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Liturgický kalendár:
Pondelok

1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Utorok

2.11.

Spomienka na všetkých verných
zosnulých

Streda

3.11.

Sv. Martina Porres, rehoľníka

Ľub. spom.

Štvrtok

4.11.

Sv. Karola Borromea, biskupa

Spomienka

Piatok

5.11.

Sv. Imricha

Ľub. spom.

Nedeľa

7.11.

32. Nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť

Slávnosť Všetkých svätých
V pondelok, 1. novembra, je prikázaný sviatok Slávnosť Všetkých
svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu: o 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00 hod.
Otec biskup Rudolf Baláž bude celebrovať sv. omšu o 9.30 hod.

Spomienka na verných zosnulých
V utorok, 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných
zosnulých, môže každý kňaz slúžiť 3 sväté omše. Jednu obetuje na svoj
úmysel, druhú za duše v očistci a tretiu na úmysel Svätého Otca.
V Katedrále budú sväté omše nasledovne: o 7.00 hod., 8.30 hod. a o 18.00
hod. Otec biskup Rudolf Baláž bude celebrovať sv. omšu o 8.30 hod.

Sv. omša za zomrelých biskupov a kňazov diecézy
V stredu, 3. novembra, všetci kňazi banskobystrickej diecézy obetujú
svätú omšu za všetkých zosnulých biskupov a presbyterov našej diecézy.
Sväté omše sú ako v sobotu.

Úplné odpustky
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz denne
vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných podmienok:

• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš a vyznanie viery
– Verím v Boha;
• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky:
sv. spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten
deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Dušičková pobožnosť

V pondelok, 1. novembra, bude o 17.30 hod. Dušičková pobožnosť
v kostole Sv. Kríža (slovenskom), spoločná pre obe farnosti.

Prvý piatok a prvá sobota mesiaca
V týždni je prvý piatok; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
bude po sv. omšiach ráno a večer na záver adorácie.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách.

Pozvánka Centra pre rodinu
Srdečne Vás opäť pozývame na prvé stretnutie Kurzu prirodzeného
plánovania rodičovstva 6. novembra 2010 o 15.00 hod. v Diecéznom
centre Jána Pavla II., miestnosť č. 3.08.
Počas niekoľkých sobotných popoludní, máte možnosť pod vedením
manželského páru zo združenia "Liga Pár páru" lepšie spoznať tajomstvo
svojho manželského spolužitia a naučiť sa harmonickejšie prežívať
vzájomný manželský vzťah.
Kurz sa skladá z troch stretnutí v cca. mesačných intervaloch.
Bližšie informácie v Centre pre rodinu alebo na www.rodinabb.sk.

SVÄTÁ

OMŠA (9.)

RÔZNE PRVKY SVÄTEJ OMŠE (1.ČASŤ)
Liturgia svätej omše je veľmi bohatá na symboliku, ktorá sa vyjadruje
(ako sme to už minule spomínali) liturgickými farbami a odevmi,
no predovšetkým rôznymi prejavmi prednesu, postojmi a gestami.

Tieto spôsoby prednesu, postoje a gestá sa netýkajú len kňaza,
vysluhujúceho liturgiu svätej omše, ale každého, kto sa na liturgii svätej
omše zúčastňuje a chce zúčastňovať aktívne.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A JEHO VÝKLAD
Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh vtedy hovorí k svojmu ľudu.
Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium.
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie a preto ho všetci majú
počúvať s úctou. Hoci v čítaniach môže každý pochopiť aj sám, čo mu
chce Boh povedať, predsa sa jeho účinnosť zvyšuje živým výkladom, to
jest homíliou, ktorá je časťou Bohoslužby slova.
Dôležité je však nielen správne, teda pozorne počúvať, ale aj prednášať
texty Svätého písma. Prednesenie evanjelia je vyhradené kňazovi. Ak je
prítomný diakon, je to jeho poslanie. Ostatné čítania, žalm a alelujový
verš majú predniesť na to ustanovení lektori a organista. Ich poslaním je
odovzdať zmysel textu tak, ako ho autor predkladá. Lektor nemôže
zdôrazňovať to, čo sa jemu páči. Tiež nesmie len sucho prečítať text.
Musí sa najprv sám snažiť pochopiť jeho význam. Aby však správne
pochopil zmysel predkladaného textu, musí sa na to patrične pripraviť
a venovať tomu potrebný čas.
Takisto pri čítaní jednotlivých výziev Spoločných modlitieb veriacich
musí najprv poznať zmysel textu.
Preto je veľmi potrebné, aby sa na úlohu lektorov vyberali ľudia, ktorí sa
snažia porozumieť prednášanému textu a zároveň ho aj sami
zrozumiteľne prednesú.

MODLITBY A ČASTI OMŠE, KTORÉ PATRIA KŇAZOVI
Kňaz, ktorý v zastúpení Kristovej osoby predsedá zhromaždeniu,
prednáša tieto modlitby Bohu v mene všetkého svätého ľudu a v mene
prítomných. Preto sa právom menujú predsedníckymi modlitbami. Je to
v prvom rade eucharistická modlitba, ktorá je vrcholom bohoslužby.
Ďalej sú to: modlitba dňa (kolekta), modlitba nad obetnými darmi
a modlitba po prijímaní. Predsedajúci kňaz má ohlasovať Božie slovo,
ako aj udeľovať záverečné požehnanie. Okrem toho môže vložiť stručné
vysvetlenia (výzvy) v úvode, pred čítaniami, v úvode eucharistickej

modlitby pred piesňou vďaky (prefáciou) a pred záverečným požehnaním
a prepustením.
Povaha predsedníckych častí vyžaduje, aby ich kňaz prednášal jasne
a nahlas a aby ľudia pozorne počúvali a tak sa zapájali do jednotlivých
modlitieb. Počas nich sa nemajú spievať piesne, hrať organ, či iné
hudobné nástroje, ani sa nemajú konať iné modlitby. Taktiež je
nevhodné, aby sa veriaci zapájali do týchto modlitieb „recitovaním spolu
s kňazom“ – hoci len potichu.
Keďže slávenie svätej omše už svojou povahou má spoločenský
charakter, veľký význam majú dialógy medzi kňazom a zhromaždením
veriacich. Nie sú totiž len vonkajšími znakmi spoločnej bohoslužby, ale
umožňujú a uskutočňujú spojenie medzi kňazom a ľudom.
Kňaz prednáša modlitby ako predsedajúci v mene celej Cirkvi a celého
zhromaždeného spoločenstva, niekedy však iba vo svojom mene, aby
svoju službu vykonal s väčšou pozornosťou a nábožnosťou. Tieto
modlitby, ktoré sú pred čítaním evanjelia, pri príprave obetných darov,
ako aj tie, ktoré sa uvádzajú pred a po kňazovom prijímaní, hovorí
potichu.
(Pokračovanie nabudúce)

