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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc Spomienka 

Utorok 8.3. Sv. Jána z Boha, rehoľníka Ľub. spom. 

Streda 9.3. POPOLCOVÁ STREDA  

Nedeľa 6.3. 9. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  
 

Pôstne obdobie 
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie, čas prípravy na slávenie 
veľkonočného tajomstva nášho vykúpenia. Sväté omše sú ako vo všedný 
deň. Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Popolcová streda je 
dňom pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás vo svedomí viaže prísny pôst, 
t.j. v tento deň je zdržiavanie sa od mäsitých pokrmov a len raz za deň je 
možné nasýtiť sa.  
Zákon zdržiavana sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok života.  
Zákon pôstu (najesť sa dosýta len raz) zaväzuje od 18-teho do 60-teho 
roku života. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže 
zdržiavanie sa od jedla. 
Deti do 14-teho roku neviaže pôst, ale v kresťanskej výchove treba aj deti 
viesť k pravému zmyslu pokánia.  
 

Pobožnosť krížovej cesty 
V období Veľkého pôstu sa bude konať Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárskej 
hore - Urpíne každú pôstnu nedeľu. Začne vždy o 14.00 hod. Po jej skončení 
o 15.30 hod. bude vo vrcholovom Kostole povýšenia sv. Kríža svätá omša. 
Tento rok pripravujú krížové cesty na Banskobystrickej kalvárii nasledovné 
rímskokatolícke farské spoločenstvá: 

1. pôstna nedeľa 13. 3. 2011 Farnosť Čerín 
2. pôstna nedeľa 20. 3. 2011 Farnosť Stará Sásová 
3. pôstna nedeľa 27. 3. 2011 Farnosť Brusno 
4. pôstna nedeľa 3. 4. 2011 Farnosť Slovenská Ľupča 
5. pôstna nedeľa 10. 4. 2011 Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický 

diecézny biskup 
Kvetná nedeľa 17. 4. 2011 bratia bosí karmelitáni 

 



Tradičnú krížovú cestu v piatu pôstnu nedeľu, tento rok 10. apríla 2011, bude 
viesť Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. 
Na Veľký piatok, 22. apríla 2011, sa pobožnosť krížovej cesty začne o 10.00 
hod. a bude ju viesť Mons. Marián Bublinec, generálny vikár Banskobystrickej 
diecézy.  
 

Zbierka na Charitu 
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu. Všetkým darcom už 
vopred Pán Boh zaplať. 
 

Sväté omše v UPC 
Od 1. marca 2011 sú v UPC Štefana Moysesa, biskupa večerné sväté omše 
v zmenenom čase a to: v nedeľu o 19.30, v pondelok a stredu o 19.00 hod.  
Zároveň pripomíname, že v UPC bývajú sväté omše len počas 
akademického roka. 
 
 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
 

� V uplynulom týždni na kostol obetovali chorí 10,00 € a novomanželia 
Solivajovci 50,00 € a výzdobu kostola. Za všetky finančné dary tohto 
obdobia vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((2255..))  
 

LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((88..  ččaassťť))  
 

PRIEBEH SLÁVENIA – ÚVODNÉ OBRADY (5.) 
 

Asperges 
V nedeľných omšiach úkon kajúcnosti možno nahradiť obradom posvätenia 
vody a pokropením ľudu. 
Po Druhom vatikánskom koncile, ešte pred vydaním nového misála, obrad 
Asperges pred hlavnou nedeľnou omšou akosi upadal do zabudnutia. Nový 
misál ho však reštauruje a okrem kajúceho charakteru jasnejšie vystupuje         
do popredia spomienka na krst. 
V stredoveku sa stretáme s rozličnými teologickými vysvetleniami:  
l. je to spomienka na krst,  
2. je to spomienka na Kristovu vykupiteľskú krv, ktorou sú pokropení veriaci 
 



