Gréckokatolícka cirkev

35/2019

farnosť sv. Petra a Pavla

Topoľa

Christós posreďí nás!
Narodenie presvätej
Bohorodičky
Ľudia sa rodia v rodine, pričom vytvárajú dlhú líniu pokolení. No v Božích očiach je každá osoba samostatná, jedinečná, neopakovateľná. Narodenie každého človeka je vopred určené Bohom vo večnosti. Preto v istom zmysle, každý
žije vo svete nie z vôle človeka, ani z vôle krvi, ale z vôle Božej. Z tohto dôvodu sa narodenie človeka zobrazuje na ikonách veľmi slávnostne, ako prejav Božieho plánu.
To sa zvlášť týka narodenia Bohorodičky. Celá scéna sa
odohráva v posvätnom priestore, akoby chráme. Symbolický význam je očividný: Mária sa stane
príbytkom Krista, a sám Kristus bude novým chrámom.
Jedinečnosť narodenia Božej Matky sa tiež zdôrazňuje typickým starozákonným motívom
neplodnej ženy: Anna – stará žena, ktorá bola považovaná za neplodnú. Aby teda Mária mohla
prísť na svet, je potrebný Boží zásah. To je vzdialené ohlásenie budúceho narodenia Krista z Panny a Svätého Ducha. Rovnako scéna kúpania dieťaťa, ktorá sa vždy nachádza na ikonách zobrazujúcich narodenie človeka, nadobúda osobitný význam.
Na ikone figurujú tiež ženy, ktoré prinášajú dary. Tento motív je možno prevzatý z ceremoniálu cisárskeho dvora. Možno v tom vidieť analógiu s ikonou Pánovho Narodenia, na ktorej pastieri nesú dary. Každý človek, ktorý prichádza na svet, je stvorený na Boží obraz , teda ako vysvetľujú cirkevní otcovia, na obraz Krista. Preto narodenie Božej Matky je účasťou na narodení Krista. Jednako však to, že dary nenesú priamo novorodeniatku, ale jeho matke, poukazuje na iné vysvetlenie: ženy týmto prejavujú skutočnosť, že novorodená je z ich rodu, z ich národa, má právo
na úctu, a vyjadruje nádej všetkých.
Narodenie predstavuje nádej, a matky vždy majú istý dar predtuchy, pokiaľ ide o ich deti.
Anna sedí na lôžku a pozerá sa do diaľky, akoby chcela prorokovať, ale uvedomuje si, že je ešte
viazaná mlčaním: je to mlčanie plné radostného očakávania budúcich udalostí.

Liturgický program
02.09.2019 – 08.09.2019
Dátum

Program

Čas

Úmysel

02.
09.

PONDELOK

Spoveď
Sv. liturgia

17:30
† Juraj, Anna, Ján, Juraj (60)
18:00

03.
09.

UTOROK

Spoveď
Sv. liturgia

17:30
* ZBP Katarína (73)
18:00

04.
09.

STREDA

Spoveď
Sv. liturgia

17:30
* ZBP Katarína (78)
18:00

05.
09.

ŠTVRTOK

Sv. liturgia
Spoveď chorých

PIATOK

Spoveď PRÍSLOP
Spoveď
Sv. liturgia TOPOĽA

06.
09.
07.
09.

Zdržanlivosť od mäsa

08:00
* ZBP Adam
09:00
16:00
17:30 † Vladimír (ročná)
18:00

Fatimská sobota Ľutina

SOBOTA

Sv. liturgia PRÍSLOP

07:30 * Na úmysel darcu

Sv. liturgia TOPOĽA

08:30 * Za veriacich farnosti

NEDEĽA

08.
09.

Trinásta nedeľa
po ZSD
Narodenie
Presvätej
Bohorodičky

Sv. liturgia
Stakčínska Roztoka

10:30

Odpustová slávnosť

Spoveď chorých štvrtok 09:00
Sobota - fatimská sobota v Ľutine dekanát Snina odchod
autobusu zo Sniny o 07:00 hod, nahlásiť do utorka
O. Mgr. Lukáš Kireš - 0904 738 354
www.topola.fara.sk
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