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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Ľub. spom. 

Streda 13.4. Sv. Martina I., pápeža a mučeníka Ľub. spom. 

Nedeľa 17.4. KVETNÁ NEDEĽA   
 
 

Spovedanie pred Veľkou nocou 
Od pondelka, 11. apríla, budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi podľa 
rozpisu, ktorý je na zadnej strane tohto Infolistu a na nástenke. Prosíme 
vás, aby ste využili stanovený čas. Takisto aj na Kvetnú nedeľu                      
vo farnostiach Fončorda a Radvaň. 
 

Krížová cesta 
Dnes, 10. apríla 2011 bude tradičná celobystrická pobožnosť krížovej 
cesty na Kalvárii, ktorú o 14.00 hod. bude viesť diecézny banskobystrický 
biskup Mons. Rudolf Baláž. Následne o 15.30 bude svätá omša v kostolíku 
Povýšenia Sv. Kríža. 
 

Kvetná nedeľa 
Budúca nedeľa je Kvetná. Počas svätých omší bude požehnanie ratolestí.  
Ako po minulé roky, aj tento rok sv. omša o 9.30 v Katedrále nebude, ale 
spojíme sa s diecéznym o. biskupom v slávení sv. omše o 10.00 
v kostole Nanebovzatia Panny Márie. 
 

Kvetný trojlístok 
Druhé stretnutie mladých z dekanátov BB-Katedrála, BB-Mesto a Slovenská 
Ľupča bude počas Kvetného víkendu. V piatok o 20.00 adorácia v Katedrále, 
v sobotu od 14.00 do 18.00 Nemecké popoludnie a večera v Pastoračnom 
centre na Fončorde a o 19.00 pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii, v nedeľu 
o 10.00 slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie, 
celebrovaná otcom biskupom Rudolfom Balážom. 
 
 
 
  
 



 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
 

� Včera, 9. apríla sa skrášľovala Kalvária. Na tejto aktivite sa zúčastnilo 38 
ľudí. Všetkým zo srdca ďakujeme a tešíme sa, že Kalvária je ich 
srdcovkou naozaj v srdci a nielen v rečiach o jej ochrane. 

� Počas štyroch pôstnych štvrtkov sme sa stretli na bohoslužbe slova 
s adoráciou: Ostaňme s Ním a bdejme. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
zapojili čítaním, spevom, ale aj vám, ktorí ste prišli na túto bohoslužbu 
slova. Tak, ako nám bolo Božie slovo povzbudením, tak sme si boli 
povzbudením aj navzájom. 
 

 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((3300..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((1133..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA SLOVA  I. (3.) 
 
Minulý týždeň sme si hovorili o tom, ako v priebehu dejín Cirkev vyberala 
čítania z textov Starého, či Nového zákona. 
Dnes si povieme o tom, ako a podľa čoho sú vybraté a zostavené čítania     
vo svätej omši. 

Obnova liturgie slova 
Konštitúcia Sacrosanctum Concilium v článku 51 určuje: "Aby sa veriacim 
pripravil čim bohatší stôl Božieho slova, nech sa im štedrejšie sprístupnia 
poklady Biblie tak, aby sa za stanovený počet rokov prečítali najdôležitejšie 
časti Svätého písma". Osobitná komisia pre zostavenie lekcionára sa dala 
hneď do roboty a po piatich rokoch mohol pápež Pavol VI. apoštolskou 
konštitúciou Missale Romanum zo dňa 3. apríla 1969 schváliť Poriadok 
čítaní pri omši.  
Posvätná kongregácia pre bohoslužbu zverejnila 25. mája 1969 zoznam 
biblických čítaní a potom sa postarala o zostavenie Lekcionára, v ktorom 
boli v latinskej reči úplné texty všetkých čítaní. Boli to tri zväzky: prvý 
obsahoval všetky čítania (s medzispevmi) v období od Adventu po Turíce 
(roku 1970), druhý obsahoval čítania v Období cez rok po Turícach (roku  
 



 
 