v analógii s hebrejským zvykom pokropenia krvou baránka, 
3. je to znak očistenia od každej škvrny hriechu. 
V novom misáli sa tento obrad koná na začiatku omše po prežehnaní a 
pozdrave. 
Obrad je upravený, aby ľud mal na ňom účasť. 
Najprv je výzva k veriacim na modlitbu; v nej sa vyjadruje význam posvätenia 
vody a pokropenia veriacich vodou; spomienka na krst a potreba vernosti 
Duchu Svätému, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu. Toto je nová vec. 
Nasleduje chvíľka ticha a potom modlitba posvätenia vody. Formuly 
posvätenia sú tri: dve v období mimo Veľkonočného obdobia (celebrant si 
vyberie jednu) a jedna na Veľkonočné obdobie. Potom je podľa miestnych 
zvykov posvätenie soli, ktorú celebrant v tichosti zmieša s vodou. Všetky tieto 
modlitby sú upravené (v starom obrade bol dôraz na exorcizmus vody a soli, 
teraz je dôraz na krstnej milosti). 
Potom celebrant vezme aspersórium (kropáč) a kropí najprv seba, potom 
posluhujúcich, kňazov a ľud. Posvätenie oltára, ako bolo predtým, sa 
vynecháva. Pokropenie sa teraz vzťahuje na osoby, ktoré sa zúčastňujú               
na eucharistickom slávení a nie na miesto kultu, keďže tu v prvom rade ide 
o spomienku na krst a je úkonom kajúcnosti. Pri kropení celebrant môže 
prejsť kostolom. 
Počas kropenia ľud spieva vhodnú pieseň. Pred liturgickou obnovou boli 
určené dva spevy: Asperges (z 51. žalmu) a (vo Veľkonočnom období) Vidi 

aquam (z Ez 47,1. 2. 9). Tieto spevy ostávajú aj naďalej (no neintonuje ich 
celebrant ako predtým), ale dáva sa možnosť spievať aj iné vhodné spevy. Sám 
latinský misál uvádza ešte ďalšie štyri texty. 
Po pokropení ľudu sa celebrant vráti k sedadlu a tam prednesie záverečnú 
modlitbu. 
Hneď nato nasleduje Glória (ak je predpísané) alebo modlitba dňa. Obnovený 
obrad teda poskytuje možnosť výberu modlitieb, spevov, umožňuje kreativitu 
(výzva na modlitbu). No najväčšou prednosťou obnoveného obradu je jeho 
začlenenie do úvodných obradov eucharistického slávenia, a to práve             
do nedeľnej liturgie. Nedeľa je totiž oslavou Pánovho zmŕtvychvstania a aj 
spomienkou na náš krst, v ktorom sme povstali z hriechu do nového života; 
znovuzrodili sme sa z vody a z Ducha Svätého. Tento obrad krásne vyjadruje 
krstnú spomienku komunity veriacich, ktorí v deň Pána chcú ako Božie deti 
sláviť Eucharistiu. Veľmi zvýrazňuje myšlienku očisty od hriechu vo svätom 
krste a zároveň je prosbou o Božie milosrdenstvo, aby sme sa mohli s čistým 
srdcom zúčastniť na liturgii slova a na Eucharistii.       (Pokračovanie nabudúce) 

 

 

 



Povzbudení slovami Benedikta XVI.  
v Apoštolskej exhortácii VERBUM DOMINI 

 

vás počas pôstneho obdobia pozývame na 
hlbšiu prípravu k prežívaniu 

Veľkonočného trojdnia  
bohoslužbou slova 

 

OSTAŇME S NÍM 
A BDEJME 

 

(Umučenie nášho Pána Ježiša Krista 
očami štyroch evanjelistov) 

ktorá sa bude konať vo štvrtky 

17., 24., 31. marca a 7. apríla 2011 

O 16:00 HOD. 
 

v Katedrále sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici 

 


