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Liturgický kalendár: 

 

Deň otvorených dverí 
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica 
srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov 
základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční                        
vo štvrtok 1. decembra 2011 od 8.30 do 13.00 hod. 
Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, 
odborné učebne, telocvičňu, areál školy a internát a tiež uvidia rôzne 
ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa. 
Na vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho gymnázia 
Štefana Moysesa v B. Bystrici. 
                                                                           RNDr. Irena HERRMANNOVÁ 
                                                                                      riaditeľka školy 
 

Oprava organa 
Z titulu opravy organa, ktorá bude prebiehať 21.–25. novembra 2011, 
adorácia počas dňa nebude. Spovedná služba bude vo zvyčajnom čase. 
 

Dobrá novina – prihlásenie sa 
Ako každý rok, aj v tomto roku budú deti a mládež chodiť s koledou Dobrá 
novina, počas ktorej sa robí zbierka pre Afriku.  
V tomto 17. ročníku Dobrej noviny budú podporené projekty v Keni, 
Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande. 

Pondelok 21.11. Obetovanie prebl. Panny Márie Spomienka 

Utorok 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka 

Streda 23.11. 
Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka 
Sv. Kolumbána, opáta 

Ľub. spom. 

Štvrtok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laca a spoločníkov Spomienka 

Piatok 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny Ľub. spom.  

Nedeľa 27.11. 1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ  



Kto z vás by chcel prijať našich koledníkov, môže sa zapísať                            
na prihlasovací hárok v sakristii pred svätou omšou alebo po nej, alebo 
v priebehu dňa u poriadkovej služby a to  už od tejto nedele. 
 

Ponuka detí 
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, chcú 
vám ponúknuť vianočné pozdravy a korálkových anjelikov ako ozdobu         
na vianočný stromček, ktoré pripravili pre vás za dobrovoľný príspevok. 
Materiál som im zohnal sponzorsky. Výťažok bude použitý na výdavky, 
spojené so slávnosťou prvého svätého prijímania. Tieto predmety nájdete 
v zadnej kaplnke na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať aj priložené 
obálky. 
 

Zbierka na seminár 
Minulú nedeľu bola diecézna zbierka na seminár. V našej farnosti sa 
vyzbieralo 419 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Zbierka na misie 
Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu. Všetkým darcom 
už vopred úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 
 

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

Eucharistická modlitba (VII.) 
 
PRÍHOVORY 
Ďalším prvkom eucharistickej modlitby sú príhovory. Majú bohaté dejiny. 
Terajší misál ich charakterizuje takto: 

„Nimi sa vyjadruje, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve s celou 

Cirkvou, nebeskou i pozemskou a že sa obeta koná za ňu a za všet-

kých jej členov, živých i mŕtvych, povolaných k účasti na vykúpení 

a k spáse získanej telom a krvou Krista“ (VSRM, 55 g). 

Kňaz v mene veriacich chváli a vzdáva vďaky Bohu za jeho dobrodenia, 
ktoré preukázal svojmu ľudu, a potom ho prosí, aby v nás upevnil svoju 



spásu. Eucharistická modlitba je v prvom rade chvála a vzdávanie vďaky. 
Príhovory sú jej sekundárnymi prvkami. To však neznamená, že by sa 
mohli vynechať. Tvoria od začiatku veľmi významný prvok eucharistickej 
modlitby. Príhovory obsahujú prosby za tých, za ktorých sa slávi 
Eucharistia, za živých i mŕtvych členov Cirkvi, ako aj za spoločenstvo 
zhromaždené okolo Pánovho oltára, ktoré vyjadruje spoločenstvo s celou 
Cirkvou, pozemskou i nebeskou. V príhovoroch, ktoré sa vzťahujú                   
na spoločenstvo s nebeskou Cirkvou, sa nemodlíme za nebešťanov, ale ich 
vzývame, aby oni orodovali za pozemskú Cirkev; v príhovore sa vyjadruje 
jednota medzi liturgiou nebeskou a medzi liturgiou pozemskou. 

