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Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Na začiatku 10. storočia bol Carihrad obliehaný Arabmi. Veriaci sa zišli k modlitbám
v chráme presvätej Bohorodičky vo Vlacherne. Medzi modliacimi sa bol aj sv. Andrej
a jeho učeník Epifánius. Svätý Andrej (sv. Andrej, Christa
radi jurodivyj – jeho spomienka je hneď v nasledujúci deň
2.októbra) počas modlitby pozdvihol oči k nebu a tu nad
svätými dverami uvidel Presvätú Bohorodičku, ktorú
sprevádzali apoštol Ján, sv. Ján Krstiteľ a nespočetný
zástup veriacich. Mária prichádza do svätyne a dlho sa na
kolenách modlí.
Potom vstala a rozprestrela svoj plášť nad zhromaždeným
zástupom veriacich. Epifánius mal to isté videnie. Keď sa
ľudia dozvedeli o zjavení, plní radosti a nádeje sa vrátili do
svojich domovov. Onedlho boli Arabi porazení a Carihrad
zachránený. Tento výjav bol chápaný tak, že Bohorodička
berie pod svoju ochranu mesto i svoj ľud.
Sú však aj mienky niektorých historikov (je to ale menšina v porovnaní s prvou verziou),
ktorí tú istú udalosť umiestnili do 5. storočia, za panovania cisára Leva I. zvaného Múdry.
Sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne bol zo začiatku iba sviatkom miestnej cirkvi,
ba dokonca po páde Carihradu v roku 1453 ho prestali sláviť. Nie sú jasné svedectvá
o tom, prečo práve 1. október je dňom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Niektorí autori
to viažu na osobu Romana Sladkopevca, ktorého spomienka je takisto 1.októbra a ktorý
zložil množstvo piesní k úcte Presvätej Bohorodičky.
Sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne nepatrí k dvanástim veľkým sviatkom
liturgického roku. Byzantský obrad vo svojich bohoslužbách vyzdvihuje tri najkrajšie
privilégia Bohorodičky: jej materstvo, panenstvo a sprostredkovanie milostí pred Bohom.
Jej výsada prostredníčky (zástupníčky) pred Bohom je hlboko vtlačená do povedomia
veriaceho človeka. Na tomto mieste je nutné konštatovať, že v Západnej cirkvi nie je tento
mariánsky sviatok.
Zdroj: www.grkathe.sk

Farské oznamy
Sväté liturgie – ako zvyčajne cez týždeň o 17.30 a v nedeľu o 10.00. Cez
týždeň sa pomodlíme po sv. liturgiách moleben alebo akatist k presvätej
Bohorodičke. V nedeľe o 9.45 sa znovu začneme modliť tretiu hodinku. Srdečne
Vás pozývam.
Zbierka na Boží hrob – sväté miesta v Izraeli bude aj túto nedeľu 20.9. po
svätej liturgii. Pozývam Vás k štedrosti.
Moleben k svätému Šarbelovi – sa budeme modliť v nedeľu 27.9. a po
skončení bude pomazanie olejom svätého Šarbela.
Sviatok Bohorodičky Ochrankyne – vo štvrtok 1.10. budeme sláviť svätú
liturgiu o 17.30 a po nej bude myrovanie a akatist k presvätej Bohorodičke.
Intencie a prosby za svojich blízkych – kto z Vás by chcel obetovať svätú
liturgiu za svojich blízkych môže tak urobiť mailom alebo aj osobne v sakristii.
Prípadne, ak chcete obetovať prosbu v nedeľu urobte tak aspoň 10 minút pred
svätou liturgiou.
Hygienické opatrenia – sedí sa šachovnicovito, rodiny môžu spolu, sú
naďalej povinné rúška, dezinfekcia rúk. Eucharistiu si berieme do ruky z diskosa
a namáčame do kalicha. Hneď prijímame a omrvinky, ktoré nám zostanú na ruke
prijmeme ústami a uistíme sa, že nám tam nezostali viditeľné čiastočky.
Časopis Slovo – nezabudnite si vyzdvihnúť v sakristii chrámu časopis Slovo.
Farský účet – číslo farského účtu: SK06 1111 0000 0010 5170 0001
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