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Liturgický kalendár:
Pondelok

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Spomienka

Sobota

3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Nedeľa

4.9.

23. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý piatok a sobota
V týždni bude prvý piatok a sobota mesiaca.
Prvopiatková pobožnosť bude ráno v závere sv. omší a večer na ukončenie
adorácie.
Pozývame vás aj na fatimskú sobotu na Starých Horách.

Prosba o pochopenie a pomoc
Biskupský úrad (financovateľ pracovných miest v kostole) od septembra
zmenil štruktúru služby našich strážnikov. Budú slúžiť od 9.00 do 17.00 hod.
Počas svätých omší budú o poriadok v kostole dbať kostolníci. Niektorí z nich
však budú aj slúžiť pri oltári ako miništranti. Preto vás prosíme o pomoc,
zvlášť mužov, aby ste pomohli kostolníkom dbať o poriadok, najmä v prípade
narušenia bohoslužby.

Spovedanie
V pondelok a štvrtok sú štátne sviatky, preto počas dňa bude Katedrála
zatvorená. To znamená, že v tieto dni nebude ani spovedná služba.
V utorok, stredu a piatok sa už bude spovedať od 9.00 do 17.00 hod.

Zbierka na dvere
Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli na nové vchodové dvere. Týmto
oznamujeme, že všetko je už vyplatené a zbierka na dvere končí. Nech vás
všetkých za to Pán Boh odmení.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 V sobotu, 20. augusta sa sviatosťou krstu do rodiny božích detí začlenil: Filip
Ďurica.
 V uplynulom týždni darovali na kvety: bohuznáma 5 €; na kostol: z krstu
Filipa Ďuricu 50 €, bohuznáma 20 €; na dvere kostola: 3 bohuznámi po 50 €,
ruža Márie Lukačovičovej 50 €, rod. Dudášová 50 €, rod. Ondreková 50 €,

p. Švantnerová 20 €, p. Vincent 20 €, bohuznáma 15 €, p. Mesárošová 20 €,
6 bohuznámi po 10 €, bohuznáma 6 € a bohuznáma 5 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

SVÄTÁ

OMŠA (45.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (28. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA EUCHARISTIE (5.)
Eucharistická modlitba (II.)
Eucharistická modlitba sa postupne vývojom menila. Najdlhšie, viac ako 1500
rokov sa používala jediná Eucharistická modlitba, ktorú poznáme ako Prvú
eucharistickú modlitbu, alebo aj ako Rímsky kánon.
Čo o ňom vieme?

Rímsky kánon
Začiatky tejto eucharistickej modlitby sú zahalené tajomstvom. Pápež
sv. Gregor Veľký (590-604) v liste biskupovi Jánovi zo Syrakúz o rímskom
kánone poznamenáva: „prex quam scholasticus composuerat“ modlitba, ktorú
zložil scholastik. Koho tým Gregor Veľký myslí? Nevieme. Najstaršie písomné
svedectvo o Rímskom kánone je v knihe milánskeho biskupa svätého Ambróza
(339-397) De sacramentis. Hovorí o eucharistickom slávení a prináša viaceré
úryvky z eucharistickej modlitby. Theodor Schnitzler tvrdí, že preklad
Rímskeho kánonu z gréčtiny do latinčiny urobil sám svätý Ambróz a pápež
Damaz prevzal jeho dielo do rímskej mestskej liturgie. Teda základ nášho
Rímskeho kánona je u sv. Ambróza. Tento kánon sa ďalej obohacoval.
Posledné úpravy urobil pápež sv. Gregor Veľký (+604). Upravil modlitbu Hanc
igitur tak, že vyjadruje všeobecne platnú prosbu o pokoj. Gregor zostavil aj
zoznam svätých v kánone. Pred ním svätý Lev Veľký okolo roku 450 po mene
Melchizedech dodal: sanctum sacrificium, immaculatam hostiam - svätú a
nepoškvrnenú obetu. Dnes sa v podstate modlíme gregoriánsky kánon. Treba
ešte spomenúť, že do spomienky živých sa pridala veta: Pro quibus tibi
offerimus - za nich ti prinášame... Ako autor tejto vložky sa uvádza Alkuin
z Yorku, OSB, opát kláštora sv. Martina v Tours. Ešte jedna zmena: Roku 1962
pápež Ján XXIII. pridal do zoznamu svätých v kánone sv. Jozefa, ženícha Panny
Márie.
Rímsky kánon sa spočiatku hovoril nahlas. Tak ako aj predchádzajúce
eucharistické modlitby. Na to poukazuje aj Amen ľudu na konci kánonu. Ordo
Romanus, ktorý pochádza z roku okolo 680, ešte hovorí, že pápež spieva kánon

