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24. – 30.1.2011
Liturgický kalendár:
Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi

Pondelok

24.1.

Utorok

25.1. Obrátenie svätého Pavla, apoštola

Sviatok

Streda

26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Spomienka

Štvrtok

27.1. Sv. Angely Merici, panny

Ľub. spom.

Piatok

28.1.

Sv. Tomáška Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

30.1.

4. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Spomienka

Spomienka

Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná januárová nedeľa bola minulý rok ustanovená
za Nedeľu Katolíckej univerzity. Pri sv. omšiach bude
prečítaný list rektora univerzity a zároveň je budúcu nedeľu aj
zbierka na Katolícku univerzitu. Všetkým darcom
vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh zaplať.
Modlitby matiek – komunita Útecha
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové
trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa
uskutoční v kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej
Bystrici – Sásovej v dňoch 28.-30.1.2011. Program stretnutia
je na nástenke.
Zápis do 1. ročníka ZŠ
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej
Bystrici oznamuje, že zápis do prvého ročníka školského roka
2011/2012 sa uskutoční 31. januára od 10.00 do 16.00 a 7.
februára od 14.00 do 17.00 v budove školy, Nám. Štefana

Moysesa 23,
na nástenke.

Banská

Bystrica.

Viac

informácií

nájdete

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Určite ste si všimli, že už dlhšiu dobu máme problém
so zvonom vo veži katedrálneho kostola.
Požiadali sme o odborný posudok špecializovanú firmu ELMont
z Liptovských Sliačov, ktorá robila zvony na Belvedéri a
na Kalvárii.
Z ich posudku vyplýva, že je nevyhnutné:
- prerobiť zavesenie zvona, nakoľko súčasné ohrozuje nielen
samotný zvon, ale aj statiku veže katedrály, pretože nie je
umiestnený v úrovni okna, ale v úrovni múra pod oknom;
- spevniť porušenú konštrukciu;
- zhotoviť nové elektrické, ale aj mechanické ovládanie zvona;
- zameniť systém motora z elektromagnetického na lineárny.
Preto vás prosíme o trpezlivosť, kým neprebehne oprava –
dovtedy z bezpečnostných dôvodov zvoniť nebudeme.

SVÄTÁ OMŠA (19.)
LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (2. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA (1.)
Na otázku: „Kedy začína slávenie svätej omše?“ obyčajne
počujeme odpoveď: „Prežehnaním kňaza“ alebo „Keď zazvoní
zvonec“.

Slávenie svätej omše však začína skôr, ako zaznie hlas zvonca,
ktorý dáva signál pre organistu a zhromaždených, že prichádza
kňaz s posluhujúcimi.
A to je teda kedy?
Oveľa skôr!
Slávenie svätej omše začína zhromaždením veriacich a osobnou
prípravou na slávenie.
Dnes si povieme niečo o zhromaždení veriacich.

ZHROMAŽDENIE VERIACICH
V dekréte Druhého vatikánskeho koncilu Presbyterorum ordinis
(o kňazskom účinkovaní a živote) sa zhromaždenie na slávenie
Eucharistie definuje takto: "Eucharistické zhromaždenie je
centrom spoločenstva veriacich, ktorému predsedá kňaz."
Z tohto vyplývajú tri charakteristické znaky svätej omše:
1. Je to zhromaždenie Božieho ľudu. V latinčine sa na označenie
zhromaždenia používa grécke slovo "Synaxis". Takto sa
slávenie svätej omše nazývalo už v prvotnej Cirkvi. Iný termín
"congregatio" na označenie Eucharistie sa nachádza už
u Tertuliána. Tretí termín "convocatio" na označenie
Eucharistie sa vyskytuje v najnovších cirkevných
dokumentoch a vyjadruje myšlienku, že veriaci sa
nezhromažďujú na Eucharistiu v svojom mene, zo svojej
iniciatívy, ale preto, že ich volá Kristus a jeho Cirkev na takéto
zhromaždenie.
2. Toto zhromaždenie má hierarchickú štruktúru: zhromaždeniu
predsedá kňaz, ktorý zastupuje osobu Krista a koná
In persona Christi – v zastúpení, v mene Krista. Kňazi svoju
posvätnú povinnosť plnia predovšetkým eucharistickým
kultom v zhromaždení (synaxis), kde zastupujú samého
Krista.

Teda poslaním kňaza je sprítomňovať Krista a konať v jeho
mene.
Túto úlohu nekoná svojou vlastnou autoritou, ale v sile
hierarchického vzťahu k biskupovi a v hierarchickom spojení
s biskupom. "Kňazi sú pri vysluhovaní všetkých sviatostí
mnohorakým spôsobom hierarchicky spojení s biskupom,
a preto ho určitým spôsobom sprítomňujú v jednotlivých
zhromaždeniach veriacich." Kňazi v sile svojej vysviacky
prostredníctvom biskupa môžu konať svoje liturgické úkony
v zastúpení Krista, v Kristovom mene.
Ale kňazi zastupujú aj celý Boží ľud, keď v jeho mene
prednášajú
modlitby
k Bohu.
Konštitúcia
Druhého
vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilinm (o posvätnej
liturgii) hovorí:
"Modlitby, ktoré kňaz vysiela na čele zhromaždenia k Bohu
v zastúpení Krista, konajú sa v mene všetkého svätého ľudu
a všetkých okolostojacich." (bod 33)
A tak kňaz sláviaci eucharistickú obetu má osobitnú účasť na
Kristovom prostredníctve, prostredníkovi medzi Bohom
a ľuďmi.
3. No nie každé zhromaždenie Božieho ľudu pod predsedníctvom kňaza sa nazýva "eucharistické". Toto sa uskutočňuje,
keď sa Boží ľud schádza a ak sa pozýva s výslovným úmyslom
sláviť Pánovu pamiatku, eucharistickú obetu. Môžu byť totiž
aj iné zhromaždenia: zhromaždenie na slávenie Božieho slova,
kajúcej pobožnosti, ľudovej pobožnosti a pod.
(Pokračovanie nabudúce)

