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Liturgický kalendár: 
 

Sobota 2.4. Sv. Františka z Pauly, pustovníka Ľub. spom. 

Nedeľa 3.4. 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 tretieho stretnutia budeme počúvať meditatívne priblíženie 
pohľadu evanjelistu Lukáša 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 31. marca a 7. apríla 2011 
o 16.00 hod. 
 

Prvý piatok a sobota 
V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude 
v závere ranných sv. omší a večer na ukončenie adorácie. 
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách. 
 

Krížová cesta mladých 
V utorok po večernej svätej omši pozývame na krížovú cestu, ktorú 
pripravili mladí pre mladých. 
 

Adorácia v stredu 
V stredu celodenná adorácia nebude, nakoľko bude počas dňa prebiehať 
oprava organa. 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((2288..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((1111..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA SLOVA  I. (1.) 

Začiatky liturgie slova 
Začiatky omšovej liturgie slova siahajú až do apoštolských čias. Jej vzor 
treba hľadať už v synagóge. Sväté knihy Starého zákona sa nečítali v chrá- 



me, ale v synagógach, ktoré sa od čias exilu stavali práve na tento cieľ. 
Každú sobotu sa čítali dve state: jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé 
z Prorokov. Čítanie neprednášal len jeden lektor, ale viacerí (čítali               
po častiach). Po čítaní bolo vysvetľovanie - homília, zvyčajne nadväzovala 
na prvé čítanie. 
Evanjelista Lukáš píše o Ježišovi, ako vošiel v sobotu do synagógy a čítal 
knihu proroka Izaiáša. Prečítanú stať hneď vysvetlil: "Dnes sa splnilo toto 
Písmo, ktoré ste práve počuli" (Lk 4, 16 - 22). 
Zhromaždenie sa otváralo určitým vyznaním viery zostaveným z úryvkov 
Písma. Napokon bola aj modlitba spoločenstva, ktorá sa začínala slovami: 
Oslavujte Pána. Zhromaždenie sa zakončilo požehnaním, ak tam bol kňaz, 
alebo príslušnou modlitbou. 
Podstatné prvky takejto bohoslužby slova nachádzame v kresťanskej 
bohoslužbe už v samom Novom zákone. Ježišovu reč pri Poslednej večeri 
možno pokladať za istý druh bohoslužby slova, po ktorej nasleduje 
slávenie Eucharistie. Lámanie chleba v Emauzoch predchádzalo 
vysvetľovanie Svätého písma (Lk 24, 27). Dlhá nočná kázeň apoštola Pavla 
v Troade, ktorú zakončil lámaním chleba, je tiež náznakom bohoslužby 
slova (Sk 20, 7). 
Náznak bohoslužby slova pred udelením sviatosti možno vidieť pred 
krstom etiópskeho eunucha. Po prečítaní state z Izaiáša (53, 7.8), Filip 
vysvetľuje toto miesto, zvestuje Ježiša a potom nasleduje krst (Sk 8, 28-38). 
 
Spojenie liturgie slova s eucharistickou liturgiou sa po prvý raz spomína 
v Apológii svätého Justína (okolo roku 165): 

"V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už bývajú v mestách, alebo             

na vidieku, sa schádzajú na to isté miesto a čítajú sa pamäti apoštolov alebo 

spisy prorokov, pokiaľ čas dovolí. A keď lektor skončí, ujíma sa slova 

predstavený. Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých 

vecí. Potom všetci naraz vstaneme a modlíme sa. A ako sme už povedali,          

po modlitbe sa prinesie chlieb, víno a voda." 

Tu sa nám už javí istá štruktúra liturgie slova i keď jednoduchá: čítanie         
zo Starého alebo Nového zákona, homília a modlitba veriacich. 
K tomu pristupuje ďalšie svedectvo asi z roku 210. Tertulián píše, že        
po čítaní nasleduje spev žalmov. 

                                (Pokračovanie nabudúce) 

 

 



BRATIA BOSÍ KARMELITÁNI  
FARNOSŤ B. BYSTRICA – KATEDRÁLA  
MLÁDEŽ UPC Š. MOYSESA, BISKUPA 

 

P O Z Ý V A J Ú 
 

dňa 9. apríla 2011 
 

na dobrovoľnícku akciu skrášľovania  
Kalvárie na Urpíne. 

 

Zraz o 9.00  
pri kláštore Karmelitánov. 

 

Kto môže, nech si donesie pracovné rukavice, 
záhradnícke nožnice, prípadne hrable, mačety... 

 

Všetkých pracujúcich pozývame  
na obedné posedenie pri kotlíkovom guláši. 

 

Občerstvenie (voda a sladkosti)  
budú pripravené pri kláštore.  

 

 

Radi privítame aj váš príspevok k občerstveniu,  
ktorý môžete pridať k spoločnému. 

 

 
 
 



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 

 


