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Liturgický kalendár:
Štvrtok

12.5.

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
Sv. Pankráca, mučeníka

Ľub. spom.

Piatok

13.5.

Panny Márie Fatimskej

Ľub. spom.

Sobota

14.5.

Sv. Mateja, apoštola

Sviatok

Nedeľa

15.5.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Metodické dni
V utorok a stredu sú metodické dni pre učiteľov náboženstva. Svoj
program začnú v obidva dni sv. omšou o 9.00 v Katedrále.
Preto sv. omša o 8.30 v tieto dni nebude!

Svätá omša do SRo
V nedeľu, 15. mája 2011
do Slovenského rozhlasu.

bude

svätá

omša

o 9.30

vysielaná

Zbierky
Na Veľký piatok sa konala zbierka na Jeruzalem, v ktorej sa vyzbieralo
158,03 € a na Bielu sobotu sa vyzbieralo na Boží hrob 242,80 €. Týmito
zbierkami celá Cirkev podporuje pútnické miesta vo Svätej zemi, ktoré už
aj mnohí z vás navštívili.

Výzva diecézneho biskupa
Drahí bratia a sestry!
V celej Slovenskej republike bude k 21. máju 2011 vykonané sčítanie
ľudu. Pri sčítaní ľudu v našej slovenskej domovine budeme odpovedať aj
na otázku viery v Boha. Každý podľa svojho vyznania má možnosť
vyrieknuť svoje VERÍM. Evanjelik vyznanie vykoná ako evanjelik. Žid
vyznanie vykoná ako Žid. Mohamedán vyznanie vykoná ako mohamedán.
A kresťan katolík nech vieru v Boha vyzná ako kresťan katolík. Skrátka vás
ako biskup povzbudzujem „nezaprite a vyznajte svoje Verím v Boha“.
Vzhľadom na ťaživé formy vykorisťovania a sociálnej biedy zo dňa
na deň vzrastá potreba celkovej obnovy, ktorá zabezpečí spravodlivosť,

solidaritu, poctivosť a priezračnosť. História i každodenná skúsenosť
potvrdzujú, že spomínaná celková obnova nie je možná bez Milosrdného
Pána Boha, Otca všetkých ľudí i každého človeka zvlášť. Preto vás ako váš
biskup vyzývam a motivujem k tomu, aby ste Boha pri sčítaní ľudu
nezapreli, ale vyznali, že v Boha veríte.
V Duchu a Pravde
s požehnaním
Mons. Rudolf Baláž
banskobystrický diecézny biskup

Poďakovanie za pomoc a podporu
Vážení priatelia a priaznivci DOMu božieho
milosrdenstva!
V prvom rade vám zo srdca želáme požehnané
Veľkonočné obdobie a radosť zo vzkrieseného Krista.
Radi by sme Vás opäť informovali o stave finančných
prostriedkov zasielaných na podporu hospicovej starostlivosti cez fond
EUROPOMOC. Opsravedlňujeme sa zároveň za odmlku v informovaní
o stave prostriedkov.
Ku dňu 20.4.2011 bolo vyzbieraných spolu 33.766,06 €. Z toho sumou
19.250€ prispel banskobystrický biskupský úrad. Suma 1700€ bola
vyzbieraná na benefičných koncertoch súrodencov Jendruchovcov v Žiari
nad Hronom a vo Zvolene, farnosť Sekier.
Za všetky príspevky srdečne ďakujeme.
Z tejto sumy sme použili 32.600 € na čiastočné krytie deficitu finančných
prostriedkov v hospici DOM Božieho milosrdenstva za rok 2010. Táto suma
predstavovala dofinancovanie približne 14 pacientov počas 6-7 mesiacov
hospitalizácie v hospici.
Aj naďalej prosíme o vašu priazeň a pomoc, lebo mesačný deficit v hospici
predstavuje sumu od 5 do 10 tis €.
Prehľad poskytnutých darov je verejný, môžete sa s ním oboznámiť
na internetovej stránke www.europomoc.sk.
Rovnako chceme priebežne informovať aj o spôsobe, akým sú všetky
príspevky používané.
Pýtate sa, či môžete aj trvalejším spôsobom prispievať a akou formou. Naša
odpoveď znie: “Pri starostlivosti o zomierajúcich sa môže každý stať
partnerom diecézy a to aj jednorazovým príspevkom alebo pravidelným
prispievaním formou trvalého príkazu 5,- EUR z Vášho osobného účtu.”