Spomienka na svätých a prosba o ich príhovor 
Eucharistiu slávime tu na zemi spolu s nebeskou Cirkvou. Táto časť 
príhovorov je najvýraznejšia a veľkolepá v prvej eucharistickej modlitbe. 
Hlavný dôraz sa kladie na slovo Communicantes (V spoločenstve). Čoraz viac 
vrastáme v obete svätej omše do spoločenstva svätých, keď si na nich 
s úctou spomíname. Je to viac ako čisto myšlienková spomienka. Je to 
spomienka na ich osobnú obetu, ktorou sa pripájali najmä mučeníctvom ku 
Kristovej obete, a na skutočnosť, že sú nám teraz tajomne blízki v Kristovi. 
A pre ich zásluhy a na ich prosby nám Pán poskytuje pomoc a ochranu. 
V Prvej eucharistickej modlitbe je táto spomienka pomerne dlhá a skladá sa 
z 2 častí: pred a po premenení. V ďalších eucharistických modlitbách je 
spomienka veľmi krátka.  

Spomienka na zosnulých 
Prvou vsuvkou je spomienka na zosnulých. Patrí k najstarším textom 
rímskeho misála. 
Cirkevní otcovia zdôrazňujú, že modlitby za zosnulých sú zvlášť pôsobivé 
pri eucharistickej obete. 
Aj svätý Augustín hovorí, že je to povznášajúce a potešiteľné, keď Cirkev 
pamätá pri slávení obety na zosnulých v Kristovi, a tak aspoň jedna matka, 
Cirkev, sa modlí aj za tých, čo nemajú rodičov ani deti ani známych a 
príbuzných a za ktorých sa nikto nemodlí. 
Spomienka na zosnulých patrí najprv tým, ktorí ako veriaci kresťania 
katolíci odišli z tohto sveta. Tomu zodpovedá aj prax Cirkvi, ktorá už 
oddávna predkladá obetu za tých, ktorí boli v jej spoločenstve, a tak majú 
právo na jej poklady milosti. V každom prípade môžu byť výslovne 
spomínaní len títo. 
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Potom sa okruh rozširuje: spomíname si i na tých, ktorí odpočívajú 
v Kristovi, ktorí zomreli v Božej milosti, ktorých vieru iba Pán poznal. Nik 
totiž nemôže získať spásu ináč, iba v Kristovi. A tak myslíme na všetkých, 
ktorí ešte na druhom svete môžu prijať konečné očistenie. 

Žehnanie darov 
V rímskom kánone ako úvod k doxológii máme osobitnú modlitbu, ktorá je 
pozostatkom žehnania darov prírody. Ako je známe, v kresťanskom 
staroveku prinášali v obetnom sprievode dary prírody rozličného druhu; 
okrem chleba a vína, čo sa použilo na obetu, aj napríklad olej, vosk, vlnu, 
múku a iné. Tieto dary sa odložili na osobitný stôl a k chudobným sa mali 
dostať cez požehnanie, ktoré vykonal kňaz na konci kánonu. Terajšia 
modlitba je záverečnou formou takýchto žehnaní.  
Doteraz máme na tomto mieste požehnanie oleja chorých na Zelený 
štvrtok. 
V prvej eucharistickej modlitbe žehnanie darov znie: 

„Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho ty, Bože, všetky tieto 

dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.“ 

V druhej eucharistickej modlitbe to nie je, v tretej a štvrtej sú tieto slová: 
...v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko 

dobré.“ 

...skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu 

všetko dobré.“ 
 

V doterajšom misáli kňaz robil nad eucharistickými spôsobmi tri krížiky; 
nový misál krížiky vynecháva, aby sa nezatemnil zmysel, že tu vlastne ide 
o posvätenie prírody, ktorá poskytla na obetu chlieb a víno.  

 (Pokračovanie nabudúce) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


