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Liturgický kalendár:
Utorok

1. 11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

Streda

2.11.

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Spomienka

Štvrtok

3.11.

Sv. Martina de Porres, rehoľníka

Ľub. spom.

Piatok

4.11.

Sv. Karola Borromea, biskupa

Spomienka

Sobota

5.11.

Sv. Imricha

Ľub. spom.

Nedeľa

6.11.

32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Slávnosť Všetkých svätých
V utorok, 1. novembra, je prikázaný sviatok Slávnosť Všetkých
svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu: o 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00
hod. V tento deň mimo svätých omší bude Katedrála zatvorená, ani
spovedná služba nebude.
Spomienka na verných zosnulých
V stredu, 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných
zosnulých, môže každý kňaz slúžiť 3 sväté omše. Jednu obetuje
na svoj úmysel, druhú za duše v očistci a tretiu na úmysel Svätého
Otca. V Katedrále budú sväté omše nasledovne: o 7.00 hod., 8.30 hod.
a o 18.00 hod.
Sv. omša za zomrelých biskupov a kňazov diecézy
Vo štvrtok, 3. novembra, budú sväté omše obetované za všetkých
zosnulých biskupov a kňazov našej diecézy.
Úplné odpustky
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz
denne vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných
podmienok:
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš
a vyznanie viery – Verím v Boha;

• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky:
sv. spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie
v ten deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’
a Sláva).
Prvý piatok a prvá sobota mesiaca
V týždni je prvý piatok; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
bude po sv. omšiach ráno a večer na záver adorácie.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách.
Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V našej farnosti
sa vyzbieralo 407,50 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

ŽIVOT VO FARNOSTI
 Sviatosť manželstva si 22.10. vyslúžili: Marcus Derek John
Morgan a Katarína Cibulová, Radoslav Gavalda a Katarína
Boháčiková.
 V minulom týždni darovali na kvety a kostol novomanželia
Morganovci 50 €, novomanželia Gavaldovci 70 €; na kvety
bohuznáma 5 €.
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Takisto za vaše potravinové dary pre núdznych.

SVÄTÁ

OMŠA (48.)

LITURGICKÉ SLÁVENIE EUCHARISTIE (31. časť)
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA EUCHARISTIE (8.)
Eucharistická modlitba (V.)
Opis ustanovenia Eucharistie a konsekrácia
Rímsky misál túto ústrednú časť eucharistickej modlitby opisuje
takto:
Slovami a úkonmi Krista sa koná obeta, ktorú Kristus ustanovil
pri Poslednej večeri, keď pod spôsobmi chleba a vína, obetoval svoje
telo a krv a dal ich za pokrm a nápoj apoštolom a prikázal im
nepretržite sláviť toto tajomstvo (Všeobecné smernice Rímskeho
misála).
Opis ustanovenia Eucharistie a konsekrácia sú podstatnou
časťou eucharistickej modlitby. Slovami premenenia sa Kristus
stáva prítomný prepodstatnením (per transubstantiationem). Toto
slovo, pri ktorom – ako sa hovorí – môžeme si jazyk dolámať, je
vyjadrením tejto skutočnosti: navonok vidíme a cítime chlieb a víno,
ale v skutočnosti je to po slovách premenenia už telo a krv Pána
Ježiša.
Výraz „Opis ustanovenia Eucharistie“ tu neznamená iba historickú
správu. Ide tu hlavne o modlitbu, čo možno jasne vidieť v prvej
eucharistickej modlitbe: „pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu..., vzdával
ti vďaky“. Že to nie je čisto historický opis, rozprávanie, svedčí aj to,
že Kristus nenariadil: „Rozprávajte...“, ale „Robte“. Aj apoštol Pavol
hovorí, že o ustanovení netreba hovoriť, ale „vždy, keď budete jesť
tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde“
(1 Kor 11, 26).
Správa o ustanovení Eucharistie a konsekračné slová nie sú doslovne
vzaté zo Svätého písma. Tieto texty siahajú až do čias prvej
kresťanskej generácie. Stojíme tu pred skutočnosťou, že Eucharistia
sa slávila oveľa skôr, ako vznikli evanjeliá alebo List apoštola Pavla
Korinťanom. Správa o ustanovení a konsekračné slová sa ústne,

prípadne aj napísané, podávali ďalej. Máme tu teda pred sebou
úryvky z liturgického života prvej kresťanskej generácie.
Pozdvihovanie posvätných spôsobov po premenení sa začalo až v 11.13. storočí, a to najprv pozdvihovanie hostie, neskôr kalicha;
zvonenie na pozdvihovanie je v 13. storočí, incenzácia až v 14.
storočí, pokľaknutie celebranta sa predpisuje len jedno
po pozdvihovaní každého spôsobu. Nový misál má aj smernicu
na pokľaknutie veriacich: „Pri premenení si veriaci majú kľaknúť.
No nekľakajú si, ak im v tom prekáža nedostatok miesta, veľký počet
prítomných alebo iné závažné príčiny“ – napríklad choroba
(Všeobecné smernice Rímskeho misála).
Kedy si majú vlastne veriaci kľaknúť? Krátko pred premenením.
Keď kňaz po pokľaknutí po pozdvihovaní kalicha vstane, vtedy
vstanú aj veriaci. „Hľa, tajomstvo viery“ a nasledujúca aklamácia
veriacich sa hovorí už postojačky.
Mnohí sa pýtajú: Čo robiť cez pozdvihovanie? Misál okrem
pokľaknutia nepredpisuje iný úkon. Niekde sa prežehnávajú a bijú
do pŕs. Znak kríža má iste svoj zmysel, má vyjadriť, že si chceme
privlastniť účinky Kristovej obety na kríži; ale bitie do pŕs, ktoré je
gestom ľútosti, tu nemá nijaký zmysel. Ani sklonenie hlavy tu nemá
význam, lebo kňaz sväté spôsoby ukazuje, aby ich veriaci videli, aby
na ne hľadeli. A to je azda najlepší spôsob úcty k Eucharistii: s láskou
a vďačnosťou hľadieť očami viery na ukrižovaného a vzkrieseného
Pána. Ako duchovný otec farnosti chcem poradiť tým, ktorým by to
pomohlo lepšie sa sústrediť: vo chvíli premenenia, keď Pán Ježiš
reálne prichádza pod spôsoby chleba a vína, povedať si v duchu
so sv. Tomášom: Pán môj a Boh môj.
Konsekračné slová sú vo všetkých eucharistických modlitbách vždy
tie isté.
Keď sme hovorili, že slová eucharistickej modlitby vyslovuje iba
kňaz, osobitne to platí pri konsekračných slovách.
Tie nevyslovuje ani kňaz, ktorý je síce prítomný, ale
nekoncelebruje. O to viac ich nemá vyslovovať laik.
(Pokračovanie nabudúce)
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