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Liturgický kalendár: 
 

 

Sviatok Božieho milosrdenstva 
Druhá veľkonočná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. S týmto 
sviatkom je spojený najväčší prísľub Milosrdného Ježiša: Duša, ktorá                
po dobrej svätej spovedi pristúpi v tento deň k svätému prijímaniu, 
dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky 
Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Je to úžasný prísľub, ktorého 
hodnota sa rovná sviatosti krstu. 
Aby sme sa na to dobre pripravili, budeme sa celý týždeň po prvej rannej 
sv. omši o 7.30 hod. modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. V nedeľu,               
na sviatok Božieho milosrdenstva sa novénu pomodlíme o 9.00 hod. 
s možnosťou uctenia si relikvie sv. Faustíny. 
Využime túto ponuku, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš. 
 

Veľkonočná mariánska antifóna 
Počas Veľkonočného obdobia sa nemodlíme „Anjel Pána“, ale modlitbu 
„Raduj sa, nebies Kráľovná“. 
 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
Od utorka do piatku bude spovedná služba v katedrále len v čase               
od 10.00 do 14.00 hod. 

Nedeľa 1.5. 
NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE -  
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

 



 

Zbierka z Kvetného víkendu 
Počas Kvetnej nedele sa v našej farnosti vyzbieralo pre činnosť mládeže 
251,50 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 

Poďakovanie 
Úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k slávnostnému priebehu tohtoročných Veľkonočných sviatkov. Nech Vám 
to Pán odmení veľkonočným darom pokoja a radosti. 
 

Slávnosť Božieho milosrdenstva 
Farnosť Banská Bystrica - Belveder, Vás pozýva na Slávnosť Božieho 
milosrdenstva, ktorá sa bude konať 1. mája 2011 vo farskom kostole. Pred           
sv. omšou sa budeme modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu a po nej si 
budeme môcť uctiť relikviu Sv. sr. Faustíny. Sv. omša začne o 15.00 hod. 
Hlavný celebrant bude ThDr. Gabriel Brendza Phd.  
Po sv. omši bude literárno – hudobné popoludnie v Sun Cafe v Dome Moyses      
so začiatkom o 17.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. 
 

7. rozhlasová púť Rádia Lumen 
Rádio Lumen pripravuje v tomto roku 7. rozhlasovú púť do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v sobotu 14. mája 2011. 
Jej tohtoročná téma znie Boží sluha pápež Ján Pavol II. - apoštol Božieho 
milosrdenstva a ctiteľ sv. Cyrila a Metoda. 
Počas púte bude možnosť verejnej úcty relikvií svätého Cyrila. 
Program začne o 9.00 hod. privítaním pútnikov a po ňom bude vystavenie 
relikvií sv. Cyrila k úcte v Slovenskej kaplnke. O 9.45 bude modlitba posv. 
ruženca a o 10.30 nasleduje slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebran-
tom bude kardinál Jozef Tomko. Popoludňajší program sa začne o 13.30 hod. 
vystúpením Ľudky Koščovej. Od 14.00 nasleduje pásmo svedectiev a prednáška 
o vzťahu Jána Pavla II. k Božiemu milosrdenstvu. O 15.00 hod. nasleduje 
korunka k Božiemu milosrdenstvu, uctenie relikvií sv. Cyrila a záverečné 
požehnanie pútnikov. 
Informácie o 7. rozhlasovej púti získate v pracovných dňoch na telefónnych 
číslach 048/4710810, 4710826, 4710831 alebo e-mailom na adrese: 
put@lumen.sk   
 
 
 
 
 
 



SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((3322..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((1155..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA –  
VÝZNAM BOŽIEHO SLOVA V LITURGICKOM SLÁVENÍ (2.) 

Úzky vzťah Božieho slova a eucharistického tajomstva 
Konštitúcia Sacrosanctum Concilium hovorí, že liturgia Božieho slova a 
liturgia Eucharistie sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný 
bohoslužobný úkon. Toto opakujú aj Všeobecné smernice Rímskeho misála a 
dodávajú: "V omši sa pripravuje stôl jednak Božieho slova, jednak 
Kristovho tela". A vo Všeobecných smerniciach 2. typického vydania 
Poriadku čítaní sa hovorí:  

"Cirkev sa živí z oboch stolov tak, že z jedného sa viac vzdeláva a 
z druhého sa plnšie posväcuje. V Božom slove sa totiž božská zmluva 
ohlasuje a v Eucharistii sa nová a večná zmluva obnovuje. Tam sa dejiny 
spásy zaznievaním slov, pripomínajú, tu zas sa v liturgii tie isté dejiny 
sviatostnými znakmi sprítomňujú." 
 