Pre niektorých je však problémom platba cez účet, preto na fond
Europomoc je možné prispievať aj poštovými poukážkami, ktoré môžete
nájsť vzadu, za lavicami.
Ešte raz srdečne ďakujeme a ostávame so želaním, aby prejavená obeta
Vám nikdy nechýbala.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 V mesiaci apríl sme do rodiny Božích detí sviatosťou krstu prijali Luciu
Sirágiovú a Romana Mušuka.
 V uplynulom mesiaci na kostol obetovali: na kvety Ruža Margity
Jablonskej 100 €, bohuznámi 10 a 20 €, na kostol rod. Vavreková 30 €,
bohuznámy 20 €. Na opravu vchodových dverí kostola bohuznáma
2.000 €.
Za všetky finančné dary tohto mesiaca vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať.

SVÄTÁ

OMŠA (33.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (16. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA –
SLÁVENIE BOŽIEHO SLOVA V OMŠI (1.)
Hlavnú časť liturgie slova tvoria čítania zo Svätého písma
s medzispevmi. Homília, vyznanie viery a spoločná modlitba čiže modlitba
veriacich ju rozvíjajú a zakončujú.

Biblické čítania
Biblické čítania sa berú zo Svätého písma, tak ako sú naznačené
v Lekcionári. Na nedele a slávnosti sú určené tri čítania. Oddávna sa tieto
tri čítania nazývajú: Prorok, Apoštol a Evanjelium. Prvé čítanie je zvyčajne
zo Starého zákona okrem prípadov, keď sa najmä vo Veľkonočnom období
berú čítania zo Skutkov apoštolov (v štyridsiatich prípadoch) alebo
zo Zjavenia svätého Jána (v dvadsiatich prípadoch).

Druhé je z Nového zákona (najmä z Listov apoštolov) a tretie je vždy
z evanjelia. Vo feriálnych dňoch, na sviatky a spomienky svätých sú dve
čítania.
Čítanie z Písma nemožno zameniť s inými, nebiblickými čítaniami, lebo len
z Božieho slova podaného v Písme hovorí Boh svojmu ľudu. Čítať možno
len zo schválených lekcionárov alebo z prekladu Písma schváleného
Kongregáciou pre liturgické používanie.
V rímskej liturgii sa biblické preklady musia zhodovať s latinským
liturgickým textom. V nijakom prípade nesmú byť parafrázovaním
biblického textu, aj keď je ťažký na pochopenie, ani sa nesmú vkladať
vysvetľujúce výrazy alebo frázy, či už v zátvorkách alebo bez zátvoriek; to
všetko je úlohou katechézy.
Slovenský preklad sa držal textov uvedených v latinskom Lekcionári.
Čítania v omši za účasti ľudu sa vždy prednášajú z ambony. Čítania sa môžu
aj spievať, ale tak, aby spev nepotláčal slová, ale skôr ich zvýraznil.
Je veľmi vhodné, aby Prvé a Druhé čítanie čítal ustanovený lektor. Ak
sú dve čítania, mali by sa vystriedať dvaja lektori. Ich úlohou je
predniesť nie umelecký prednes, akoby čítali historickú knihu alebo
nebodaj knihu rozprávkovú! Lektor sa najprv sám musí snažiť
pochopiť zmysel textu aby ho potom čítaním vedel podať aj bez
dramatizácie. Lebo tá by skôr mohla rušiť, ako pomôcť
k sústredenosti a pochopeniu zmyslu textu. Preto si lektor má nájsť
dosť času pred svätou omšou na prípravu.
V liturgii slova pred čítaniami možno použiť krátke a vhodné vysvetlivky.
Treba si však dať zvlášť záležať na ich funkčnom štýle. Majú byť
jednoduché a vychádzať z textu, starostlivo pripravené a primerané textu,
ktorý majú uviesť. Má ich povedať celebrant.
(Pokračovanie nabudúce)
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