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27.9. – 3.10.2010
Liturgický kalendár:
Pondelok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

Spomienka

Utorok

28.9.

Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov

Ľub. spom.

Streda

29.9.

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANJELOV

Sviatok

Štvrtok

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ľub. spom.

Piatok

1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Slávnosť

Sobota

2.10.

Svätých anjelov strážcov

Nedeľa

3.10.

27. Nedeľa v Cezročnom období

Veni Sancte
V utorok, 28. septembra začnú spevom Veni Sancte (vzývanie
Ducha Svätého) v našej Katedrále dve slávnostné sväté omše. Ráno
o 9.00 pre učiteľov náboženstva, ktorej bude predsedať generálny
vikár Mons. Marián Bublinec a večer o 18.00 pre vysokoškolskú
mládež, za účasti predstaviteľov Univerzity Mateja Bela, ktorej bude
predsedať diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

Prvý piatok a prvá sobota
V týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
v závere ranných svätých omší a večer pri ukončení adorácie.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách,
kde má teraz službu naša farnosť. Akadémiu o 9.30 a modlitbu
ruženca o 10.00 povedie náš katedrálny mládežnícky zbor.

SVÄTÁ

OMŠA (4.)

USTANOVENIE EUCHARISTIE
Už mladý dospievajúci človek potrebuje poznať dôvody, prečo má
niečo urobiť alebo prečo sa má pre niečo rozhodnúť. Nechce robiť
ako stroj. Nechce sa rozhodovať a konať len preto, že mu to niekto
prikázal Najmä, ak nepozná zmysel toho, čo má robiť. A je to
prirodzené. Je to prejav slobody, ktorú ako veľký dar vložil Stvoriteľ
do človeka. Každý človek teda potrebuje vedieť zmysel svojho
konania.
Priebeh ustanovenia Eucharistie nám evanjelisti uvádzajú v týchto
kapitolách:
Mt 26, 17-29; Mk 14, 12-25; Lk 22, 7-20; Jn 13, 1 – 14, 31. Aj sv. Pavol
opisuje túto udalosť v Prvom liste Korinťanom 11, 23-32.
V tomto týždni odporúčame prečítať si tieto kapitoly.
Sv. Ján Evanjelista popis ustanovenia Sviatosti Eucharistie začína
zvláštnymi slovami: Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto
sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich
do krajnosti. Hneď v úvode nám vlastne hovorí, že jediným dôvodom
Ježišovho konania je láska k nám, a to láska až do krajnosti.
A po dvoch tisícročiach vieme už s istotou povedať, že práve tento
jeho nekonečný dar Eucharistie už zachránil pri živote, pomohol
v utrpení, povzbudil v bolestiach milióny ľudí. Pre nás, ktorí veríme
v jeho reálnu prítomnosť v tejto Sviatosti je jasné, že tie milióny ľudí
v Eucharistii našli silu preto, že sa spájali so živým Kristom.

Prečo si Pán Ježiš pre ustanovenie Eucharistie zvolil čas Veľkej noci?
Tým, že Pán Ježiš slávil Poslednú večeru so svojimi apoštolmi počas
veľkonočnej hostiny, dal židovskej Veľkej noci definitívny význam.
Jeho prechod k Otcovi skrze smrť a zmŕtvychvstanie, čiže novú Veľkú
noc, v ktorej vidíme Pána Ježiša už v oslávenom tele, sa vopred
uskutočňuje v Poslednej večeri formou slávenia Eucharistie.
Eucharistia teda završuje tradičnú židovskú Veľkú noc, ktorá dovtedy
bola spomienkou na prechod z otroctva do zasľúbenej zeme.
Pre kresťanov sa stala každodennou realitou spojenia s Kristom, aby
sme raz definitívne mohli prejsť do nebeskej vlasti, keď povstane
nové nebo a nová zem (porovnaj Zjv 21, 1 – 22, 5).
Zamyslenie na záver:
Nik z evanjelistov nezaznamenáva, že by Ježiš hovoril o dôvodoch
svojho najväčšieho daru, ktorý nám nechal. Ale z ich podania vieme,
že sa tak stalo z lásky - „z lásky až do krajnosti“. Ak o tom nehovoril
slovami, musel o tom hovoriť celou svojou bytosťou.
Psychológovia tvrdia, že až do 80% z toho, čo chceme vyjadriť,
nevyjadrujeme slovami, ale rečou tela (gestá, mimika, skutky,
pohľady, postoje...).
Cítia naši najbližší z reči nášho tela, že ich milujeme? A dokážeme
milovať až do krajnosti?
Sme ľudia a teda ak ešte takto milovať nedokážeme, spájajme sa čím
častejšie s Kristom v Eucharistii a učme sa tejto láske od neho.
(Pokračovanie nabudúce)

