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Liturgický kalendár:
Utorok

6.12.

Streda

7.12.

Štvrtok

8.12.

Piatok

9.12.

Nedeľa

11.12.

Sv. Mikuláša, biskupa
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nepoškvrnené počatie P. Márie
Sv. Didaka Cuauhtlatoatzina
3. nedeľa v Adventnom období

Ľub. spom.
Spomienka
Slávnosť
Ľub. spom.

Prikázaný sviatok
Vo štvrtok, 8. decembra je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, to znamená, že tento deň svätíme ako nedeľu,
t.j. zúčastníme sa sv. omše a nevykonávame domáce práce. Sväté omše
zo slávnosti budú v stredu večer o 18.00 a vo štvrtok o 7.00, o 8.30 a o 18.00
hod.

Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

Život vo farnosti
Vianočná spoveď chorých
Blížia sa Vianoce a teda aj príležitosť pozvať kňaza k chorým a nevládnym ľuďom, ktorým sa nedá prísť pred sviatkami do kostola na spoveď.
Najlepšie je dohodnúť si termín s p. dekanom osobne alebo telefonicky
(415-29-12). Tí, ktorí bývajú na Uhlisku, sa môžu obrátiť na P. Miloša,
karmelitána (414-79-77).

Dobrá novina - prihlásenie sa
Pripomíname, že je možné zapísať sa na vianočné koledovanie Dobrej
noviny, ktoré bude v nedeľu 25.12. popoludní.
Kto z vás by chcel prijať našich koledníkov, môže sa zapísať na prihlasovací hárok v sakristii alebo za lavicami pri časopisoch.

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, vám
ponúkajú vianočné pozdravy a rôzne dekoračné predmety, ktoré pre
vás pripravili. 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.

Birmovka
Budúci rok plánujeme v našej farnosti s prípravou a vyslúžením sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môže každý, kto je teraz v 9. ročníku a starší.
Osobitne pozývame vás, starších, ktorí už možno žijete aj v manželstve,
ale zatiaľ ste túto sviatosť neprijali. Táto sviatosť sa totiž vyžaduje k tomu,
aby ste mohli byť krstnými, či birmovnými rodičmi. Prihlásiť sa treba
osobne na farskom úrade do konca decembra. Začiatok prípravy bude
v januári a samotná slávnosť na jeseň budúceho roka.

Zbierka na charitu
Minulú nedeľu sa konala zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo
469,00 €. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.

Vaša finančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni na kostol darovala Ruža Márie Horniakovej 70 Eur.
Za vaše finančné a potravinové dary, ktorými ste prispeli a stále prispievate pre zlepšenie situácie núdznych, úprimné Pán Boh zaplať!
Veľmi to pomáha!

Svätá omša (52.)
Liturgické slávenie Eucharistie (35. časť)
Priebeh slávenia – LITURGIA EUCHARISTIE (12.)
Obrad prijímania (I.)
Tretiu časť liturgie Eucharistie tvorí súčasne a neoddelitelne obeta, v
obrad prijímania.
ktorej pretrváva obeta Kríža; paJe veľmi úzko spätý s eucharistic- miatka smrti a zmŕtvychvstania
kou modlitbou. Cirkev zdôrazňuje Pána, ktorý povedal: ,Toto robte
sviatostné prijímanie ako vrchol na moju pamiatku` (Lk 22,19);
plnej účasti na svätej omši.
posvätná hostina, na ktorej prijíSvätá omša, čiže Pánova večera, je maním Pánovho tela a

krvi má Boží ľud účasť na ovocí
veľkonočnej obete, obnovuje novú
zmluvu, ktorú Boh s ľuďmi raz
navždy uzavrel v Kristovej krvi, a
vo viere a nádeji predobrazuje a
predchádza eschatologickú hostinu
v Otcovom královstve, a tak ohlasuje Pánovu smrť, ,kým nepríde`.
Sviatostné prijímanie je teda maximálna účasť veriacich na eucharistickej obete. Na tomto základe sa

Modlitba Pána

Modlitbou Pána sa otvára tretia
časť liturgie Eucharistie. Má tieto
časti: výzva, modlitba Pána, embolizmus a doxológia. Tieto časti sa
spievajú alebo nahlas recitujú.

