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Liturgický kalendár:
Streda

23.3. Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa

Ľub. spom.

Piatok

25.3. ZVESTOVANIE PÁNA

Slávnosť

Nedeľa

27.3. 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Slávenie Bohoslužby slova
Vo štvrtok o 16.00 budeme pokračovať v našej Katedrále s pôstnou
Bohoslužbou slova v adorácii: Ostaňme s Ním a bdejme.
V úvode druhého stretnutia budeme počúvať meditatívne priblíženie
pohľadu evanjelistu Marka a potom s prestávkami na uvažovanie si
vypočujeme jeho opis umučenia Pána Ježiša.
Bohoslužbu slova ukončíme eucharistickým požehnaním.
Bohoslužba slova sa bude konať vo štvrtky 24., 31. marca a 7. apríla 2011
o 16.00 hod.

Oznam o stretku na Kvetný trojlístok:
Pozývame mladých z dekanátu na prvé stretko o Kvetnom trojlístku, ktoré
sa uskutoční v utorok 22.3.2011 cca o 19.00 hod. po mládežke v katedrále
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Zároveň Vás pozývame na mládežku o 18.00 hod., v ktorej sa v čase pôstu
zaoberáme rozoberaním listu sv. Otca Benedikta k Svetovému dňu
v Madride.
Stretnutie bude trvať cca 1 hod.
Tešia sa na Vás kňazi a mladí z DCM.

Celodiecézne rekolekcie kňazov
Vo štvrtok, 24. marca 2011 sa budú v Kňazskom seminári konať
celodiecézne rekolekcie kňazov. Preto svätá omša o 8.30 nebude a úmysel,
ktorý je nahlásený, bude odslúžený počas rekolekcií.

Výročné stretnutie SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov
na výročné stretnutie, ktoré sa bude konať 27. marca 2011 (nedeľa)
o 15.00 hod. v Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici.

Misijné združenie Ducha Svätého
Misijné združenie Ducha Svätého pre laikov, ktoré vzniklo v spolupráci
s Misijnou Kongregáciou Služobníc Ducha Svätého, pozýva všetkých, ktorí
sa chcú hlbšie venovať myšlienke Styelského misijného diela,
spočívajúceho v pomoci misiám cez hlbšie spojenie s Duchom Svätým
v obetovaní svojich starostí, prípadne utrpenia, ako aj svojmu vlastnému
posväcovaniu.
Členstvo v združení je dobrovoľné a bezplatné. Za všetkých členov je
mesačne obetovaná svätá omša. Členovia, ako aj záujemcovia sa budú
stretávať každú tretiu nedeľu v mesiaci od 15.00 hod v Dome Slovenského
misijného hnutia na Skuteckého ulici.

Zbierka na Charitu
Minulú nedeľu sa konala celoslovenská zbierka na Charitu. V našej farnosti
sa vyzbieralo 570,00 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 V uplynulom týždni prebehlo dekanátne (okresné) kolo Biblickej
olympiády pre základné školy. Zúčastnili sa 4 družstvá. Na prvom mieste
sa umiestnilo družstvo ZŠ Spojová, na 2. mieste družstvo Katolíckeho
gymnázia Š.Moysesa, na 3. mieste družstvo ZŠ Radvanská a na 4. mieste
družstvo ZŠ Okružná. Družstvo ZŠ Spojová bude reprezentovať náš
dekanát na diecéznom kole, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2011v
Badíne.
 Vo štvrtok, 17. marca 2011 bola ukončená oprava zvona v Katedrále.
Prvýkrát zvon zazvonil na slávnostnú svätú omšu v sobotu, 19. marca
2011 v čase 8.20 – 8.25.

SVÄTÁ OMŠA (27.)
LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (10. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA – ÚVODNÉ OBRADY (7.)
Modlitba dňa - kolekta
Modlitba dňa čiže kolekta (orácia) je zavŕšením a vrcholom úvodných
obradov, ktorá sa nikdy nemôže vynechať, a zároveň obsahuje myšlienku
liturgického slávenia. Je zaujímavé, že všetky časti omše sa završujú
kňazskou modlitbou: príprava obetných darov sa zakončí modlitbou
nad obetnými darmi a obrad prijímania modlitbou po prijímaní. Okrem
toho aj bohoslužba slova sa zakončuje záverečnou modlitbou v modlitbe
veriacich.
Modlitba dňa je osobitosťou rímskej liturgie. Prvé modlitby, ktoré vznikali
od 3. do 6. storočia, máme v najstarších sakramentároch. Vznik modlitieb
sa kladie do obdobia, keď sa od gréckej liturgickej reči prechádzalo k
latinskej. Formulovanie takejto modlitby sa dlhší čas ponechávalo samému
liturgovi. Tvoril ju buď sám, alebo predniesol už napísaný text, ktorý
predtým zostavil on sám alebo niekto iný.
Obsahom modlitby je prosba. Krása modlitby sa umocňuje tým, že má
nápadne plynulý a vznešený rytmus. Prednes modlitby je recitatív,
hovorený spev, ktorý je najpriliehavejší pre liturgickú modlitbu, ktorá je
vážna, posvätná, nerozplýva sa v citoch. Liturg a veriaci si uvedomujú, že
stoja pred velebným majestátom Boha.
Skladba orácie: Modlitba sa vždy začína výzvou: Modlime sa. Tým sa
naznačuje, že modlitba je spoločnou modlitbou zhromaždeného
spoločenstva. Kňaz sa ju modlí ako liturg, ktorý z moci svojho kňazstva ju
prednáša v mene ľudu a za ľud nebeskému Otcovi. Vlastným jadrom
modlitby je prosba o duševné i telesné dobrodenia. A zároveň sa vyslovuje
aj cieľ prosby: aby nám to slúžilo na pozemské i nebeské dobro. Záver
modlitby tvorí konklúzia: Skrze nášho Pána Ježiša Krista...
Je to vrúcny poukaz na to, že svoje prosby prednášame Otcovi
prostredníctvom jeho Syna a nášho Pána, ktorý stále žije, aby sa prihováral
za nás (porov. Hebr 7, 25). Ľud potvrdí modlitbu slovom Amen. Je to teda
Cirkev, ktorá sa modlí. Slovo Amen sa v liturgiách neprekladá. Ostáva ako
znak viery a súhlasu.
(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

