KATEDRÁLNY INFOLIST
5. – 11.9.2011
Liturgický kalendár:
Streda

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a
Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Spomienka

Štvrtok

8.9.

Narodenie prebl. Panny Márie

Sviatok

Piatok

9.9.

Sv. Petra Clavera, kňaza

Ľub. spom.

Nedeľa

11.9.

24. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Pápežský vlak Totus Tuus
V nedeľu, 11. septembra, bude na Železničnej stanici v Banskej Bystrici
pristavený pápežský vlak Totus Tuus, ktorý bol vyrobený na vozenie
pútnikov z Krakova do Wadovíc, rodiska Jána Pavla II. Tento vlak navštívil
Slovensko v r. 2008. Teraz navštívi okrem Slovenska aj Maďarsko a Čechy.
Podrobný program vlaku nájdete na zadnej strane Katedrálneho infolistu.
Osobitne upozorňujeme na slávenie svätej omše vo vlaku, v nedeľu
o 10.00 hod.

Sväté omše v sobotu
Od najbližšej soboty, 10.09.2011, budú opäť bývať sväté omše o 8.30 hod.

Oznam KGŠM
Riaditeľstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
oznamuje žiakom a študentom, že šk. rok 2011/12 sa začne sv. omšou
o 10.00 hod. v kostole Sv. Kríža (tzv. slovenský kostol) v pondelok,
5. septembra 2011. Študenti majú prísť priamo do kostola.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 V sobotu, 27. augusta si sviatosť manželstva vyslúžili 4 páry: Jérôme
Dollet a Margaréta Mojžišová, Stanislav Horváth a Daniela Bezáková,
Martin Korčok a Andrea Kubišová, Michal Šperka a Silvia Turyová.
 V uplynulom týždni darovali na kostol a kvety: Novomanželia
Dolletovci 70 €, Horváthovci 100 € a Šperkovci 100 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

SVÄTÁ

OMŠA (46.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (29. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA EUCHARISTIE (6.)
Eucharistická modlitba (III.)
Vzdávanie vďaky - Prefácia
„Vzdávanie vďaky (vyjadruje ho najmä prefácia - pieseň vďaky): ním
kňaz v mene všetkého svätého ľudu oslavuje Boha Otca a ďakuje mu
za celé dielo spásy alebo za nejaký osobitný aspekt diela spásy, podľa
dňa, sviatku alebo obdobia“.
Prefácia je podstatným prvkom eucharistickej modlitby. Prefáciu
nachádzame už v prvej napísanej eucharistickej modlitbe svätého
Hypolita (+ 235). Prefácia - pieseň vďaky sa odvodzuje od slov
ustanovenia Eucharistie: Ježiš „dobrorečil... vzdával vďaky“.
Prefácia ako časť eucharistickej modlitby sa chápala až do 8. storočia.
S galikánskou
liturgiou
sa
začína
oddeľovanie
prefácie
od eucharistickej modlitby; berie sa ako „predslov“ (praefatio) alebo
prológ alebo úvod do eucharistickej modlitby. Táto zmena priniesla aj
iný spôsob prednesu: kým prefácia sa spievala alebo recitovala,
samotná eucharistická modlitba sa začala hovoriť potichu. So spevom
Sanktus ľud naposledy pozdvihol svoj hlas; potom kňaz vstúpil
do posvätného ticha. Kánon sa pokladal za svätyňu, do ktorej mal
prístup iba kňaz. Toto chápanie prefácie ako úvodu k eucharistickej
modlitbe trvalo až do roku 1962.
Nový misál jasne hovorí o tom, že prefácia patrí k eucharistickej
modlitbe. Začiatkom prefácie (Pán s vami) sa začína eucharistická
modlitba.
Pokoncilová obnova liturgie priniesla 3 nové eucharistické modlitby
a 8 prefácií. Postupne sa vypracovali nové eucharistické modlitby na
rôzne príležitosti a takisto aj piesne vďaky. V doplnenom misáli
máme teda 7 eucharistických modlitieb a 98 prefácií.

Možno si kladiete otázku: Ale načo je tých prefácií tak veľa? Nestačí
ich pár základných, napr. podľa liturgického obdobia?
Máte pravdu, stačilo by. Lenže ak je prefácia vzdávaním vďaky Bohu
za to, čo pre nás urobil a stále robí, tak vieme, že mu stále máme
za čo ďakovať a že to, čo nám dáva, je vždy nové, krajšie a lepšie.
A tak by vlastne naša osobná prefácia, naše vďakyvzdanie malo byť
a aj je vždy iné, vždy nové. Pravdaže, ak vychádza z nášho srdca.
Cirkev nám predkladá len niekoľko oblastí spojených s liturgickým
rokom ako príklad, za čo a ako môžeme ďakovať nášmu Nebeskému
Otcovi.
Sanktus - Oslava Trojsvätého
Druhým prvkom v eucharistickej modlitbe je zvolanie (ktoré sa
v liturgii nazýva aklamácia) Sanktus. Všeobecné smernice hovoria, že
tu sa pozemská liturgia spája s nebeskou. Tu sa my, veriaci na zemi,
spájame v oslave Boha s anjelmi a svätými v nebi, ako sa hovorí aj
v závere prefácie: Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých
svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme.
Predstavme si, aké je to nádherné, že vlastne my už teraz stojíme
pred trónom Nebeského Otca, ktorý nás tak nekonečne miluje
a môžeme mu ďakovať a oslavovať ho slovami Svätý, svätý, svätý, Pán
Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna
na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna
na výsostiach! Presne tak, ako to čítame o Nebeskom Jeruzaleme
v Knihe Zjavenia sv. Jána. A nie sme pri tom sami, ale voláme to spolu
s anjelmi a svätými! Teda aj spolu s Jánom Pavlom II., s Makou
Terezou, Pátrom Piom ... ale aj s tými, ktorí žili s nami a my dúfame,
že pre snahu o svätosť života sú už v nebi: naši rodičia, manželia, deti,
priatelia...
Ak to takto chápeme, potom sa to určite prejaví aj v tom, že budeme
odteraz živšie a radostnejšie spievať Svätý, svätý, svätý...
Sanktus je mostom, ktorý spája pieseň vďaky s nasledujúcou časťou
eucharistickej modlitby.
(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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