KATEDRÁLNY INFOLIST
18. – 24.4.2011
Liturgický kalendár:
Pondelok 18.4. Pondelok Veľkého týždňa
Utorok

19.4. Utorok Veľkého týždňa

Streda

20.4. Streda Veľkého týždňa

Štvrtok

21.4. ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18:00

Piatok

22.4.

VEĽKÝ PIATOK
(SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA)

15:00

Sobota

23.4. BIELA SOBOTA

Nedeľa

24.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

19:00
8:00, 9:30,
18:00

Rozpis slávenia Veľkonočného trojdnia
Za lavicami si môžete zobrať rozpis slávení sv. omší a obradov
v jednotlivých kostoloch mesta.

Spovedanie
V katedrále budú spovedať v pondelok až stredu viacerí kňazi.
Prosíme, aby ste využili túto príležitosť, pretože od štvrtka sa už
spovedať nebude.

Veľký piatok
Pripomíname, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu.
Po Ranných chválach a lamentáciách, ktoré začnú o 7.30 v Katedrále,
bude o 10.00 na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Na Veľký piatok po Ranných chválach začneme novénu k Sviatku
Božieho milosrdenstva.

Zbierka na mládež
Dnes, na Kvetnú nedeľu, je celodiecézna zbierka na mládež. Všetkým
darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty
Pobožnosť Krížovej cesty je aj túto nedeľu na Kalvárii o 14.00,
a po nej je sv. omša.

Upratovanie kostola
V stredu po večernej sv. omši bude upratovanie kostola. O pomoc
prosíme dobrovoľníkov, ale najmä mládež.

SVÄTÁ

OMŠA (31.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (14. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA –
VÝZNAM BOŽIEHO SLOVA V LITURGICKOM SLÁVENÍ (1.)
Už sa mi niekoľkokrát stalo (a nielen mne, ale aj iným kňazom), že sme
dostali pri vysluhovaní sviatosti krstu alebo manželstva takú zaujímavú
a možno povedať zvláštnu požiadavku: Urobte len taký skrátený obrad.
Na otázku: Aký skrátený obrad? prišla odpoveď: No len obrad, bez tej kázne
a toho čítania...
Zrejme dotyčným išlo o čas, ale vyhovieť sme nemohli. Božie slovo má
v liturgickom slávení svoje neodmysliteľné, pevné miesto.
Prečo?
To sa pokúsime vysvetliť v nasledujúcich kapitolách.

Prítomnosť Ježiša Krista v liturgii slova
Kristus je stále prítomný vo svojej Cirkvi, najmä v liturgických úkonoch, aj
keď rozličným spôsobom. Je prítomný aj v Božom slove, "lebo on sám
hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo" (Druhý vatik. koncil, konšt. Sacrosanctum
Concilium, č. 7.).

Kristus je prítomný nielen v evanjeliu, ale aj ostatných spisoch Písma. Veď
celé Písmo smeruje ku Kristovi. Kristus je Božie Slovo, a toto Slovo bolo
u Boha od počiatku. Cirkev hlása jedno a to isté Kristovo tajomstvo, keď
v liturgickom slávení ohlasuje tak Starý, ako aj Nový zákon. V Starom
zákone sa skrýva Nový a v Novom sa odhaľuje Starý. A tak je Kristus
stredobodom a plnosťou celého Písma aj celého liturgického slávenia.

Úloha Ducha Svätého pri liturgii slova
Ježiš Kristus je prítomný v Božom slove a pôsobí vždy v Duchu Svätom,
mocou Ducha Svätého. Prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého sa vzťahuje
jednak na ohlasované Božie slovo, jednak na tých, ktorí Božie slovo
počúvajú.
Božie slovo predkladané ustavične v liturgii je stále živé a účinné mocou
Ducha Svätého.
"Ak má Božie slovo naozaj v srdciach spôsobiť to, čo v ušiach zaznelo,
je nevyhnutné pôsobenie Ducha Svätého. Jeho vnuknutím a pomocou sa
Božie slovo stáva základom liturgického slávenia a pravidlom i podporou
celého života.
Činnosť tohto Ducha nielen predchádza, sprevádza a završuje celé
liturgické slávenie, ale každému do srdca vnuká to, čo sa v ohlasovaní slova
oznamuje celému zhromaždeniu veriacich. Tak vytvára jednotu medzi
všetkými a súčasne napomáha rozmanitosť chariziem a vyzdvihuje
mnohorakú činnosť“ (Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.) Všeobecné smernice,
č.9).
Aj pri odpovedi veriacich na Božie slovo pôsobí ten istý Duch. Tak ako
Cirkev v liturgickom slávení verne odpovedá to isté Amen, ktoré raz
navždy vyliatím krvi použil Kristus na božské uzavretie novej zmluvy
v Duchu Svätom, tak aj veriaci majú povedať toto Amen po počutí Božieho
slova.
Boh teda vždy, keď zvestuje svoje slovo, očakáva odpoveď, ktorá je
súčasne počúvaním aj klaňaním sa "v Duchu a pravde" (Jn 4, 23). Svätý
Duch túto odpoveď robí účinnou, aby sa to, čo sa počulo pri liturgickom
slávení, vyjadrilo životom podľa slov: "A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len
poslucháčmi" (Jak 1, 22) (Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.) Všeobecné smernice,
č.6).

Je tu nový moment: počúvanie Božieho slova sa pôsobením Ducha Svätého
stáva klaňaním. Je to teda bohoslužobný úkon. Veriaci majú s radosťou a so
živou vierou počúvať Božie slovo, nechať sa ním preniknúť, aby tak za
pomoci Ducha Svätého vnikali do "celého Pánovho tajomstva" a klaňali sa
Pánovi v Duchu a pravde.
(Pokračovanie nabudúce)

Spovedná služba
v Katedrále sv. Františka Xaverského
Pôst 2011
Deň
dátum

9.00 – 12.30

1. Bujdoš
Pondelok
2. Obšivan
18.4.
3. Flimel
1. Obšivan
Utorok
2. Flimel
19.4.
3. Hypius
1. Hypius
Streda
2. Regeš
20.4.

13.00 – 16.30
1. Krupa
2. Honíšek
3. Adámik
1. Hypius
2. Adámik
3. Regeš
1. Sekereš

16.30 – koniec
sv. omše
1. Ďuračka
2. Bujdoš
3. Darmo
1. Brutovský
2. Darmo
3. Sekereš
1. Honíšek
2. Adámik
3. Viglaš

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

