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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 4.10. Sv.Františka Assiského Spomienka 

Streda 6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľub. spom. 

Štvrtok 7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka 

Sobota 9.10. 
Sv. Dionýza, biskupa a spoločn., mučeníkov;  
Sv. Jána Leonardiho, kňaza Ľub. spom. 

Nedeľa 10.10. 28. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Večeradlo 
V pondelok, 4. októbra o 17.00 bude v Katedrále Večeradlo – 
spoločná modlitba posvätného ruženca, ktorá bude ukončená 
Eucharistickým požehnaním. Večeradlo bude aj o dva týždne, 
v pondelok 18. októbra o 17.00 hod. 
 

Mariánsky október na TV LUX 
Mesiac október je mesiacom modlitby svätého ruženca. Pre tých, 
ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť modlitby v kostoloch ponúka 
Televízia LUX každodennú modlitbu svätého ruženca 
prostredníctvom svojho vysielania. 
Túto mariánsku modlitbu sa môžete s televíziou LUX modliť počas 
celého októbra v pracovných dňoch o 16.30. Cez víkend to bude 
detský ruženec so začiatkom predpoludním. 
Televízia LUX vysiela celoročne aj sobotné mariánske modlitby 
o 12.30 a každý piatok o 15.00 ruženec Božieho Milosrdenstva. 
Viac informácií o programe televízie LUX nájdete na stránke 
www.tvlux.sk alebo aj v Katolíckych novinách. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((55..))  
 
 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽOOBBNNÉÉ  PPRREEDDMMEETTYY  
V prvej kapitole sme si na začiatku dali otázku: Čo je svätá omša? 
A hneď sme si na ňu dali aj odpoveď: Svätá omša je liturgickým 
slávením Eucharistie. 
Tiež sme si povedali, že ak chceme hovoriť o Svätej omši, nutne 
musíme hovoriť o Eucharistii. To sme aj urobili v štyroch 
predchádzajúcich kapitolách. 
Žiadalo by sa teda hovoriť už o samotnej svätej omši. 
A predsa, ešte by sme tak nerobili.  
Ak chceme pochopiť svätú omšu, musíme správne pochopiť aj 
množstvo symbolov, predmetov a úkonov, ktoré počas liturgického 
slávenia Eucharistie, teda pri svätej omši robíme. Aby to pre nás 
nebolo len niečo, čo sme sa naučili alebo nejaké čáry-máry. Každé 
gesto, každý predmet, každý symbol má v liturgii svoj význam. A my 
by sme ho mali správne chápať. 
Nuž teda, do toho! 
 

LITURGICKÝ PRIESTOR 
 

Vnútro kostola je usporiadané tak, aby sa v ňom mohli dôstojne sláviť 
bohoslužby. 
 

Svätyňa – presbytérium je miesto pre kňaza a prisluhujúcich.  
 

Veriaci sa zhromažďujú v kostolnej sieni, ktorú nazývame aj loď.  
 

Pri každom kostole je sakristia. Je to miestnosť na prípravu 
bohoslužieb. 
 

V kostole sa nachádza spovednica, prípadne spovedná miestnosť     
na vysluhovanie sviatosti zmierenia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Najhlavnejším zariadením kostola je oltár, na ktorom sa obnovuje 
a sprítomňuje Kristova obeta. Oltár predstavuje Krista. V oltári môžu 
byť uložené pozostatky svätých – relikvie.  
 

Pri oltári je umiestnený kríž, ktorý nás upozorňuje, že to, čo sa deje 
na oltári, je obeta kríža.  
 

Zažaté sviece symbolizujú svetlo, ktorým je sám Ježiš Kristus.  
 

Svätostánok je miesto, kde sa uchováva najsvätejšia Eucharistia. 
Býval na hlavnom oltári. Po II.Vatikánskom koncile sa začali (najmä 
v nových kostoloch) stavať Eucharistické kaplnky. A to preto, že 
stredobodom je oltár, na ktorom sa aktuálne sprítomňuje 
eucharistický zázrak lásky. Pri svätostánku svieti večné svetlo 
a upozorňuje nás na Kristovu prítomnosť.  
 

Ambona – kazateľský pult – je miesto, z ktorého sa ohlasuje Božie 
slovo. 
 

Sedadlo – sedes – je miesto pre kňaza, odkiaľ predsedá 
zhromaždeniu a vedie modlitbu.  
V katedrálnom chráme je katedra (stolec) pre diecézneho biskupa. 
Ona je symbolom toho, že biskup je pravým Pastierom vo svojej 
diecéze a ako nástupca apoštolov, zjednotený v náuke so Svätým 
Otcom, podáva neomylne náuku, týkajúcu sa našej viery a mravov, 
teda kresťanského života. 
 

Krstiteľnica – je dôležitým zariadením farského kostola. Pripomína 
nám krst a znovuzrodenie za Božie deti. Pri nej sa slávi liturgia krstu. 
 

Kostol je vyzdobený obrazmi a sochami, ktoré pomáhajú ľuďom       
pri rozvíjaní zbožnosti. 
 

 (Pokračovanie nabudúce) 

 

 


