Prvá pôstna nedeľa
Nedeľa ortodoxie - o úcte ikon
IKONA

Ikona je
svätý obraz, na ktorom je zobrazená osoba svätého alebo zobrazená
udalosť - sviatok v Cirkvi. Uctievaním ikony si uctievame samotného
Boha.
Ikonu zhotovujú ikonopisci podľa presného postupu a hovoríme, že
ikona sa píše. Preto keď sa pozerám na ikonu, môžem z nej čítať ako
zo Svätého Písma:

je okno do neba,
keď sa na ňu
pozerám,
môžem vidieť
svätých,
ktorí sú v nebi
a cez ikonu
(okno) sa
môžem s nimi
stretnúť.

Ako prejavujem úctu ikonám v chráme:
Najprv:
1. Úklon a znamenie kríža
(prežehnanie sa)
Potom:
2. Pobozkanie ikony alebo dotknutie
sa svojím čelom ikony
A nakoniec:
3. Zapálenie sviečky pred ikonou (ako
symbol stálej modlitby)

Na každej ikone musí byť presné označenie, kto alebo čo je na nej
vyobrazené a zároveň tam nenájdeme meno autora, pretože sa tým
zdôrazňuje osoba na ikone a nie ten, kto ju napísal.
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Poznáme

aj

divotvorné

ikony

(čudotvorné), teda zázračné. Sú to

DIVOTVORNÁ

také,

ktoré

zázračným

a nevysvetliteľným spôsobom slzili,

IKONA

alebo

krvácali,

vytekala

z nich

myrha alebo nahlas plakali. Takúto
ikonu si uctievame aj na našom
pútnickom mieste v Klokočove.

Vieš priradiť správne názvy k ikonám?

ÚLOHA 1

1

2

Klokočovská

Matka ustavičnej

Spolutrpiaca

Bohorodička

pomoci

Bohorodička

A

B

3

C

Prežehnám sa
správne:
Gréckokatolíci sa prežehnávajú takto:
Tri prsty na pravej ruke (symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu – Boha v troch
osobách: Otec, Syn a Svätý Duch).
Dva prsty zohnuté v dlani (vyznávame Božskú a ľudskú prirodzenosť Ježiša
Krista, lebo Ježiš bol aj Boh a aj človek).
S takto spojenými prstami robím na sebe znamenie kríža od hlavy po pás
a potom z pravého pleca na ľavé, pričom sa modlím: „ V mene Otca,
i Syna, i Svätého Ducha. Amen.
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Príbeh v plameňoch
Už od dávnych čias si kresťania vytvárali obrazy Ježiša, Presvätej
Bohorodičky, anjelov a rôznych dôležitých udalostí v histórii cirkvi.
Maľovali ich hlboko v podzemných katakombách, ktoré sa
nachádzali pod mestom Rím. V týchto katakombách sa skrývali prví
kresťania, ktorí boli prenasledovaní pre svoju vieru v Ježiša Krista. Tieto
obrazy svätých boli maľované aj na stenách v chrámoch
a v kláštoroch. V tom čase iba veľmi málo ľudí vedelo písať a čítať
a tak cez tieto maľby a ikony svätých si zapamätali a učili sa o živote
Ježiša Krista a svätých.
Avšak približne 700 rokov po smrti Ježiša Krista byzantský cisár Lev III.
a neskôr jeho syn Konštantín sa rozhodli zničiť a spáliť všetky ikony,
a zakázali ich uctievať. Vypaľovali kláštory, mučili a vraždili mníchov,
ktorí tieto ikony písali alebo ukrývali (toto obdobie nazývame
ikonoborectvo – trvalo približne sto rokov).

