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Liturgický kalendár: 
 

 

Kántrové dni 
Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni za jednotu kresťanov 
a za kňazské a rehoľné povolania. Záväzný je jeden deň. U nás to bude 
v stredu. 
 

Diakonské svätenie 
V sobotu, 11. júna o 10.00, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie 
(farskom) o. biskup Rudolf Baláž udelí diakonské svätenie. Pozývame 
vás na túto slávnosť.  
Svätá omša v Katedrále o 8.30 nebude! 
 

Svätodušná vigília 
V sobotu, 11. júna o 19.00 bude v Katedrále Svätodušná vigília, 
v rámci Kvetného trojlístka za účasti mládeže z dekanátov B.B.-
Katedrála, B.B.-Mesto a Slovenská Ľupča. 
 

Zbierka na médiá 
Dnes je deň katolíckych médií, kedy sa aj modlíme za tieto médiá 
a zároveň je finančná zbierka na tieto médiá. 
 

Vchodové dvere kostola 
Už viackrát sme v Katedrálnom infoliste oznamovali, že na váš 
podnet sme začali konať vo veci vchodových dverí kostola, ktoré 
nedoliehajú a preto v zimných mesiacoch aj napriek kúreniu býva 
prievan a chlad. Ak chceme, aby Katedrála bola aj naďalej kostolom 
dennej spovednej služby a adorácie a aby sme „nevykurovali ulicu“, 
vybrali sme firmu, ktorá tieto dvere urobí. Keďže ide o masívne 

Pondelok 6.6. Sv. Norberta, biskupa Ľub. spom. 

Štvrtok 9.6. Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi Ľub. spom. 

Sobota 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka 

Nedeľa 12.6. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO Slávnosť 



dvere, ktoré si musia zachovať aj architektonické prvky, ich cena je 
7.200 €. Doteraz sme formou daru od vás dostali 2.210 €. Keďže 
nemáme na tieto dvere vyčlenené peniaze, a je potrebných ešte 4.999 
€, prosíme vás o pomoc – budúcu nedeľu namiesto zvončeka môžete 
vložiť do pokladničiek svoj príspevok. Ak by niekto chcel, môže dať 
príspevok aj osobne buď v sakristii alebo na fare. Keby ešte bolo 
potrebné, takúto akciu vyhlásime ešte niektorú ďalšiu nedeľu. Zatiaľ 
však už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Kvety pre kostol 
Tak ako po minulé roky, vďačne od vás prijmeme kvety na výzdobu 
kostola. Vedro s vodou sa nachádza v poslednej kaplnke vpravo. 
 

Turíčna púť na Starých Horách 
V dňoch 11. a 12. júna 2011 sa v Starých Horách uskutoční 
TURÍČNA PÚŤ, na ktorú vás srdečne pozývame. 
Program púte: 
V sobotu 11.6.2011 začne o 17.00 modlitbou Vešpier, o 18.00 bude 
svätá omša, 19.15 Krížová cesta, 20.30 prednáška, 21.45 Ruženec, 
22.15 Adorácia, 23.15 Sviečkový sprievod na Studničku. 
V nedeľu začne o 6.30 modlitbou Ranných chvál, 7.00 svätá omša, 
8.30 Ruženec, 10.30 svätá omša a 12.30 záverečná pobožnosť 
s eucharistickým požehnaním. 
 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
 

� V nedeľu, 29. mája prvýkrát prijalo eucharistického Pána Ježiša 
týchto 14 detí: Babčanová Klára, Čonka Adam, Gális Daniel, 
Grossová Gordana, Hanesová Nina, Hatalčík Mário, Kmeťová Anna-
Mária, Kobzák Jakub, Kolčák Andrej, Kováčik Martin, Sokáčová 
Katarína, Strhárska Adriana, Styk Marek, Svitek Róbert. 

� V nádeji na vzkriesenie sme vyprevadili p. Alfonza Jacku (76r.). 
� V uplynulom týždni darovali: na kvety a kostol: bohuznáma 5 €, 

z pohrebu Alfonza Jacku 10 €, študenti Spojenej hotelovej školy    
zo Slanickej Osady 10 €, bohuznáma 5 €.  
Na dvere kostola: rod. Lichá 10 €, bohuznáma 200 €. 
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 
 



SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((3377..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((2200..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA –  
SLÁVENIE BOŽIEHO SLOVA V OMŠI (5.) 

Po Speve pred evanjeliom nasleduje samotné evanjelium. 
Čo by sme mali o ňom v rámci liturgie svätej omše vedieť? To si 

teraz povieme. 