1971) a v treťom zväzku boli čítania na sviatky svätých, pre omše         
pri vysluhovaní sviatostí a svätenín, pre omše za rozličné potreby,       
pre votívne omše a pre omše za zosnulých (roku 1972). Lekcionáre sú 
vydané pod názvom Rímsky misál - Lekcionár, čím sa naznačuje, že liturgia 
slova a liturgia Eucharistie patria spolu. V úvode Lekcionára sa však hovorí, 
že jednotlivé národy si môžu upraviť spôsob vydania čítaní aj vo viacerých 
zväzkoch, ak to lepšie vyhovuje. My máme vydaný lekcionár v piatich 
zväzkoch. Prvý zväzok je lekcionár na nedele a slávnosti, rozdelený podľa 
liturgických rokov A, B a C (vydané v r.). Druhý zväzok obsahuje čítania     
na férie v privilegovaných obdobiach (Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc) aj 
s čítaniami na sviatky svätých v tých obdobiach (vydané v r.). V treťom 
zväzku sú čítania na férie v Období cez rok, cyklus I a čítania na sviatky 
svätých v tomto období (vydané v r.) a štvrtý zväzok obsahuje čítania na 
férie v Období cez rok, cyklus II s čítaniami na sviatky svätých v tom období 
(vydané v r.). V piatom zväzku sú čítania na rozličné príležitosti, teda pre 
omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín, pre omše na rozličné príležitosti,                  
pre votívne omše a pre omše za zosnulých (vydané v r.). 
Príprava Lekcionára bola naozaj veľmi dôkladná. Odborníci v liturgike, 
exegéze, katechetike a v pastorálke preskúmali všetky latinské liturgie       
od 6. do 12. storočia, ako aj orientálne spisy asi pätnástich obradov.                 
Ba urobil sa aj súpis lekcionárov reformovaných cirkví od 16. storočia až 
podnes. 
21. januára 1981 bolo schválené druhé typické vydanie Poriadku čítaní. 
Bohatší stôl Božieho slova spočíva v tom, že na nedele sú určené čítania 
v trojročnom cykle (A, B, C) a na férie v Období cez rok prvé čítania majú 
dva cykly (párny rok a nepárny rok). Okrem toho je viac čítaní pre spoločné 
omše svätých, na votívnu omše a na omše za zosnulých, z ktorých si možno 
vybrať podľa pastoračných okolností a potrieb. 

 (Pokračovanie nabudúce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spovedná služba  

v Katedrále sv. Františka Xaverského 
Pôst 2011 

 
Deň 

dátum 
9.00 – 12.30 13.00 – 16.30 

16.30 – koniec  
sv. omše 

    
Pondelok 

11.4. 
1. Staroštík 1. Krupa 1. Grega 

Utorok 
12.4. 

1. Staroštík 1. Viglaš 1. Ďuračka 

Streda 
13.4. 

1. Staroštík 
2. Repko 

1. Ďuračka 
2. Grega 

1. Viglaš 
2. Štrba 

Štvrtok 
14.4. 

1. Krupa 
2. Brutovský 

1. Honíšek 
2. Jackanin 

1. Repko 
2. Štrba 

Piatok 
15.4. 

1. Bujdoš 
2. Darmo 
3. Flimel 

1. Brutovský 
2. Repko 
3. Sekereš 

1. Grega 
2. Štrba 
3. Obšivan 

    

Pondelok 
18.4. 

1. Bujdoš 
2. Obšivan 
3. Flimel 

1. Krupa 
2. Honíšek 
3. Adámik 

1. Ďuračka 
2. Bujdoš 
3. Darmo 

Utorok 
19.4. 

1. Obšivan 
2. Flimel 
3. Hypius 

1. Hypius 
2. Adámik 
3. Regeš 

1. Brutovský 
2. Darmo 
3. Sekereš 

Streda 
20.4. 

1. Hypius 
2. Regeš 
 

1. Sekereš 
 
 

1. Honíšek 
2. Adámik  

 
Spovedanie:  Fončorda – nedeľa 17.4.2011   od 15.30  
    Radvaň     – nedeľa 17.4.2011   od 16.00  

 


