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Liturgický kalendár: 

 
 
 

Rekolekcie kňazov 
V pondelok, 7. novembra, sa budú konať rekolekcie kňazov 
dekanátu Banská Bystrica – Katedrála. Svätá omša o 9.00 hod.,            
na ktorú vás pozývame, bude v Univerzitnom pastoračnom centre,  
na Tajovského ulici. 
Svätá omša v Katedrále o 8.30 nebude, takisto nebude dopoludnia ani 
spovedná služba. 
 

Adorácia mladých 
V utorok, 8. novembra, bude od 17.00 hod spievaná adorácia 
mladých. Po svätej omši bude mať mládež dušičkovú pobožnosť 
v krypte Katedrály. 
 

Úplné odpustky 
Do 8. novembra vrátane, môžeme získať úplné odpustky raz 
denne, vždy pre jednu dušu v očistci a to za podmienok, že sa           
na cintoríne aspoň mysľou pomodlíme za zosnulých a splníme aj tri 
základné podmienky: sv. spoveď (byť v milosti posväcujúcej),          
sv. prijímanie (najlepšie v ten deň) a modlitba na úmysel Svätého 
Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). 
 

Zbierka na seminár 
Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na seminár. Všetkým darcom 
už vopred úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Streda 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok 

Štvrtok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Piatok 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa Spomienka 

Sobota 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka 

Nedeľa 6.11. 33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  



 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
� Sviatosťou krstu sa 30.10. do rodiny Božích detí začlenila: Lea 

Vikarská. 
� V minulom týždni darovali na kostol z krstu Ley Vikarskej 30 €. 

Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
Takisto za vaše potravinové dary pre núdznych. 

 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((4499..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((3322..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA  EUCHARISTIE (9.) 

Eucharistická modlitba (VI.) 

Anamnéza 
Zvláštne slovo pre liturgiu, že? 
Skôr nám to pripomína návštevu u lekára, ktorý za týmto slovom v našom 
zázname píše naše odpovede, keď sa nás pýta na choroby, ktoré sme 
prekonali v minulosti my, alebo naši rodičia, či súrodenci. 
No slovo anamnéza znamená aj rozpametanie sa na niečo, či 
uvedomovanie si niečoho. 
V liturgickom slovníku má význam pripomínania si. 
Všeobecné smernice Rímskeho misála hovoria: „Ňou Cirkev, plniac 
príkaz, ktorý prostredníctvom apoštolov dostala od Krista Pána, koná 
pamiatku Krista a pripomína si jeho požehnané umučenie, slávne 
zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie“ (VSRM, 55 a). 
Anamnéza patrí medzi najoriginálnejšie prvky eucharistickej modlitby. 
Koná sa hneď po konsekrácii (premenení) a vyjadruje to, čo prikázal Pán: 
Toto robte na moju pamiatku. 
Po opise ustanovenia Eucharistie treba vysvetliť zmysel toho, čo sa 
uskutočnilo pri konsekrácii: pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána. 
 



 
Eucharistia je „Pánov pamätník“ jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. 
Slová premenenia potvrdzujú reálnu povahu Eucharistie. Tu nemyslíme 
len na to, čo Pán Ježiš urobil pred 2000 rokmi, ale tu sa reálne 
sprítomňuje Posledná večera, Kristovo umučenie a oslávenie a zároveň 
vstupujeme do Kristovho diela spásy. 
V našich eucharistických modlitbách sa nachádzajú rôzne aspekty 
Kristovho tajomstva. V prvej eucharistickej modlitbe je „pamiatka 
požehnaného umučenia i zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia 
Ježiša Krista“; druhá eucharistická modlitba má: „pamiatku smrti a 
zmŕtvychvstania tvojho Syna“; tretia má „pamiatku spásonosného 
umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a 
nanebovstúpenia“ a „jeho druhý príchod“; štvrtá má „pamiatku nášho 
vykúpenia“, keď „zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie 
k zosnulým“, keď „vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a vstúpenie                 
do neba, kde sedí po tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod 
v sláve“. 
V eucharistických modlitbách o zmierení sa nachádzajú tieto slová: 
V prvej slávime „pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý je 
náš veľkonočný Baránok... a očakávame deň jeho príchodu v sláve“. 
V druhej je iba „pamiatka jeho smrti a zmŕtvychvstania“. 
 

Osobitným prvkom anamnézy je zvolanie veriacich po konsekrácii, ktoré 
nám pomáha aktívne sa zapojiť a zároveň vyjadriť svoj súhlas, či skúr 
stotožnenie sa s tým, čo od nás žiada Pán Ježiš: aby sme boli Jeho 
svedkami.  
Misál uvádza tri rozličné anamnetické zvolania. 
 

Prvé zvolanie znie:    Hľa, tajomstvo viery. 
Všetci odpovedáme:  Smrť tvoju, Pane, zvestujeme 
      a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, 
      kým neprídeš v sláve. 
 

Tento text vychádza z Prvého listu Apoštola Pavla Korinťanom (11, 26) a 
výslovne hovorí o veľkonočnom tajomstve (smrť - zmŕtvychvstanie). 
Dvakrát vyjadruje povahu zvestovania (zvestujeme - vyznávame). Táto 
aklamácia je tradičná, nachádzame ju aj v liturgiách Palestíny a Egypta.  
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Druhé zvolanie znie: Vyznajme tajomstvo viery. 
Všetci odpovedáme:   Pane, keď jeme tento chlieb 
       a pijeme z tohto kalicha, 
       zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. 
 

Je to skoro doslovné citovanie z toho istého Listu Apoštola Pavla (1 Kor 
11, 26). 
  
Tretie zvolanie znie: Veľké je tajomstvo viery 
Všetci odpovedáme:  Spasiteľ sveta, zachráň nás, 
      veď ty si nás vykúpil 
      svojím krížom a zmŕtvychvstaním. 
 

Toto zvolanie vyznieva skôr ako prosba. 
 
Keď teda budeme po premenení hovoriť tieto odpovede, skúsme si aspoň 
občas pripomenúť, že je to naše vyjadrenie túžby a ochoty svedčiť svojím 
životom o smrti a zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista. 
 
A ešte jedna praktická rada: Hneď po tom, ako kňaz pozdvihne kalich 
a pokľakne si, všetci vstávame spolu s ním. Už by sme mali stáť, keď 
prednesie niektorú z vyššie spomenutých výziev a mali by sme na ne 
odpovedať už keď stojíme, pretože tento postoj je postoj človeka 
pripraveného „vykročiť“ plniť životom to, čo slovami vyjadril. 

 (Pokračovanie nabudúce) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


