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Liturgický kalendár:
Pondelok

13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Utorok

14.9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

Streda

15.9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA

Slávnosť

Štvrtok

16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč.

Spomienka

Piatok

17.9.

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učit. Cirkvi

Ľub. spom.

Nedeľa

19.9.

25. Nedeľa v Cezročnom období

UPOZORNENIE
So všetkou vážnosťou, v duchu zodpovednosti za duchovné
dobro a pravovernosť kresťanov katolíkov, upozorňujeme
našich veriacich, aby sa nezapájali, aby nerozširovali a aby sa
nedali ani ovplyvňovať tzv. Naliehavou výzvou Panny Márie
vytvoriť „veľmi silný zdroj pozitívnej energie“ spojac sa v nejaký
stanovený presný deň a hodinu v modlitbe.
Tento negatívny postoj k tzv. výzve je odôvodnený tým, že nie je
známy skrývajúci sa pôvodca týchto aktivít a najmä tým, že tieto
aktivity nemajú cirkevné schválenie.
V Katolíckej cirkvi nemožno hovoriť o zjednocovaní či jednote
veriaceho ľudu, keď sa obchádzajú pastieri – duchovní otcovia,
čiže biskupi a kňazi.
Veriacim kresťanom katolíkom odporúčame, aby sa denne
pravidelne modlievali, a to aj celý svätý ruženec, a to tam
a vtedy, kde sa im to dá, najlepšie v Božom chráme. Všemohúci
Boh je Pánom času, pre neho sú všetky naše modlitby – minulé,
prítomné i budúce – v jeho večnom „teraz“.

Slávnosť Patrónky Slovenska
V stredu, 15. septembra je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska. Sväté omše budú ako v nedeľu, t.j. o 8.00, 9.30
a 18.00 hod. Počas slávnostnej sv. omše o 9.30 bude spievať
katedrálny zbor Xaverius.

Kalvárska púť
V nedeľu, 12. septembra (teda dnes) sa na banskobystrickej
Kalvárii uskutoční tradičná púť z príležitosti sviatku Povýšenia
Sv. Kríža. Bratia Bosí karmelitáni všetkých pozývajú na slávnostnú
sv. omšu, ktorá bude o 15.30. V deň slávnosti bude sv. omša o 18.30.

Koncert v Radvani
V nedeľu, 12. septembra (teda dnes) sa v kostole Narodenia Panny
Márie v Radvani uskutoční koncert, z príležitosti odpustovej
slávnosti, so začiatkom o 19.00 hod.

Sväté omše v UPC
V stredu, 22. septembra začnú pravidelne bývať sv. omše podľa
rozpisu v Univerzitnom pastoračnom centre Š. Moysesa biskupa,
v Banskej Bystrici, na Tajovského ul.

DUCHOVNÉ CVIČENIA
Duchovné cvičenia (ďalej len DC) členov Rytierstva Nepoškvrnenej,
ale aj nečlenov a všetkých mariánskych ctiteľov, sa uskutočnia
v Kláštore Minoritov v Levoči vo štvrtok 23.9.2010 a začnú o 17.00
svätou omšou. Strava a nocľah sú zabezpečené. Ukončenie DC bude
v nedeľu 26.9.2010 o 10.00 slávnostnou svätou omšou na Spišskom
hrade. (Doprava autobusom z Levoče na Spišský hrad aj naspäť
do Levoče bude zabezpečená zadarmo v rámci poplatku za DC).
Účastníci budú mať možnosť prehliadky hradu zadarmo.
Záujemcovia sa prihlásia tak, že pošlú poplatok za DC vo výške
30,- € poštovou poukážkou na adresu:
Mária Vernárska ul. Zelená 338, 05314 Spišský Štvrtok.
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefóne č. 0944 524 626.
Zaplatiť treba najneskoršie do 19.9.2010.

SVÄTÁ

OMŠA (2.)

AKO SA VOLÁ SVIATOSŤ EUCHARISTIE?
Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých
pomenovaniach, ktorými sa označuje. Každé z nich poukazuje
na určité jej stránky. Volá sa:
Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu. Grécke slová
eucharistein (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24) a eulogein (Mt 26, 26; Mk 14,
22) pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré - najmä pri stolovaní ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie.
Pánova večera, lebo ide o Večeru, ktorú Pán slávil v predvečer
svojho umučenia so svojimi učeníkmi, a o anticipovanie Baránkovej
svadobnej hostiny v nebeskom Jeruzaleme.
Lámanie chleba, lebo tento obrad, príznačný pre židovské
stolovanie, Ježiš použil, keď dobrorečil a rozdával chlieb v úlohe
hostiteľa, najmä pri Poslednej večeri. Podľa tohto úkonu ho učeníci
spoznali po jeho zmŕtvychvstaní a týmto výrazom prví kresťania
označovali svoje eucharistické zhromaždenia. Dávali tým najavo, že
všetci, čo jedia jediný rozlomený chlieb, Krista, vstupujú
do spoločenstva s ním a tvoria v ňom jedno telo.
Eucharistické zhromaždenie (po grécky synaxis), lebo Eucharistia sa
slávi v zhromaždení veriacich, ktoré je viditeľným prejavom Cirkvi.
Pamiatka
(po
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Svätá obeta, lebo sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa a zahŕňa
obetu Cirkvi, alebo aj obeta svätej omše, „obeta chvály“ (Hebr 13, 15),
duchovná obeta, čistá a svätá obeta, lebo završuje a prevyšuje všetky
obety Starej zmluvy.
Svätá a božská liturgia, lebo celá liturgia Cirkvi má svoj stredobod
a najplnšie sa prejavuje v slávení tejto sviatosti. V takom istom
zmysle sa volá aj slávením svätých tajomstiev.

Hovoríme aj o Najsvätejšej sviatosti, lebo je „sviatosťou sviatostí“.
Týmto pomenovaním sa označujú aj eucharistické spôsoby
uchovávané vo svätostánku.
Prijímanie, po latinsky communio (spoločenstvo, spojenie), lebo
touto sviatosťou sa spájame s Kristom, ktorý nám dáva účasť
na svojom tele a krvi, aby sme tvorili jedno telo.
Volá sa aj sväté veci (po grécky ta hagia; po latinsky sancta) - čo je
pôvodný význam výrazu „spoločenstvo svätých“, o ktorom hovorí
Apoštolské vyznanie viery -, anjelský chlieb, chlieb z neba, „liek
nesmrteľnosti“, viatikum (pokrm na cestu)...
Svätá omša (po latinsky Sancta Missa), pretože liturgia, v ktorej sa
uskutočňuje tajomstvo spásy, sa končí poslaním veriacich (missio „iďte...“), aby plnili Božiu vôľu vo svojom každodennom živote.
(Pokračovanie nabudúce)

