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25. – 31.1.2010
Liturgický kalendár:
Pondelok

25.1.

Obrátenie svätého Pavla, apoštola

Sviatok

Utorok

26.1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Spomienka

Streda

27.1.

Sv. Angely Merici, panny

Ľub. spom.

Štvrtok

28.1.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Nedeľa

31.1.

4. Nedeľa v Cezročnom období

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Dnes, 24. januára 2010, popoludní o 15.00 hod, vo farskom kostole
sv. Michala Archanjela na Fončorde, sa bude konať spoločná
ekumenická pobožnosť nášho mesta. Srdečne vás všetkých na ňu
pozývame.

Zbierka na Haiti
Dnes je celoslovenská zbierka na Haiti.
UPOZORNENIE!
Chceme vás upozorniť na to, že v súvise s touto tragédiou sa našli
špekulanti, ktorí posielajú SMS-ky s ponukou poslať peniaze na účet
na pomoc obetiam zemetrasenia. Prekontrolujte si, či ide naozaj
o účet, ktorý je účtom Katolíckej charity, Červeného kríža či iných
organizácií, ktoré robia verejné zbierky, lebo inak pošlete peniaze
špekulantom.

Zbierka na Katolícku univerzitu
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Katolícku
univerzitu v Ružomberku, tak ako nás k tomu vyzvali aj otcovia
biskupi v pastierskom liste.

Modlitby matiek
Komunita Útecha pozýva všetky fyzické aj duchovné matky
na modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční v kostole Panny Márie
Pomocnice v Sásovej v dňoch 29.-31.1.2010. Začiatok stretnutia je
vždy o 19.20 hod. V piatok na tému: Pôst a odprosovanie za svoje
hriechy; v sobotu: Odprosovanie za hriechy tých, ktorí ubližujú nám
a našim deťom; v nedeľu: Chválime Pána za všetko, čo urobil v našich
životoch.

Svätec týždňa
Sv. Angela Merici (1474 - 1540)
Pochádzala z jednoduchej talianskej rodiny. Ako 15 ročná ostala sirotou.
Odišla bývať ku strýkovi. Stala sa členkou tretieho rádu sv. Františka
Assiského. Snažila sa nasledovať Františka v chudobe i v hlbokom
duchovnom živote. Po smrti strýka mala videnie, na základe ktorého sa
rozhodla venovať chudobným dievčatám. Učila ich ručným prácam
a rozličným cnostiam kresťanských žien a matiek. Angelu v istom čase
trápila aj ťažká choroba, z ktorej bola zázračne vyliečená. Pri púti do Svätej
zeme a do Ríma sa stretla s pápežom Klementom VII., ktorý schválil jej
dielo. Čoskoro sa k nej hlásili i prvé spoločníčky. Takto boli položené
základy budúceho rehoľného spoločenstva, ktoré si zvolilo za svoju
patrónku sv. Uršulu, uctievanú ako ochrankyňu mladých dievčat. Uršulínky
neboli spočiatku klasickou rehoľou. Venovali sa predovšetkým
charitatívnej a vychovávateľskej činnosti. Neskôr sa vyvinuli viaceré typy
uršulínok – svetské i kláštorné. Angela však viedla novozaložené
spoločenstvo iba krátko. Zomrela a bola pochovaná v talianskej Brescii,
v mieste prvej uršulínskej komunity. Uršulínky pôsobili aj na Slovenku a to
takmer 300 rokov, hlavne v Bratislave a Trnave.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
Počas týchto týždňov sa v našej rubrike postupne
dozvedáme o príprave na kňazstvo v jeho
jednotlivých fázach.
Dnes si priblížime samotné kňazské svätenie –
druhú časť.

KŇAZSKÁ VYSVIACKA (II.)
Po litániách nasleduje vkladanie rúk a konsekračná modlitba, podobne ako
pri diakonskej vysviacke. Tieto dve prvky sú vo vysviacke vždy
najdôležitejšie a predstavujú samotné svätenie. Každý kandidát teda prijme
od biskupa vkladaním rúk posvätnú moc. Potom vkladajú ruky na hlavy
kandidátov aj všetci prítomní kňazi. Biskup potom prednesie konsekračnú
modlitbu, po ktorej sú kandidáti už skutočnými kňazmi. Štólu, ktorú mali
doteraz šikmo cez hruď, si upravia tak, ako ju nosievajú kňazi. Na to si ešte
oblečú kňazský ornát a po jednom pristupujú k biskupovi. On im maže
dlane svätou krizmou a pritom hovorí: „Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec
pomazal Duchom Svätým a mocou, nech Ťa ochraňuje, aby si mohol
posväcovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu.“ Pomazanie krizmou sa
v liturgii vyskytuje pomerne často – pri krste, pri birmovaní, pri svätení
nového oltára i kostola a pri kňazskej vysviacke. Jeho význam treba hľadať
ešte v Starom zákone, kde králi nastupovali do svojho úradu až
po pomazaní. Ním sa im odovzdávala moc, pocta, ale aj úloha. Tak to bolo aj
v stredovekej Európe, kde korunovácii kráľa vždy predchádzalo
pomazanie. Pomazanie však bolo spojené aj s odovzdávaním iných
vznešených úradov a úloh. Takto sa pri každej sviatosti naznačuje
vznešenosť Božieho povolania a úlohy, ktorú nám v tomto svete
odovzdáva. Zároveň však odovzdáva svoju moc, preto sa v liturgických
pomazaniach vždy spomína Duch Svätý, Darca chariziem, potrebných na
splnenie úlohy. V tomto kontexte môžeme vnímať aj osobitosť pomazania
pri kňazskej vysviacke. Počas týchto úkonov sa spieva spev k Duchu
Svätému, alebo nejaká pieseň o kňazstve.
Predposledným prvkom kňazskej vysviacky je odovzdávanie obetných
darov. Biskup podáva misku s hostiami a kalich s vínom do rúk

novokňazom a každému hovorí: „Prijmi obetné dary svätého ľudu a obetuj
ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať; pripodobni sa tomu, čo budeš držať
v rukách, a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža.“ Biskup napokon
každého objíme, podobne urobia aj prítomní kňazi a svätá omša pokračuje
zvyčajným spôsobom až do konca. Na záver sú oznámené miesta prvého
účinkovania novokňazov. Medzi vysviackou a nástupom na určené miesto,
ešte býva u nás zvykom osobitne sláviť vo svojej rodnej farnosti prvú svätú
omšu, čiže primície. Primície sú zvyčajne prejavom radosti spoluobčanov
novokňaza. Tešia sa, že medzi nimi vyrástol kňaz, s ktorým sa zároveň lúčia
a odovzdávajú ho farnosti, pre ktorú je určený.