Čítanie evanjelia 
Čítanie evanjelia je vrcholom liturgie slova. 

"Sama liturgia učí, že čítaniu evanjelia patrí tá najväčšia úcta. Veď 
v porovnaní s ostatnými čítaniami ho vyznačuje osobitnou poctou, a to 
jednak tým, že na jeho ohlasovanie určuje služobníka, ktorý sa         
na vykonanie svojej služby pripravuje modlitbou a požehnaním, jednak 
tým, že veriaci aklamáciami uznávajú a hlásajú, že Kristus je medzi 
nimi a k nim hovorí a že samo čítanie evanjelia počúvajú postojačky, a 
napokon tým, že sa knihe evanjelia preukazuje osobitná úcta" 
(Všeobecné smernice Rímskeho misála). 

Kňaz (diakon) otvorí na ambone knihu a povie Pán s vami, čím naznačuje 
osobitnú Pánovu prítomnosť v evanjeliu. Potom hovorí: Čítanie           
zo svätého evanjelia podľa ..., pričom palcom poznačí znakom kríža 
knihu a seba na čele, na perách a na hrudi. Znak kríža na čele,              
na perách a na hrudi robíme všetci a zároveň odpovedáme: Sláva 
tebe, Pane. Symbolika tohto poznačenia sa krížom znamená, že             
na Ježišovo slovo chceme pamätať, hovoriť o ňom, a zachovávať ho 
v srdci. Ak sa používa kadidlo, čítajúci evanjelium incenzuje knihu.                 
Po aklamácii (zvolaní) ľudu kňaz prednáša evanjelium. Po skončení 
povie: Počuli sme slovo Pánovo. Všetci odpovedáme: Chvála tebe, 
Kriste. Kňaz pobozká knihu a potichu povie: Slová evanjelia nech 
zmyjú naše previnenia.  
Aj keď sa evanjelium číta, odporúča sa úvodný a záverečný dialóg 
kňaza a veriacich spievať aby sa tak zvýraznila dôležitosť evanjelia, 
ale aj radosť z jeho počúvania. 
Keď slávi omšu biskup, po prečítaní evanjelia diakon prinesie knihu 
biskupovi, aby ju pobozkal. 



Kniha evanjelií už odpradávna symbolizuje Krista. Preto zvlášť                
na slávnosti sa používa špeciálne urobená kniha evanjelií (Evanjeliár) 
aj v našej farnosti. Je pekne viazaná a vyzdobená. Procesia k ambone 
so zdvihnutým Evanjeliárom symbolizuje slávnostný Pánov vstup, 
ktorého my veriaci pozdravujeme povstaním a potom aklamáciami 
(zvolaniami). Všetky znaky a gestá úcty (horiace sviece, tymián, 
znaky kríža na čele, na ústach a na hrudi, bozk knihy), to všetko je 
živým výrazom úcty a lásky ku Kristovi, ktorý je s nami a hovorí 
k nám.  
V 8. storočí v Ríme pobozkali knihu všetci prítomní klerici. V severnej 
Európe v určitých dobách bozkávali knihu evanjelií všetci veriaci. 
Celebrant bozkal otvorenú knihu, ostatní zavretú. Od 13. storočia sa 
bozk knihy zužoval. V Tridentskej liturgii bozkával knihu iba sám 
celebrant (nie diakon). Čo sa týka sviec v sprievode na evanjelium, už 
svätý Hieronym píše, že vo všetkých orientálnych kostoloch je 
zvykom zažať svetlá, keď sa má čítať evanjelium. V galikánskej 
liturgii sa v 7. storočí nieslo na evanjelium sedem svietnikov. Prosba 
Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia sa vyskytuje okolo roku 
1000. 
Čítať evanjelium má teda diakon, je to jeho vlastná úloha. Ak nie je 
diakon, číta sám kňaz. Ak koncelebrujú viacerí kňazi, evanjelium vždy 
číta iný kňaz, nie hlavný celebrant.  
Pri čítaní pašií je dovolené čítať dialogicky aj laikom, pričom 
prednostné právo čítať časti Krista má kňaz. Vtedy sa pre dramatické 
udalosti Pánovho utrpenia vynechávajú zvyčajne gestá a znaky úcty 
k evanjeliu. Na konci sa hovorí Počuli sme slovo Pánovo, ale kniha sa 
nebozkáva. 

 (Pokračovanie nabudúce) 
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