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Liturgický kalendár:
Streda

1.6.

Sv. Justína, mučeníka

Spomienka

Štvrtok

2.6.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

Piatok

3.6.

Sv. Karola Lwangu a spoloč., mučeníkov

Spomienka

Nedeľa

5.6.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za požehnanie
úrody. Záväzný je jeden deň.
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok, 2. júna, je prikázaný sviatok Nanebovsúpenia Pána.
Sväté omše budú ako v pracovný deň. Slávnostnú svätú omšu o 8.30
bude celebrovať diecézny banskobystrický biskup, Mons. Rudolf
Baláž.
Prvý piatok a sobota
V týždni je 1. piatok v mesiaci. Pobožnosť bude ako obvykle v závere
ranných sv. omší a večer na ukončenie adorácie.
Sobota je fatimská. Tentokrát vás osobitne pozývame na fatimskú
sobotu na Starých Horách.
300. výročie milostivej sochy Panny Márie Starohorskej
V sobotu 4. júna 2011 si pútnické miesto Staré Hory slávnostným
duchovným programom pripomenie 300. výročie prenesenia
milostivej sochy Panny Márie Starohorskej na oltár Baziliky
minor. Pátri bosí karmelitáni, ktorí pútnické miesto spravujú,
pozývajú farnosti a spoločenstvá na spoločný program.
Program vrcholí slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod., ktorú
celebruje banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.
Slávnosť bude prenášaná v priamom prenose v STV.

V roku 1711 obyvatelia Starých Hôr preniesli milostivú sochu Panny
Márie v slávnostnom sprievode z lesného úkrytu na oltár
starohorského farského kostola. Podľa tradície, z pôdy, kde bola
socha zakopaná počas obdobia nepokojov, vytryskol prameň. V roku
1886 voda z tejto studničky náhle uzdravila vtedajšieho
starohorského farára Mateja Hrivňáka z ťažkej choroby. Miesto je
dodnes navštevované pútnikmi, ktorí ho poznajú pod názvom
„Studnička.“
Program 300. výročia milostivej sochy Panny Márie
8.00 hod. – svätá omša
9.00 hod. – procesia na Studničku
– Akadémia
– modlitba posvätného ruženca
10.30 hod. – slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Rudolf Baláž,
diecézny biskup.
Zbierka na seminár
Minulú nedeľu bola v našej farnosti zbierka na Kňazský seminár
sv. Františka Xaverského v Badíne. Vyzbieralo sa 346,50 €. Za vaše
dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Zbierka na médiá
7. Veľkonočná nedeľa je Konferenciou biskupov Slovenska
ustanovená ako deň katolíckych médií, kedy sa aj modlíme za tieto
médiá aby boli užitočnými nielen pre veriacich, ale aj pre tých, ktorí
hľadajú Boha a zároveň je budúcu nedeľu aj finančná zbierka na tieto
médiá.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 V sobotu, 28. mája sa sviatosťou krstu do rodiny božích detí
začlenila: Klára Babčanová.
 Na výrobu vchodových dverí kostola sme zatiaľ ako zálohu
zaplatili 2.000 €.
 V uplynulom týždni obetovali: na kvety a kostol: bohuznáma 5 €,
novomanželia Polákovci 100 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

SVÄTÁ

OMŠA (36.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (19. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA –
SLÁVENIE BOŽIEHO SLOVA V OMŠI (4.)
Minulú nedeľu sme si význam hovorili o druhom čítaní
a sekvencii.
Dnes si všimneme, aký význam má Spev pred evanjeliom.

Spev pred evanjeliom
Po druhom čítaní (ak sú tri čítania) alebo po responzóriovom žalme
(ak sú len dve čítania) alebo po sekvencii (ak je) je aklamácia pred
evanjeliom ako príprava na evanjelium. Je to alelujový verš (okrem
Pôstneho obdobia) alebo verš pred evanjeliom (v Pôstnom období).
Na rozdiel od responzóriového žalmu, ktorý je meditáciou na predchádzajúce čítanie, alelujový verš (resp. verš pred evanjeliom) je
predzvesťou evanjelia, radostným pozdravom Pánovi, ktorý je prítomný osobitným spôsobom v evanjeliu. Alelujový verš sa v liturgii
nachádza už vo 4. storočí. V Ríme ho používali vo veľkonočnej liturgii,
a potom sa rozšíril na nedele a sviatky.
Alelujový verš sa skladá z aklamácie Aleluja a z príslušného verša
(často to býva úryvok z nasledujúceho evanjelia).
Slovo Aleluja pochádza z hebrejského slova halelújáh. V doslovnom
znení značí: Chváľte Boha (halelú je imperatív zo slovesa chváliť,
oslavovať a jáh je skratka Božieho mena Jahweh). Slovo aleluja teda
značí aklamáciu, ktorá vyjadruje veľkú radosť a chválu na Boha.
V Starom zákone sa tento výraz nachádza na začiatku jedenástich
žalmov. V Novom zákone je v Zjavení svätého apoštola Jána
(viackrát).
V 4. a 5. storočí sa spev Aleluja pokladal za najkrajší prejav
vnútorného pokoja a radosti. Rodičia učili deti spievať túto aklamáciu
radosti, roľníci ju spievali pri poľných prácach, ba Aleluja sa spievalo
aj pri kresťanskom pohrebe ako pripomienku na radosť, ktorá nás
čaká v nebi. V pôstnom období sa Aleluja vynecháva. Ako aklamáciu
pred a po verši možno použiť tieto slová: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej

slávy alebo Chvála ti a česť; Pane Ježišu alebo Sláva ti a chvála, Ježišu
Kriste alebo Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.
Oficiálne sa definuje spev pred evanjeliom takto:
"Aleluja, alebo podľa liturgického obdobia verš pred evanjeliom,
je ,obradom alebo úkonom samým osebe`, ktorým zhromaždenie
veriacich prijíma Pána, ktorý má k nemu prehovoriť, pozdravuje ho a
spevom vyjadruje svoju vieru. Aleluja a verš pred evanjeliom sa majú
spievať, pričom všetci stoja, a to nielen spevák, ktorý začína, alebo
len zbor spevákov, ale spoločne a jednomyseľne všetok ľud."
(Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.), Všeobecné smernice, č. 23.)
Ak sa na evanjelium použije incenz, počas spevu Aleluja celebrant
vloží do kadidelnice tymián a potom so zloženými rukami a sklonený
pred oltárom (na ktorom sa slávi Eucharistia), hovorí potichu Munda
cor (Všemohúci Bože, očisť mi pery). Potom je sprievod na čítanie
evanjelia. Celebrant vezme evanjeliár, ak je na oltári, a ide k ambone.
Pred ním (pri slávnostnejšej omši) idú posluhujúci, ktorí nesú
kadidelnicu a sviece. Ak celebruje biskup a je prítomný diakon alebo
iný kňaz, celebrant vloží do kadidelnice tymián a požehná ho znakom
kríža, pričom diakon posluhuje. Potom diakon alebo kňaz, ktorý bude
čítať evanjelium, sklonený pred celebrantom prosí o požehnanie,
pričom polohlasne hovorí: Požehnaj ma, otče. Celebrant ho požehná
slovami: Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne
hlásal jeho evanjelium. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Diakon
(kňaz) odpovie: Amen.
(Pokračovanie nabudúce)
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