krista tu na zemi. Sv. Matúš píše: O šesť dni vzal
Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich
na vysoký vrh do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu
zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Tradícia hovorí, že to bolo na vrchu Tábor, ktorý sa týči priamo v srdci Galiley uprostred nížinatej krajiny. Stalo sa to v druhom roku Pánovho účinkovania (asi roku 29) medzi židovskými sviatkami
Veľkej noci (alebo Turícami) a Sviatkami stánkov. Vrch Tábor
bol veľmi vhodný na nerušenú meditáciu a spojenie s Bohom.

Slávenie tohto sviatku siaha do 4. stor. V tej dobe svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, dala postaviť
chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána. Tento sviatok sa vo Východnej cirkvi slávnostne oslavuje od 6. stor. pod
názvom „Pánovho premenenia“. V západnej Sýrii sa v 8. stor.
nazýval „Sviatok Tábora“. Pôvodne sa sviatok Premenenia slávil vo februári. Avšak, keďže tento
radostný sviatok väčšinou pripadol v pôstnom období, čo nezodpovedalo duchu pôstu a pokánia,
bol preložený na 6. augusta. Prečo práve na tento deň? Historik Eusébius a Sv. Ján Damascenský
sú toho názoru, že Premenenie Pána sa konalo 40 dní pred smrťou Kristovou. Tak Svätá Cirkev
držiac sa tejto mienky, preložila sviatok Premenenia Pána z februára na 6. augusta, pretože o 40
dní neskôr – 14. septembra pripadá sviatok Povýšenia Kríža – spomienka na Kristovo utrpenie a
smrť. Sviatok Premenenia je jedným z dvanástich hlavných sviatkov našej cirkvi. Má jeden deň
predprazdenstva a sedem dní poprazdenstva.

Tento sviatok sa slávi v čase, keď dozrievajú plody zeme. Od dávnych čias sa vo Východnej cirkvi v tento deň požehnávajú prvotiny úrody zeme, ako poďakovanie Bohu.
Tento zvyk prevzala kresťanská tradícia zo Starého zákona, ktorý predpisoval priniesť prvotiny
plodov do Chrámu.

Liturgický program
05.08.2019 – 11.08.2019
Dátum

05.
08.

Program

Čas

Úmysel

PONDELOK

Sv. liturgia

18:00 * ZBP Ján s rod. (58)

UTOROK

Sv. liturgia
Drevená cerkov

10:00 * Na úmysel darcu

Premenie Pána

Sv. liturgia PRÍSLOP

16:30 * Na úmysel darcu

Myrovanie

Sv. liturgia TOPOĽA

18:00 * Na úmysel darcu

07.
08.

STREDA

Sv. liturgia

08:00 † Z r. Maruničovej (45)

08.
08.

ŠTVRTOK

Sv. liturgia

08:00 * ZBP Miroslav (34)

PIATOK

Sv. liturgia

18:00 † Anna + panachyda

Sv. liturgia

08:30 * ZBP Michal

06.
08.

09.
08.
10.
08.

11.
08.

Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA

NEDEĽA
Deviata nedeľa
po ZSD
Zbierka na

Sv. liturgia PRÍSLOP

08:30 * Na úmysel darcu

Sv. liturgia TOPOĽA

10:00 * Za veriacich farnosti

Utorok 06.08 sviatok - myrovanie
O. Mgr. Lukáš Kireš - 0904 738 354
www.topola.fara.sk
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