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Liturgický kalendár:
Pondelok

24. 10.

Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

Ľub. spom.

Piatok

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sviatok

Nedeľa

30.10.

31. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Oznam SMH
Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4 v Banskej Bystrici Vás pozýva
dnes popoludní o 15.30 hod. na slávenia Misijnej nedele, v podobe
misijného a kultúrneho programu do Misijného domu. Hosťom je
misionár, ktorý pôsobil v Sudáne.

Zbierka na misie
Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom úprimné
Pán Boh zaplať.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Sviatosť manželstva si 8.10. vyslúžili: Oldrich Kozlík a Danica
Vlčeková.
 V minulom týždni darovali na kvety a kostol novomanželia
Kozlíkovci 100 €; na kvety bohuznáma 5 € a na kostol bohuznáma
10 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Takisto za vaše potravinové dary pre núdznych.

SVÄTÁ

OMŠA (47.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (30. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA EUCHARISTIE (7.)

Eucharistická modlitba (IV.)
Epikléza
Slovo epikléza je v bežnej reči nezrozumiteľné. Ani sa bežne
nepoužíva. Ale ak sa s ním stretneme, je dobre vedieť, že sa ním
rozumie slávnostné vzývanie Boha nad osobou alebo vecou, aby bola
na niečo posvätená. Epikléza v liturgii Eucharistie znamená modlitbu,
ktorou sa zvoláva Duch Svätý na obetné dary, aby ich premenil
na telo a krv Pána Ježiša. Prednáša sa tesne pred opisom ustanovenia
Eucharistie a slovami konsekrácie.
Eucharistická modlitba je modlitbou vzdávania vďaky a posvätenia.
Prvý podstatný prvok - vzdávanie vďaky sa vyjadruje najmä v prefácii
a v Sanktus, ako sme o tom hovorili v predošlej kapitole. Druhý prvok
- posvätenie sa nachádza v epikléze a v konsekrácii.
Rímsky misál definuje epiklézu takto:
Epikléza: ňou Cirkev osobitnými výzvami prosí, aby mocou Ducha
Svätého boli posvätené obetné dary ľudu, čiže aby sa stali Kristovým
telom a krvou, a aby nepoškvrnená obeť bola na spásu tým, čo budú
mať na nej účasť pri svätom prijímaní. (Všeobecné smernice Rímskeho
misála).
Cirkev teda vyznáva, že posvätenie eucharistických darov nie je
dielom ľudskej nábožnosti. Posvätenie nie je ľudský úkon, ale božský.
Nezávisí teda od osobnej svätosti kňaza. Dokonca aj vtedy, keby mal
kňaz v tej chvíli ťažký hriech, platne vyslúži sviatosť. Hoci on sám by
v takom prípade z tejto sviatosti milosti nezískal. Lebo nie ľudské
slovo, ale iba Božia moc môže premeniť tento chlieb a toto víno
na telo a krv Krista. Kňaz, ktorý hovorí eucharistickú modlitbu, vie, že
pri Pánovom oltári nie je len reprezentantom ľudu, ale na základe
kňazskej vysviacky reprezentantom samého Krista. „In persona
Christi“ (v Kristovej osobe) koná svätý a posväcujúci úkon a
vyslovuje sväté a posväcujúce slová. Kristus sa stáva prítomným
svojou mocou. Teda epiklézou sa vzýva táto Božia moc.
Všimnime si v tomto zmysle aspoň epiklézy základných
eucharistických modlitieb.

Rímsky kánon (I. eucharistická modlitba):
Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a
urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali
telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
V druhej eucharistickej modlitbe, ako aj v ďalších, je výslovne
spomínaný Duch Svätý:
Preto ťa prosíme (Otče), posväť tieto dary rosou svojho Ducha, aby
sa nám stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista.
Tretia eucharistická modlitba má pokoncilové myšlienky:
Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom
tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom + a krvou
Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto
tajomstvá.
Vo štvrtej eucharistickej modlitbe je takáto epikléza:
Preto ťa, Otče, prosíme, nech Duch Svätý posvätí tieto dary, aby sa
stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto
veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.
Pri epikléze kňaz vystrie ruky nad obetné dary. Toto gesto vyjadruje
zástupné zadosťučinenie. V Starom zákone vkladali ruky pri obete
za hriech na obetné zviera a chceli tým vyjadriť, že prenášajú svoju
vinu na zviera, ktoré potom zabili. Zviera však nemohlo odpykať vinu
človeka; bola to nedokonalá a predobrazná obeta. Teraz však
v Novom zákone máme dokonalú obetu, lebo obetným baránkom je
sám Ježiš Kristus, ktorý smrťou na kríži zadosťučinil za naše hriechy.
„Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli
hriechu a žili pre spravodlivosť“
(1 Pt 2, 24). Keď teda kňaz drží
ruky nad obetnými darmi, chce tým povedať: Kristus vo svojej
obetnej smrti berie na seba hriechy sveta: omša však sprítomňuje
jeho smrť (i zmŕtvychvstanie). Je to teda obeta aj za moje hriechy.
Toto gesto bolo všeobecne zavedené až za čias svätého Pia V.
Predtým sa kňaz modlil epiklézu hlboko sklonený.
V epikléze pri slovách: Aby sa nám stali telom a krvou... kňaz urobí
nad obetnými darmi znak kríža. V prvej eucharistickej modlitbe tento
znak robí hneď na začiatku eucharistickej modlitby pri slovách a
požehnaj tieto dary.
(Pokračovanie nabudúce)
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