de simili voce et melodia (ako prefáciu). Ordo Romanus II. však už hovorí, že
pápež zamĺkne, keď začne kánon.
Čo je príčinou tejto zmeny? Stredovekí liturgisti tvrdia, že pohnútkou tejto
zmeny bola snaha chrániť tajomstvo pred zneuctením. Zdá sa však, že ďalším
dôvodom bol dlhotrvajúci spev Sanktus a celebrant nechcel čakať. A tak až do
Druhého vatikánskeho koncilu sa čítal kánon potichu.

Štruktúra Eucharistickej modlitby
Eucharistická modlitba je vzdávaním vďaky a modlitbou posvätenia. Obsahuje
slová a úkony, ktoré hovoril a konal sám Pán Ježiš pri Poslednej večeri. Táto
Večera však nebola len udalosťou samou pre seba. Bola by nepochopiteľná,
keby nemala vzťah k umučeniu, smrti a zmŕtvychvstaniu Pána. Úkony, ktoré
konal Ježiš pri Večeri, boli anticipáciou v slovách a v diele veľkonočného
tajomstva. Teda to, čo sa malo stať v piatok na Kalvárii, stalo sa už pri
Poslednej večeri – Ježiš obetoval svoje Telo a Krv v podobe Eucharistie.
A tak eucharistická modlitba obsahuje a zároveň sprítomňuje všetky prvky
Kristovho veľkonočného tajomstva a my dostávame blízku a dôvernú účasť na
tomto tajomstve.
Nový misál vymenúva tieto hlavné prvky eucharistickej modlitby:
a) vzdávanie vďaky (vyjadruje ho najmä prefácia);
b) oslava Trojsvätého (Sanktus);
c) epikléza (vzývanie Božej moci na úkon premenenia);
d) opis ustanovenia Eucharistie a konsekrácia;
e) anamnéza (konanie pamiatky Krista a pripomienka jeho umučenia,
zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia);
f) obetovanie (Cirkev prináša v Duchu Svätom Otcovi nepoškvrnenú obetu);
g) príhovory (slávenie Eucharistie v spoločenstve s celou Cirkvou a prosby
za živých i za zosnulých);
h) záverečná doxológia (oslava Boha skrze Krista).
Týchto 8 prvkov má každá eucharistická modlitba.
Eucharistická modlitba si vyžaduje, aby ju všetci počúvali úctivo a v tichosti a
zúčastnili sa na nej zvolaniami stanovenými v samom obrade – čítame
vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála.
Nikdy nie je dovolené, aby eucharistickú modlitbu - okrem častí
(zvolaní) určených pre ľud - recitoval nekňaz.
Preto veriaci ani spolu s kňazom nemôžu konať túto modlitbu. Ani keby to
považovali za plnšie, hlbšie prežívanie svätej omše. Bol by to len sebaklam
a strata možnosti naozaj v plnosti prežiť slávenie obety Pána Ježiša.
(Pokračovanie nabudúce)

POZÝVAME VÁS NA SLÁVNOSTNÚ SVÄTÚ OMŠU
VO VLAKU TOTUS TUUS
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI V BANSKEJ BYSTRICI
11. SEPTEMBRA 2011 O 10.00 HOD.
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