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Štvrtok

13.1. Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

16.1. 2. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Ľub. spom.

Obdobie „CEZ ROK“
Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie“.
Pozvanie
Farnosť Banská Bystrica – Podlavice pozýva na koncert súrodencov
Jendruchovcov, ktorý sa uskutoční 9.1.2011 o 15.00 v kostole
v Podlaviciach.
Zomrel P. Aurel ŠTEFKO, SJ
V piatok, 7.1.2011 tragicky zahynul P. Aurel ŠTEFKO, SJ. Mnohí bystričania si
ho pamätajú ako kaplána v Radvani (1990-1991) a neskôr banskobystrického
dekana (1991-1993).
S jeho životopisom sa môžete bližšie oboznámiť na nástenke v kostole.
Posledná rozlúčka bude v utorok 11.1. svätou omšou o 12.00 hod. v jezuitskom
Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (pri Hlavnom námestí). O 14.30
budú jeho telesné pozostatky uložené na cintoríne v Ivanke pri Dunaji. Obrady
bude viesť trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák.
Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách.
Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti!

ŽIVOT VO FARNOSTI
To je názov novej rubriky v našom Katedrálnom infoliste.
Chceme v nej prinášať údaje zo života farnosti, ktoré sa netýkajú
týždenných liturgických oznamov. Pritom si však myslíme, že stoja za to,
aby sme o nich vedeli, pretože sú častokrát neviditeľné našim očiam
a predsa by bez nich farnosť nefungovala tak ako má.
Na začiatku vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať tým, ktorí ste prispeli
k slávnostnému priebehu Vianoc výzdobou, upratovaním, či spevom.
Ďakujeme za pomoc pri upevnení zábradlia a ujovi Homolovi za pravidelnú
údržbu zvonov.
Ďakujeme tým, ktorí osobitne prispeli na chod našej Katedrály z príležitosti
požehnania bytov v sume 58 €.

SVÄTÁ

OMŠA

EUCHARISTIA – „ZÁVDAVOK BUDÚCEJ SLÁVY“
V jednej starodávnej modlitbe Cirkev s jasotom pozdravuje eucharistické
tajomstvo: Ó svätá hostina, pri ktorej prijímame Krista: slávi sa pamiatka
jeho umučenia, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej
slávy.
Keďže Eucharistia je pamiatkou Pánovej Veľkej noci a našou účasťou
na oltárnej obete sme naplnení všetkým nebeským požehnaním
a milosťou, Eucharistia je vlastne našou časnou účasťou na nebeskej
sláve.
Že to nie je výmysel, ale je to prísľub samého Pána Ježiša, ktorý nám to
hovorí, nachádzame to ako potvrdenie v evanjeliu sv. Matúša: „Hovorím
vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem
piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca“ (Mt 26, 29). Podobne nám to
zachytáva aj evanjelista Lukáš (22, 18) a Marek (14, 25).
Vždy, keď Cirkev slávi Eucharistiu, pripomína si tento prísľub a jej pohľad
sa obracia na toho, „ktorý príde“ (Zjv l, 4). Vo svojej modlitbe od svojho
vzniku vyprosuje jeho príchod: „Marana tha„ (1 Kor 16, 22), „Príď, Pane
Ježišu!“ (Zjv 22, 20).
Cirkev a v nej my – ako jej členovia, jej súčasť – vieme, že Pán už teraz
prichádza vo svojej Eucharistii a že je v nej prítomný medzi nami. Táto
prítomnosť je však zahalená. Preto keď slávime Eucharistiu, modlíme sa
po modlitbe Otče náš tieto slová: „očakávame splnenie blaženej nádeje
a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista“.
V Tretej eucharistickej modlitbe sa v mene zhromaždených modlí kňaz
týmito slovami: „Pevne dúfame, že aj my sa tam [v tvojom Kráľovstve]...
budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí
a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní po všetky
veky a budeme ťa bez prestania chváliť.“
Nemáme istejší závdavok ani zjavnejší znak tejto veľkej nádeje, čiže nádeje
na „nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť“ (2 Pt 3, 13),
ako Eucharistiu. Lebo vždy, keď sa slávi toto tajomstvo, „uskutočňuje sa
dielo nášho vykúpenia“ a my lámeme „jeden chlieb, ktorý je liekom
nesmrteľnosti a protijedom, aby sme nezomreli, ale navždy žili v Ježišovi
Kristovi“ (Svätý Ignác Antiochijský).
(Pokračovanie nabudúce)

