
KATEDRÁLNY  INFOLIST
12. - 18.12.2011

farský týždenník, číslo 49/2011, ročník V.

Liturgický kalendár:

Pondelok 12.12. