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Liturgický kalendár: 
 

 

UPOZORŇUJEME, 
ŽE POČAS MESIACOV JÚL A AUGUST 

SVATÉ OMŠE V SOBOTU O 8.30 NEBUDÚ! 
 

Spovedná služba 
Počas prázdnin bude celodenná spovedná služba skrátená na čas od 10.00 
do 14.00 hod. 
Tiež vás prosíme o zhovievavosť, keď sa nebude počas niektorých svätých 
omší spovedať, pretože v našej farnosti zatiaľ nebudeme mať kaplána. 
 

Slávnosť P.Márie Karmelskej na Kalvárii 
Komunita Bosých karmelitánov na Kalvárii v Banskej Bystrici si dovoľuje 
pozvať všetkých ctiteľov Panny Márie z mesta i okolia na tohtoročné 
prípravné trojdnie, od stredy 13. júla 2011 do piatku 15. júla 2011, ako 
aj na samotnú slávnosť Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) v sobotu 
16. júla 2011. 
V každý deň tridua bude slúžená svätá omša o 18:30 hod., po ktorej bude 
pre záujemcov možnosť prijať karmelitánsky škapuliar a sviatosť 
zmierenia. 
Taktiež v deň slávnosti Panny Márie Karmelskej 16. júla bude Eucharistia 
v rovnakom podvečernom čase. 
Celebrantom svätej omše a kazateľom počas trojdnia ako aj samotnej 
slávnosti bude P. Paweł Wojnowski, bosý karmelitán. 
 

Pondelok 11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sviatok 

Streda 13.7. Sv. Henricha Ľub. spom. 

Štvrtok 14.7. Sv. Kamila de Lellis, kňaza Ľub. spom. 

Piatok 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Sobota 16.7. Prebl. Panny Márie Karmelskej Ľub. spom. 

Nedeľa 17.7. 16. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  



ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
� Do rodiny Božích detí sa 9. júla sviatosťou krstu zaradil Filip Benko. 
� V uplynulom týždni darovali na kostol a výzdobu: novomanželia 

Uhrinovci 70 €, novomanželia Zeumerovci 70 €; na dvere kostola: 
bohuznáma 50€, bohuznáma 100 €. 
K 10. júlu sa na dvere vyzbieralo 4.285 €. Ostáva nám vyzbierať ešte 
2.915 €. 
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((4400..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((2233..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA  SLOVA II (3.) 

 

K integrite liturgie slova patria ďalšie prvky, a to: homília, vyznanie 
viery a modlitba veriacich. 

Dnes si povieme o poslednej časti – o modlitbe veriacich. 

Modlitba veriacich 
"Vo všeobecnej modlitbe čiže modlitbe veriacich ľud vykonáva úlohu 

svojho kňazstva tým, že prosí za všetkých ľudí. Treba, aby sa táto modlitba 
spravidla konala pri omšiach za účasti ľudu, a to tak, že sa prednášajú prosby 
za svätú Cirkev, za svetskú vrchnosť, za sužovaných rozličnými ťažkosťami, 
ako aj za všetkých ľudí a za spásu celého sveta." 

Toto hovorí o modlitbe veriacich Rímsky misál vo Všeobecných 
smerniciach. 
Zavedenie modlitby veriacich do liturgie svätej omše bolo šťastnou 
obnovou tých omšových prvkov, ktoré "za nepriaznivých okolností zanikli", 
ako hovorí pápež Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii Rímsky misál, ktorou sa 
vyhlasuje platnosť Rímskeho misála. "Medzi ne patrí," pokračuje pápež, 
"homília, všeobecná modlitba čiže modlitba veriacich a úkon kajúcnosti". 
Kresťania sa už od počiatku modlili za potreby Cirkvi a za svet. Veď už 
apoštol Pavol v Prvom liste Timotejovi píše: 

"Žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali vďaky 
za všetkých ľudí za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme 
mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej 



čistote. To je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby 
boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu" (2,1-4). 
Sv. Klement Rímsky má v Prvom liste Korinťanom (okolo roku 95) veľmi 
obsiahlu modlitbu, všeobecnú modlitbu, v ktorej sa prosí o pomoc               
pre všetky druhy potrieb, za odpustenie hriechov, za pokoj, za vrchnosť a 
za všetkých ľudí. 
Prvé jasné svedectvo o všeobecnej modlitbe ako o časti liturgie po homílii 
(alebo krstnom obrade) máme u sv. Justína (v polovici 2. storočia).                
Vo svojej Prvej apológii píše, že po skončení čítania a slov predsedu "všetci 
naraz vstaneme a modlíme sa". A na inom mieste v tom istom diele hovorí 
o náplni spoločnej modlitby pri obrade krstu: "s veľkou horlivosťou 
konáme spoločnú modlitbu za seba samých, za osvieteného a za všetkých, 
čo sa nachádzajú na ktoromkoľvek mieste". Táto modlitba veriacich bola 
prvým úkonom, na ktorom sa mohli zúčastniť aj novopokrstení. Modlitbu 
po čítaniach poznáme v 3. a 4. storočí v Egypte, potom vo všetkých 
liturgiách Východu. Na Západe ju zreteľne poznávame v širšej forme u sv. 
Hypolita (+235). Jungmann tvrdí, že vo veľkopiatočnej slávnostnej modlit-
be veriacich sa nám zachovala všeobecná modlitba rímskej cirkvi v tom 
znení, ako sa konala v rímskej komunite od 3. storočia v pravidelnej 
bohoslužbe po čítaniach a homílii: uvádza sa deväť úmyslov: za Cirkev,                
za pápeža, za duchovenstvo, za panovníka, za katechumenov (katechumeni            
po homílii museli odísť, nemali právo účasti na ďalšej časti omšovej 
liturgie), za všetkých, čo znášajú útrapy, za heretikov a schizmatikov,              
za Židovský vyvolený národ a za pohanov. 
Začiatkom 5. storočia sa na Západe zjavuje nová forma modlitby, vzatá 
z Východu: litánie. 
V polovici 6. storočia modlitba veriacich na Západe postupne prestáva, a to 
najmä preto, že zanikol katechumenát, tieto modlitby boli príliš dlhé a brali 
ich ako duplicitu prosieb, keďže aj v eucharistickej modlitbe sú príhovory. 
A nemalý dôvod bol v tom, že vznikli litánie. 
Na určitých miestach zostal zvyk používať modlitbu veriacich pri niekto-
rých príležitostiach alebo sa konali modlitby po kázni. Aj u nás bol na mno-
hých miestach zvyk, že sa veriaci po kázni v nedeľu a vo sviatok modlili. 
Bolo to vzbudenie viery, nádeje a lásky v dlhšom znení. 
Z toho vidno, že sa stále pociťovala potreba modlitby po Božom slove. 
Je teda veľkým darom Druhého vatikánskeho koncilu, že znovu zaviedol 
modlitbu veriacich na jej pôvodné miesto vo svätej omši.  
 

Štruktúra modlitby veriacich 
Modlitba veriacich sa skladá z troch častí: z výzvy na modlitbu, nasledujú  
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úmysly a odpovede veriacich a uzatvára sa modlitbou. 
a) Úvod. Je úlohou celebranta vyzvať veriacich na modlitbu krátkym 
povzbudením. Má byť krátka, adresovaná ľudu, nie Bohu; možno v nej brať 
do ohľadu liturgické obdobie, tému slávenia alebo mať zreteľ na svätca 
dňa. 
b) Úmysly: má ich prednášať diakon. Ak nie je prítomný diakon, úmysly 
môže predniesť lektor. Pri prednese úmyslov sa môžu striedať viacerí 
veriaci. Pri zhromaždení veriacich rozličnej národnosti, môže byť každý 
úmysel v inej reči. 
Každá modlitba veriacich má zachovať štyri hlavné témy: 
- za potreby univerzálnej Cirkvi, napr. za pápeža, za biskupov, za misie, 
jednotu kresťanov, za kňazské a rehoľné povolania; 
- za dobro národov a sveta, napr. za pokoj, za svetskú vrchnosť, za dobré 
počasie, za úrodu, za odstránenie ekonomických ťažkostí a pod.; 
- za tých, ktorých šľahá chudoba alebo iné ťažkosti: napr. za prenasledova-
ných, nezamestnaných, trpiacich a chorých, umierajúcich, uväznených,         
za zajatcov, za vyhnancov, a pod.; 
- za prítomných zhromaždených veriacich a za miestnu komunitu: napr.             
za pokrstených vo farnosti, birmovancov, snúbencov, duchovných pastie-
rov, za deti, čo sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a pod. 
Z každej série sa berie aspoň jeden úmysel (môžu sa brať aj viaceré).               
Pri osobitných sláveniach (sobáš, pohreb, birmovanie) možno dať väčší 
priestor týmto osobitným úmyslom. 
Odpovedajú všetci prítomní, lebo modlitba veriacich je spoločnou 
modlitbou liturgického zhromaždenia.  
c) Záverečná modlitba. Táto modlitba prináleží celebrantovi. 
U nás sa zaviedla modlitba veriacich v omši hneď na začiatku liturgickej 
obnovy. Najprv to bol zošitok s dvanástimi formulármi. Ďalšie formuláre sa 
zverejňovali v ordinariátnych obežníkoch. V roku 1968 vyšla liturgická 
príručka Spoločné modlitby veriacich, ktorá obsahovala 149 formulárov.    
Po vydaní nového misála boli vydané nové Modlitby veriacich (r. 1978) 
s 297 formulármi. V roku 1990 bolo nové vydanie. Formuláre zodpovedali 
smerniciam o modlitbách veriacich a ich počet bol 336. 
Keďže aj tieto formuláre bolo potrebné obnoviť a doplniť, Liturgická 
komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila a v r. 2010 a 2011 
vydala dva zväzky Spoločných modlitieb veriacich, ktoré teraz používame 
a ktoré veľmi obohacujú liturgiu slova, pretože vychádzajú z liturgických 
čítaní každého dňa. 

(Pokračovanie nabudúce) 


