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Liturgický kalendár:
Pondelok 31.1. Sv. Jána Boska, kňaza

Spomienka

Streda

2.2.

Obetovanie Pána

Sviatok

Štvrtok

3.2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sv. Oskára, biskupa

Ľub. spom.

Sobota

5.2.

Sv. Agaty, panny a mučenice

Spomienka

Nedeľa

6.2.

5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Deň zasväteného života
2. február je Dňom zasväteného života. Rehoľníci a zasvätení laici, žijúci
v našej diecéze, budú mať stretnutie s diecéznym biskupom, Mons.
Rudolfom Balážom v Katedrále, v stredu 2. februára počas slávnostnej
sv. omše o 17.00 hod.
Preto sv. omša o 18.00 hod. v tento deň nebude.
Pri svätých omšiach v tento deň bude aj požehnanie sviec, ktoré si treba
držať v rukách.

Pobožnosti v týždni
Vo štvrtok je možnosť prijať „svätoblažejské“ požehnanie hrdla
so sviecami, ktoré bude v závere svätých omší.
Prvopiatková pobožnosť bude ráno po svätých omšiach a večer
na ukončenie adorácie o 17.30 hod.
Pozývame vás aj na Fatimskú sobotu na Starých Horách.

Spievaná adorácia
V utorok od 17.00 hod. bude spievaná adorácia mladých.

Príprava na birmovku
Od marca začneme prípravu na sviatosť birmovania v našej farnosti.
Vyplnenú prihlášku treba priniesť na farský úrad do konca februára.
Tlačivá nájdete ich za lavicami.

Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná januárová nedeľa (dnešná) je Nedeľa Katolíckej univerzity.
Pri sv. omšiach je dnes zbierka na Katolícku univerzitu. Všetkým darcom
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

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, Banská Bystrica.
Viac informácií nájdete na nástenke.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 V mesiaci január sme do rodiny Božích detí prijali Marka Fillu
a k Nebeskému Otcovi odprevadili p. Alicu Vachulovú.
 V uplynulom týždni na kostol obetoval bohuznámy 10,00 €. Za všetky
finančné dary tohto mesiaca vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

SVÄTÁ OMŠA (20.)
LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (3. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA (2.)
Minulý týždeň sme hovorili o tom, že priebeh slávenia svätej omše
začína zhromaždením veriacich a osobnou prípravou. Zároveň sme si
povedali aj o tom, čo znamená zhromaždenie veriacich. Dnes si zas
povieme o dôležitosti osobnej prípravy na svätú omšu.

OSOBNÁ PRÍPRAVA
Každý veriaci môže vyjadriť svoju osobnú prípravu rozličným
spôsobom: meditáciou, tichou modlitbou, prečítaním si úvodu do omše
a čítaní (v ľudových misáloch), recitovaním ranných chvál, resp. vešpier
a podobne. Osobná príprava ako aj osobné poďakovanie sú veľmi
dôležité prostriedky na prehĺbenie duchovného života. Medzi prvé