Cirkev uskutočňuje dielo spásy Pánovou pamiatkou a sviatosťami. 
Eucharistiu a sviatosti však má predchádzať Božie slovo. "Kázanie Božieho 
slova je požiadavkou samého vysluhovania sviatostí, pretože ide 
o tajomstvá viery, ktorú to slovo vzbudzuje a živí." Teda keď pred 
udeľovaním iných sviatostí sa vyžaduje Božie slovo, tým viac pred 
Eucharistiou. 
Čítanie Písma v liturgickom úkone nadobúda dimenziu osobitného 
pôsobenia Ducha Svätého. Kristus je v Božom slove prítomný v Duchu 
Svätom.  
Treba si uvedomiť, že ohlasovanie Božieho slova je pamiatka, ktorá robí 
aktuálnym a v istom zmysle prítomným to, čo sa ohlasuje, a zároveň to robí 
účinným v srdciach tých, čo ochotne a s vierou počúvajú ohlasovanie 
Božieho slova. To, čo sa ohlasuje a sprítomňuje, je v podstate "tajomstvo 
Krista", teda udalosti (tajomstvá), ktorými Ježiš Kristus uskutočnil našu 
spásu (najmä jeho vtelenie, narodenie, skrytý život, verejné účinkovanie, 
spásonosné utrpenie a smrť, slávne zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a 
v istom zmysle aj jeho príchod v sláve). Tieto tajomstvá sú v oslávenom 
Ježišovi Kristovi večne prítomné, takže veriaci môžu mať na nich účasť 
najmä prostredníctvom liturgického slávenia. V našom prípade sa táto 



účasť uskutočňuje počúvaním a prijatím Božieho slova, ktoré sa ohlasuje 
v slávení Eucharistie. Toto sprítomnenie "tajomstva Krista" v ohlasovaní 
Božieho slova je dielom Ducha Svätého, ktorý je nielen dušou, ale aj 
pamäťou Cirkvi. Jeho pôsobením sa Kristus stáva prítomným a účinkuje 
v Božom slove." 

Posvätné ticho 
Nový poriadok čítaní kladie veľkú váhu na chvíle ticha. Takáto chvíľa ticha 
v liturgii slova nie je prerušením, ale prehĺbením slávenia Božieho slova. 
Duch Svätý pôsobí v tichosti, v sústredení. Preto liturgiu slova treba sláviť 
pokojne, bez náhlenia. 

"Liturgiu slova treba sláviť tak, aby napomáhala rozjímanie. Preto sa 
treba vyhnúť náhleniu, ktoré prekáža sústredeniu. Rozhovor medzi Bohom 
a ľuďmi, konaný za pomoci Svätého Ducha, žiada si krátke chvíle ticha, 
prispôsobené zídenému zhromaždeniu, keď srdce prijíma Božie slovo a 
pripravuje odpoveď v modlitbe. Tieto chvíle ticha v liturgii slova možno 
vhodne zadržať napríklad pred začiatkom liturgie slova, po prvom a 
druhom čítaní a po skončení homílie" (Všeobecné smernice Rímskeho misála). 
Podľa tohto vidíme, ako šťastlivo a pastoračne veľmi osožne sa upravila 
liturgia slova v novom misáli, keď tvorí jeden kultový úkon s liturgiou 
Eucharistie. Pamätáme sa na nezdravú prax veriacich pred Koncilom, keď 
sa biblické čítania a kázeň pokladali akoby za prípravnú časť, lebo "hlavné 
časti" omše boli obetovanie, premenenie a prijímanie, a tak kto prišiel na 
obetovanie, mal ešte platnú účasť na svätej omši, a vynechanie tejto časti 
bola nepatrná časť, ktorej dobrovoľné vynechanie sa pokladalo iba za malý 
hriech.  
Na nohých miestach čítania a kázeň sa konali najmä pred hlavnou omšou 
v superpelícii a štóle na kazateľnici, prečítali sa oznamy, potom kňaz zišiel 
z kazateľnice, obliekol sa v sakristii do omšového rúcha a začala sa svätá 
omša (čítania síce kňaz čítal po latinsky - zatiaľ sa spievala omšová pieseň - 
homília už nebola). 
Žiaľ, dodnes sa tak niektorí správajú, že na svätú omšu prichádzajú 
neskoro, až počas Liturgie slova, a spokojne idú aj na sväté prijímanie. 
A pritom vôbec nemajú platnú svätú omšu, ak prichádzajú neskoro 
z vlastnej nedbalosti. Niektorí to chytrácky doplnia svätou spoveďou.  
Ale – možno to nazvať živým vzťahom k Ježišovi Kristovi, 
prítomnému v Slove a Eucharistii? – Zvážte sami... 
 



V obnovenej liturgii nám veľmi výrazne vystupuje pred duchovným 
zrakom "Kristus, prítomný vo svojom slove, ktorý uskutočňuje tajomstvo 
spásy, posväcuje ľudí a vzdáva Otcovi dokonalú úctu" (Lekcionár na nedele a 

sviatky (2. vyd.), Všeobecné smernice, č.4). 
 (Pokračovanie nabudúce) 
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