KATEDRÁLNY INFOLIST
17. – 23.1.2011
Liturgický kalendár:
Pondelok 17.1. Sv. Antona, opáta

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Sv. Šebastiána, mučeníka

Spomienka

Štvrtok

20.1.

Piatok

21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice

Spomienka

Sobota

22.1. Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Spomienka

Nedeľa

23.1. 3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Ľub. spom.

Spovedná služba
V utorok, 18. januára 2011 bude spovedná služba len do 14.30
hod.
Celodiecézne rekolekcie
Vo štvrtok, 20. januára 2011 sa v Kňazskom seminári budú
konať celodiecézne rekolekcie kňazov. Preto svätá omša o 8.30
nebude.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V dňoch od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.
Mottom tohto roka je text zo Skutkov apoštolov: Jednotní
v učení apoštolov, bratskom spoločenstve, lámaní chleba
a modlitbe.
V Katedrále budeme mať sväté omše s formulárom Za jednotu
kresťanov v stredu, 19. januára.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Počas spovedania pred Vianocami sme púšťali gregoriánske
spevy ako pomôcku pre sústredenie, ale aj ako pomoc
pre väčšiu intimitu pri spovedaní.
Na žiadosť viacerých, ktorým to pomáhalo, aj na žiadosť
spovedníkov, budeme takúto hudbu potichu púšťať počas
spovednej služby a adorácie v priebehu roka.
 Stôl Božieho slova je jednou z dvoch častí Liturgie svätej
omše.
Keďže máme počas dňa možnosť v adorácii prežívať
predĺženie Stola Božieho Chleba, chceme vám sprístupniť aj
celodennú prítomnosť Božieho slova v textoch liturgických
čítaní aktuálneho dňa.
Tieto texty sa budú nachádzať na stojane v kaplnke
pri relikviách sv. Vincenta, diakona a mučeníka (stredná
kaplnka vľavo), kde si ich môžete v tichosti prečítať a tak
plnšie prežívať stretnutie s Pánom.
 Viacerí z vás ste prejavili radosť a vďačnosť za nové zábradlie
na schodoch kostola. Niektorí ste sa aj zaujímali, koľko to
stálo.
Preto
podávame
informáciu,
že
materiál
na zábradlie stál 602,59 €. Zároveň ďakujeme „bohuznámej“
farníčke, ktorá na toto zábradlie prispela sumou 100,00 €.
Ďakujeme aj ďalším, ktorí prispeli na chod Katedrály
z príležitosti požehnania bytov v sume 5,00 € a v ostatných
daroch v sume 35,00 €.

SVÄTÁ OMŠA (18.)
LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (1. časť)
OMŠA V PRIEBEHU STOROČÍ
Slúžila sa sv. omša aj v minulosti tak ako dnes?
Určite nie. Veď tí, ktorým pamäť siaha do obdobia 60-ich a 70ich rokov, veľmi dobre vedia, že liturgické slávenie prešlo
veľkou zmenou. Najväčšia spočívala v tom, že sa z latinčiny
prešlo na národné jazyky.
A ako sa asi slávila svätá omša v dávnej minulosti?
Už z druhého storočia máme svedectvo svätého Justína
mučeníka o hlavných líniách priebehu slávenia Eucharistie. Až
dodnes ostali rovnaké vo všetkých veľkých liturgických
rodinách. Takto píše Justín okolo roku 155, aby pohanskému
cisárovi Antoninovi Piovi (138-161) vysvetlil, čo robia
kresťania:
“V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už bývajú v mestách,
alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto.
Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to
čas dovolí. Keď lektor skončí, predsedajúci v príhovore
napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých
vecí.
Potom všetci spoločne vstaneme a modlíme sa aj za seba
samých..., aj za všetkých ostatných, nech sú kdekoľvek..., aby
sme boli nájdení ako tí, čo skutkami žijú správnym životom
a zachovávajú prikázania, a tak dosiahli večnú spásu.
Keď modlitbu skončíme, pozdravíme sa navzájom bozkom.
Potom tomu, čo predsedá bratom, prinesú chlieb a kalich
vody a vína.

On ich vezme a vzdáva chválu a slávu Otcovi vesmíru skrze
meno Syna a Ducha Svätého a koná dlhé vzdávanie vďaky
[po grécky eucharistia] za to, že nás uznal za hodných týchto
darov.
Keď skončí modlitby a vzdávanie vďaky, všetok prítomný
ľud nadšene zvolá Amen.
Keď predsedajúci skončil vzdávanie vďaky a všetok ľud
nadšene zvolal, tí, čo sa u nás volajú diakoni, rozdeľujú
všetkým prítomným chlieb, víno a vodu, ktoré boli
‚eucharistizované', a zanesú [z nich] neprítomným.“
Liturgia Eucharistie prebieha podľa základnej štruktúry, ktorá
sa zachovala cez stáročia až po naše časy. Rozvíja sa v dvoch
hlavných momentoch, ktoré tvoria v základe jednotu: liturgia
slova a liturgia Eucharistie.
Liturgia slova v sebe zahŕňa zhromaždenie sa, samotnú liturgiu
slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich.
Eucharistická liturgia spočíva v predložení chleba a vína,
konsekračnom vzdávaní vďaky a v prijímaní.
Či to nie je samotný priebeh večere zmŕtvychvstalého Ježiša
s jeho učeníkmi? Cestou im vysvetľoval Písma, a keď si potom
sadol s nimi k stolu, „vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával
im ho“ (Porov. Lk 24, 13-35).
(Pokračovanie nabudúce)