podmienky potrebné na pravé slávenie liturgie je vojsť do seba,
vnútorne sa sústrediť. Preto je potrebné, aby sláveniu Eucharistie
predchádzala chvíľka rozjímania, úvahy a modlitby.
1. Veriaci sa majú zhromažďovať pokojne a vnoriť sa do seba.
Preto sa v prvom rade vyžaduje, aby každý prišiel načas. Náhlenie a
ruch sú príčinou vnútorného nepokoja a sú prekážkou vnútorného
sústredenia. Chvíľa zhromažďovania a osobná príprava vytvárajú
pokojný prechod od starostí a ruchu sveta do ticha tajomstva stretnutia
sa s Bohom v Kristovi.
Preto aj všetky spoločné modlitby by mali končiť asi 10 minút
pred začiatkom svätej omše.
V kresťanskom staroveku prechod od každodenných starostí k sláveniu
Eucharistie mal konkrétnu formu: pred bránou starokresťanských
bazilík bola fontána alebo nádoba s vodou, kde sa veriaci mohli umyť,
očistiť, a tak sa fyzicky i duchovne pripraviť na vstup na miesto
eucharistického slávenia. Teraz máme v predsieni kostola nádobu
so svätenou vodou. Chyba je len, že si málo uvedomujeme význam
prežehnania sa svätenou vodou a robíme to mechanicky. Je samozrejmé,
že na slávenie Eucharistie prichádzame slušne oblečení i fyzicky čistí.
2. Správne a pekné vystrojenie kostola veľmi napomáha vnútornej
príprave. Je preto vhodné, aby oltár, symbol Krista, už bol pripravený
(sviece, kvety a pod.), aby sa napríklad sviece nezažíhali v poslednej
chvíli. Priestor, kde sa budú konať sväté tajomstvá, nemá byť rušený
stálym a náhlivým chodením miništrantov, ktorí pripravujú na stolíku
kalich, hľadajú v lekcionári čítania. Ani kňaz nemá v poslednej chvíli
hľadať omšové texty.
Všetko má dýchať posvätným očakávaním.
3. Príprava v sakristii. Ako sa veľmi odporúča veriacim príprava
na omšu modlitbou alebo rozjímaním, tak isto, ba ešte viac, to platí
pre kňaza a posluhujúcich. Je treba, aby boli všetci v sakristii včas a
pripravili sa na omšu primeranou chvíľou ticha a sústredenia.
Kňaz sa má oboznámiť s textami omše dňa, vybrať možnosti, ktoré
ponúka misál a porozjímať o textoch, najmä biblických.
Čo sa hovorí o kňazovi, to platí aj o tých, ktorí konajú službu pri oltári.
Keďže sa ponúka mnohonásobná možnosť výberu rozličných
omšových častí, ešte pred bohoslužbou musí diakon, lektori,
žalmista, kantor, komentátor i zbor dobre vedieť, ktoré texty sa

použijú, aby sa nič neimprovizovalo (Všeobecné smernice Rímskeho
misála).

Pri tejto príležitosti s radosťou ďakujeme všetkým lektorom, ktorí majú
odvahu poslúžiť pri svätých omšiach v Katedrále tým, že čítajú texty
Svätého písma a spoločné modlitby veriacich. Zároveň chceme
povzbudiť všetkých, ktorí cítia, že by mohli pomôcť čítaním textov, aby
ste sa nebáli prísť - napr. po večernej sv. omši do sakristie - a vyskúšali
si to.
Ďakujeme aj miništrantom. Pomoc kňazovi pri oltári je veľmi potrebná.
Rozhodne nie je stanovený vek a my sa tešíme, že prichádzajú aj starší
muži. Aj vtedy, keď nie sú oblečení do liturgického odevu, môžu byť
užitoční a ich služba milá Bohu.
Zároveň prosíme a povzbudzujeme jedných i druhých, aby ste nečakali
až na zavolanie, ale lektori – spokojne si sadnite do prvej lavice
ku knihám. A keby ste sa stretli naraz aj dvaja, je to len užitočné, lebo
jeden môže prečítať lekciu a druhý spoločné modlitby veriacich.
A miništranti – najmä starší – nebojte sa ísť do sakristie. Nemusíte
čakať, či tam už niekto je alebo nie je. Veď Katedrála je kostol biskupa
a je správne, aby práve v biskupskom kostole pomáhali pri oltári aj zrelí
muži.
4. Kňaz i prisluhujúci sa majú – vzhľadom na ich osobitnú liturgickú
úlohu – duchovne pripraviť, aby čo najdôstojnejšie slávili sväté
tajomstvá. Musia si byť vedomí svätosti tajomstva, ktoré nedovoľuje
nepozornosť a neúctu. Keby kňaz a prisluhujúci konali svoju službu bez
osobnej pozornosti a úcty k tajomstvu, bol by to veľmi neblahý
ritualizmus a automatizmus. A bolo by to zlé aj pre spoločenstvo
veriacich, lebo kňaz i prisluhujúci majú byť v tomto zmysle aj
mystagógmi. Veriaci si ani tak veľmi nevyžadujú, aby celebrant bol
vynikajúcim kazateľom, ako skôr, aby slávil svätú omšu s vierou a úctou.
(Pokračovanie nabudúce)

