KATEDRÁLNY INFOLIST
20. – 26.9.2010
Liturgický kalendár:
Pondelok

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla
Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

Utorok

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Sviatok

Štvrtok

23.9.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Ľub. spom.

Piatok

24.9.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Banskej Bystrici

Slávnosť

Nedeľa

26.9.

25. Nedeľa v Cezročnom období

Rekolekcie kňazov
V stredu, 22. septembra sa uskutočnia celodiecézne kňazské
rekolekcie v Kňazskom seminári v Badíne. Preto sv. omša o 8.30
v Katedrále nebude. Úmysel, ktorý je na ten čas zapísaný, bude
odslúžený na rekolekciách.

Slávnosť v Katedrále
V piatok, 24.septembra máme v Katedrále slávnosť Výročia
posviacky chrámu.
Slávnostnú svätú omšu o 18.00 hod. bude celebrovať diecézny biskup
Mons. Rudolf Baláž.
Počas slávnostnej sv. omše bude spievať katedrálny zbor Xaverius.

Veni Sancte v Kňazskom seminári
Vo štvrtok, 23. septembra o 9.30 hod. začne spevom Veni Sancte
(vzývanie Ducha Svätého) slávnostná svätá omša na otvorenie
nového akademického roka v Kňazskom seminári sv. Františka
Xaverského v Badíne.

Modlitby matiek – komunity Útecha
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole
Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej v dňoch 24.26.9.2010.
Program stretnutia:
24.9.2010 o 19.20 hod. – Pôst a odprosovanie za svoje hriechy.
25.9.2010 o 19.20 hod. – Odprosovanie za hriechy tých, ktorí ubližujú
nám a našim deťom.
20
26.9.2010 o 19. hod. – Chválime Pána za všetko, čo urobil v našich
životoch

Mládežnícky katedrálny zbor
Od utorka, 21. septembra bude večerné sväté omše pre mládež
sprevádzať Mládežnícky katedrálny zbor.

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.

SVÄTÁ

OMŠA (3.)

ZNAKY CHLEBA A VÍNA
V srdci slávenia Eucharistie je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými
slovami a vzývaním Ducha Svätého stávajú Kristovým telom a krvou.
Cirkev zostáva verná Pánovmu príkazu a v osobe kňaza naďalej robí
na Jeho pamiatku až do Jeho slávneho návratu to, čo urobil v predvečer
svojho umučenia: „vzal chlieb...“, „vzal kalich s vínom...“ (KKC 1333).

Stojí za to zamyslieť sa nad tým, prečo si Pán Ježiš vybral práve chlieb
a víno.
Obilné zrno bolo odjakživa základným zdrojom potravy pre ľudí
a hrozno zas symbolom radosti, hojnosti a šťastia. Keď sa tieto dve
plodiny – dar Boha Stvoriteľa – spojili s prácou ľudských rúk
a premenili na chlieb a víno, získali tak hodnotu, ktorú sám Boží Syn
považoval za dôstojnú toho, aby sa premenili na jeho
Telo a Krv. Je tiež zaujímavé, že Ježiš Kristus – ako čítame v Liste
Hebrejom – nebol levítskym kňazom podľa Árona, ktorí prinášali
rôzne predpísané obety, krvavé a nekrvavé, ale bol kňazom podľa
radu Melchizedechovho, ktorý priniesol chlieb a víno. Bol totiž
kňazom najvyššieho Boha (Gn 14, 18).
V Starej zmluve sa chlieb a víno prinášajú na obetu medzi prvotinami
zeme na znak vďačnosti Stvoriteľovi. Ale v súvislosti s exodom
(východom z Egypta) dostávajú aj nový význam: nekvasené chleby,
ktoré Izrael je každý rok na Veľkú noc, pripomínajú náhlenie
pri východe z Egypta. Spomienka na mannu na púšti bude Izraelu
stále pripomínať, že žije z chleba Božieho slova. A napokon
každodenný chlieb je plodom Zasľúbenej zeme, zárukou, že Boh je
verný svojim prisľúbeniam. „Kalich dobrorečenia“ (1 Kor 10, 16)
na konci židovskej veľkonočnej hostiny pridáva k sviatočnej radosti
z vína eschatologický rozmer, t. j. rozmer mesiášskeho očakávania
obnovenia Jeruzalema. Ježiš ustanovil svoju Eucharistiu tak, že dal
nový a definitívny zmysel dobrorečeniu nad chlebom a kalichom.
Predobrazom Eucharistie je aj zázračné nasýtenie zástupov, keď Pán
Ježiš vzal päť chlebov, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi,
lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu
(Lk 9, 16). Tento chlieb sa stal predobrazom hojnosti toho chleba,
ktorým je Eucharistia a ktorý chce Ježiš dávať rukami svojich
učeníkov.
Po tomto zázračnom rozmnožení chleba Pán Ježiš hovoril
o eucharistickom chlebe. Ako čítame v Jánovom evanjeliu (6.
kapitola), ľudia tieto jeho slová nechápali a mnohí pohoršení od neho
odišli. Aj dnes sa môžeme stretnúť s nepochopením mnohých ľudí,

ktorí sa čudujú, načo chodíme na prijímanie, čo nám to dáva? Naučme
sa vtedy namiesto odsúdenia týchto ľudí aspoň v duchu vyznať spolu
s Petrom: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.
A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý (Jn 6, 68-69).
(Pokračovanie nabudúce)

