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Svätá omša do SRo 
Budúcu nedeľu, na slávnosť Krista Kráľa, bude svätá omša o 9.30 
vysielaná Slovenským rozhlasom. Mal ju pôvodne slúžiť otec biskup 
Baláž, z príležitosti svojich narodenín, ktoré pripadli práve na ten 
deň.  
Teraz, z príležitosti nedožitých 71. narodenín Mons. Rudolfa Baláža, 
bude svätú omšu slúžiť diecézny administrátor, Mons. Marián 
Bublinec. 
 

Štátny sviatok 
Vo štvrtok, 17. novembra, je štátny sviatok. Preto počas dňa 
spovedná služba nebude a Katedrála bude zatvorená. Sväté omše 
budú ráno o 7.00 a o 8.30 a večer o 18.00 hod. 
 

Zbierka na seminár 
Dnes je diecézna zbierka na seminár. Všetkým darcom už vopred 
úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utorok 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi 
Ľub. 

spomienka  

Streda 16.11. 
Sv. Margity Škótskej 
Sv. Gertrúdy, panny 

Ľub. 

spomienka  

Štvrtok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka 

Piatok 18.11. 
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. 
Pavla, apoštolov 

Ľub. 

spomienka  

Nedeľa 6.11. KRISTA  KRÁĽA  



 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
� Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili 11.11. Michal Sršeň 

a Lucia Dirbáková, 12.11. Zoltán Ižo a Martina Kováčiková 
� V minulom týždni darovali na kostol J+M 20 €, na kostol a kvety 

novomanželia Sršňovci 30 €. 
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
Takisto za vaše potravinové dary, ktoré prinášate pre núdznych. 

 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((5500..))  
LLIITTUURRGGIICCKKÉÉ  SSLLÁÁVVEENNIIEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  ((3333..  ččaassťť))  
PRIEBEH SLÁVENIA – LITURGIA  EUCHARISTIE (10.) 

Eucharistická modlitba (VII.) 
 

OBETOVANIE 
Keď sa rozprávame o svätej omši a povieme obetovanie, obyčajne máme 
na mysli prípravu obetných darov. Pritom obetovanie v tom 
najvlastnejšom zmysle slova sa uskutočňuje práve vo chvíli                    
po premenení a našom spoločnom zvolaní, ako sme si o ňom hovorili 
naposledy. 
Obetovanie vo svätej omši je vlastne modlitba, ktoru práve my, ktorí sme 
prítomní na svätej omši, slovami kňaza a našim pozorným počúvaním, 
prinášame v Duchu Svätom Otcovi nepoškvrnenú obetu. Cirkev si však 
želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby vedeli 
obetovať aj seba samých a aby sa prostredníctvom Krista zo dňa na deň 
zdokonaľovali v spojení s Bohom a medzi sebou, a tak napokon aby Boh 
bol všetko vo všetkých“ (Por. Všeobecné smernice Rímskeho misála, 55f). 
V tejto modlitbe teda obetujeme nebeskému Otcovi eucharistické dary: 
telo a krv Ježiša Krista; telo, ktoré sa obetovalo na kríži za nás, a krv, 
ktorá bola za nás vyliata na odpustenie hriechov. Obetovanie 