Výzva na modlitbu
Pred modlitbou Pána celebrant
prednesie výzvu. Je ich niekoľko.
Základná znie:
„Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať.“
Je to nádherné, že môžeme s odvahou, smelo povedať Pánu Bohu:

povoľuje možnosť ísť na sväté prijímanie v ten istý deň druhýkrát.
Ale len za podmienky, že na druhej
svätej omši musíme byť na celej, t.j.
od prežehnania na začiatku, po záverečné požehnanie.
Základnými prvkami obradu prijímania sú lámanie Chleba a prijímanie vo vlastnom zmysle slova, ku kto
rým sa viaže modlitba Pána a obrad
pokoja.
Otec. Tak nás to naučil sám Pán
Ježiš, jediný pravý Syn Nebeského
Otca. Vďaka jeho vykupiteľskému
dielu sme získali adoptívne synovstvo. Sme Božími deťmi a preto
voláme Pána svojím Otcom.
Okrem tradičnej výzvy má náš slovenský misál ďalších osem formulárov výzvy podľa liturgického obdobia. Okrem týchto predpísaných
formulárov by si kňaz mohol zostaviť aj iný formulár, ale musí zachovať charakteristiku tejto výzvy.

Otče náš - Pater noster (1.)
Otče náš je jediná modlitba, ktorú
Ježiš osobne naučil svojich učeníkov (porov. Mt 6, 9-13; Lk 11, 2-4).
A preto sa nazýva aj „modlitba
Pána“. Veriaci všetkých kresťanských vyznaní sa ju denne modlia
počas bohoslužieb i v súkromí.
Modlitba Otče náš má svoju štruktúru. Skladá sa zo siedmich prosieb

adresovaných milosrdnému nebeskému Otcovi. Prvé tri prosby sa
vzťahujú na Boha a na spôsob, ako
mu máme správne slúžiť. Ďalšie
štyri prosby prednášajú nebeskému Otcovi naše základné ľudské
potreby.
Medzi ostatnými modlitbami môžeme Otče náš vnímať ako „najdo

konalejšiu modlitbu“ (sv. Tomáš
Akvinský) a „súhrn celého evanjelia“ (sv. Tertulián).
Otče náš je viac ako modlitba - je to
cesta, ktorá vedie priamo do srdca
nášho Otca. Každému kresťanovi
sa zveruje vo sviatosti krstu. Prví
kresťania sa obracali k Bohu touto
modlitbou Cirkvi tri razy denne.
Ani my by sme nemali prežiť jediný
deň bez toho, aby sme sa nepomodlili modlitbu Pána svojimi ústami,
neprijali ju srdcom a neuskutočnili
ju v našom živote.
A teraz si priblížme jednostlivé
prosby:
Otče náš nám umožňuje radostne
objavovať, že sme deti jedného
Otca. Naším spoločným poslaním
je chváliť nášho Otca a žiť spolu
navzájom ako „jedno srdce a jedna
duša“ (Sk 4, 32).
Pretože Boh Otec miluje každé zo
svojich detí rovnakou výlučnou
láskou, akoby každý z nás bol jediným dôvodom jeho náklonnosti,
musíme sa aj my k sebe správať
úplne novým spôsobom: v pokoji,
pozorne a láskyplne, akoby každý
bol úžasným zázrakom hodným
obdivného jasotu, akým pred Božou tvárou skutočne je.
Ak je Otec „na nebesiach“ kde ho
máme hľadať?
Nebo je tam, kde je Boh. Slovo

„nebo“ neznamená určité miesto,
ale bytie Boha, ktorý nie je viazaný
priestorom ani časom. Nebo nesmieme hľadať nad oblakmi. Tam,
kde sa obraciame k Bohu vjeho
sláve, kde sa obraciame k blížnemu
v jeho potrebách, kde prežívame
radosti lásky, kde sa obraciame a
zmierujeme sa s Bohom, tam všade sa otvára nebo. „Boh nieje tam,
kde je nebo, ale nebo je tam, kde je
Boh“ (Gerhard Ebeling).
Čo znamenajú slová: „Posväť sa
meno tvoje“?
Posvätiť Božie meno znamená dať
mu prednosť pred všetkým. „Meno“
vo Svätom písme poukazuje na
skutočnú podstatu svojho nositeľa.
Svätiť Božie meno znamená uznať
Boha, chváliť ho, vzdávať mu úctu a
česť a žiť podľa jeho prikázaní.
Čo vyprosujeme slovami: „Príď kráľovstvo tvoje“?
Týmito slovami prosíme o to, aby
Ježiš Kristus podľa svojho prísľubu opäť prišiel v sláve. Zároveň
vyprosujeme, aby Božie kráľovstvo
rástlo už teraz posväcovaním ľudí v
Duchu Svätom a ich úsilím o spravodlivosť a pokoj podľa blahoslavenstiev. François Fénelon hovorí:
„Chcieť všetko, čo chce Boh, chcieť
to vždy, pri každej príležitosti a
bezvýhradne, to je Božie kráľovstvo, ktoré je vo vnútri.“
(Pokračovanie nabudúce)
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