„Klaniame sa
tvojmu
prečistému
obrazu,
Dobrotivý,
prosiac
odpustenie
našich
prehrešení,
Kriste Bože.“
Tropár
nedele

V tom čase žil v meste Damask (v Sýrii) muž, ktorý sa volal Ján. Bol
veľmi múdry a vzdelaný. Dnes ho nazývame Ján Damaský. Mesto
patrilo arabskému kalifovi (kráľovi) a Ján dostal významnú úlohu byť
kalifovým poradcom. Kalif bol moslim a Ján bol kresťan. Ján vyučoval
a sám písal ikony, dosiahol, že v celej Sýrii bolo povolené uctievanie
ikon, čo sa nepáčilo cisárovi Levovi. Preto Lev oklamal kalifa, Jána
označil za zradcu, kalif tomu uveril a dal Jánovi odťať pravú ruku. Ján
sa celú noc modlil a plakal pred ikonou Bohorodičky a ruka sa mu
zázračne uzdravila. Vtedy Jánovi uveril aj kalif. Potom Ján odišiel do
kláštora a napísal veľa hymnov a modlitieb, a tiež zaviedol 8 hlasov,
ktoré dodnes v našej cirkvi používame.
Nakoniec cisárovná Irena zvolala snem biskupov (2. nicejský snem),
ktorí sa zhodli na uctievaní ikon podľa učenia Jána Damaského.
Avšak odporcovia boli proti. Až v roku 843 sa v čase panovania
cisárovny Teodory podarilo naspäť vrátiť ikony do chrámov a obnoviť
ich uctievanie. Toto víťazstvo nad ikonoborectvom si pripomíname
v prvú pôstnu nedeľu (ortodoxia = pravá viera a pravdivé uctievanie
Boha).
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ÚLOHA 2

ÚLOHA 3

Ako sa ti darilo
plniť úlohy
v minulom
týždni?

Ak si pozorne čítal, budeš vedieť označiť,
ktorý výrok je pravdivý a ktorý nepravdivý.
Správnu odpoveď farebne podčiarkni.
Ikona je oknom do
neba
cisár Lev pálil ikony

Ikona
je
obrázok
zvieratka
cisár Lev uctieval ikony

Cisár Lev mal rád Jána
Damaského
Cisár Konštantín dal
priniesť ikony späť do
chrámov
Ikony môžu byť len v
chráme

Ján Damaský písal ikony

Pomôž vrátiť ikony späť do chrámu:

Cisárovná Teodora dala
priniesť ikony späť do
chrámov
Ikony môžu byť v chráme
aj doma
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Šikovné ruky
Skús sa tento týždeň zamerať na prírodu. Obdivuj krásu, ktorú stvoril dobrý
Pán Boh a porozmýšľaj, ako ju ľudia ničia a nestarajú sa o ňu.
V tomto zimnom období lesné zvieratká, ale aj vtáčiky potrebujú
prikrmovať, pretože v zime ťažko niekde nájdu potravu.
Pomôž vtáčikom a vyrob pre nich búdku alebo kŕmitko. Tvoji rodičia ti určite
radi pomôžu. Môžeš si ich vyrobiť ľahko z krabice od mlieka alebo smotany,
starší a zručnejší chlapci môžu vyskúšať so svojím ockom alebo dedkom
niečo zmajstrovať z dreva.
Nezabudnite tam vtáčikom nasypať krmivo a pozorovať, ako zobkajú.
Príjemnú prácu.

Dobré skutky
Ako sa ti darilo minulý týždeň? Verím, že si si do svojej dózičky už stihol napísať
a vhodiť aspoň jeden dobrý skutok.

MOJE ÚLOHY NA 2. TÝŽDEŇ
v každý deň 3-krát Raduj sa Bohorodička za odvrátenie pandémie
v celý týždeň nepozerám televízor, tablet a nehrám PC hry
v ak chceš, sladkosti si dopraj iba cez víkend
v každé ráno keď vstanem, hneď sa oblečiem a usteliem si sám posteľ
v stredy a piatky nejem mäso
v nepočúvam hudbu a netancujem
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Pomôž ikonopiscovi dokončiť ikony, ale pozor - použi správne farby - nájdi si na
internete ikonu Bohorodičky. Môžeš si ju vystrihnúť a modlťi sa pred ňou vo svojej izbe.
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