eucharistických darov sa úzko spája s anamnézou. Je to obeta kríža, ktorá 
sa tu teraz sprítomnila. 
Veľmi pekne to vystihuje aj modlitba nad obetnými darmi Druhej nedele 
v období „cez rok“: Vždy, keď slávime pamiatku Kristovej obety, 
uskutočňuje sa v nás dielo vykúpenia. 
Cirkev si želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby 
vedeli obetovať aj seba samých... a aby sa zdokonaľovali v spojení 
s Bohom a medzi sebou. Je dôležité, aby sme si najmä vtedy 
uvedomovali, že my všetci tvoríme Cirkev, teda, že sme Cirkev! Cirkev 
nie sú len biskupi a kňazi, ale my všetci, ktorí sme pokrstení. Veď ak 
spoločne prežívame svätú omšu so spoločenstvom veriacich farnosti 
a pritom by sme sa nesnažili žiť aj navzájom medzi sebou v pokoji, 
v snahe pomáhať si, bola by naša účasť na svätých omšiach smutným 
protirečením, ktorým by sme odporovali predovšetkým sami sebe. Bola 
by to vlastne akási duchovná schizofrénia.  
Naša obeta, ktorú prinášame vo svätej omši, ale aj obeta modlitieb, 
sebazáporov a najmä dobrých skutkov v celom svojom živote, je vlastne 
našou odpoveďou Ježišovi Kristovi na jeho obetu, ktorú priniesol za nás 
aby nám otvoril bránu pre stretnutie a zjednotenie sa s Nebeským Otcom 
skrze Krista, v Duchu Svätom. 
Duch Svätý je totiž ten, ktorý nás zjednocuje. Preto ďalšia prosba 
v eucharistickej modlitbe je zameraná na Ducha Svätého. Napríklad 
v druhej eucharistickej modlitbe sa vyzdvihuje myšlienka, že veriacich 
zjednocuje Duch Svätý: nech nás všetkých, ktorí máme účasť                 
na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. 
Takto je Boh všetko vo všetkých. Takto zjednotení môžeme všetci 
prinášať dôstojnú obetu seba samých. 
V tretej eucharistickej modlitbe je myšlienka jednoty a zároveň aj 
duchovnej obety veľmi zvýraznená. Účinok eucharistického prijímania je 
totálne zjednotenie sa s bratmi: Všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou 
tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a 
jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba...  
V eucharistických modlitbách za zmierenie sa pekne vyjadruje spojenie 
s Otcom a navzájom medzi bratmi: ...zhliadni na tých, ktorým dávaš 
účasť na tejto jedinej Kristovej obete, a tak ich spájaš so sebou. Daj, aby 
sa pôsobením Ducha Svätého stali jedným telom, v ktorom niet rozdelenia 
ani nesvornosti; a v ďalšej: ... láskavo prijmi so svojím Synom aj nás, 
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kajúcich hriešnikov, a pri tejto eucharistickej hostine zošli na nás jeho 
Ducha, aby nás oslobodil od všetkého, čo rozdeľuje. 
 

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. v liste Dominicae Cenae z 24. februára 
1980 hovorí: 

Vedomie veriacich, že prinášajú obetné dary, by sa malo udržať cez 
celú svätú omšu. Ba viac, malo by vyvrcholiť vo chvíli konsekrácie a 
obetnej anamnézy, ako to vyžaduje základný význam vrcholnej chvíle 
obety (9).  

 

Nech nám dobrý Boh Otec, ktorý nás pozýva na Hostinu svojho Syna, dá 
potrebné dary Ducha Svätého, aby sme aj túto časť svätej omše – 
obetovanie – vedeli prežívať čo najplnšie v spojení s naším každodenným 
životom. 
 

V tomto zmysle sa snažím napríklad aj o to, aby do jednoty nášho 
farského spoločenstva boli včlenené deti, ktoré sa pripravujú na prvé 
sväté prijímanie, spolu s ich rodičmi. Kvôli tomu sa stretávame vždy 
v prvú nedeľu mesiaca a rodičia s deťmi sedávajú v prvých laviciach, aby 
vnímali, že farské spoločenstvo má o nich záujem a na druhej strane, aby 
aj oni prejavili záujem o farské spoločenstvo. Oni sa o to snažia napríklad 
tým, že pripravujú vianočné pozdravy a rôzne vianočné ozdoby, ktoré 
vám chcú od budúcej nedele ponúknuť za dobrovoľný príspevok. 
Materiál som zohnal od sponzorov. Váš nákup bude pre nich finančným 
príspevkom, za ktorý si budú môcť na prvé sväté prijímanie zafinancovať 
niektoré spoločné výdavky, ako napr. výzdobu... 

(Pokračovanie nabudúce) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


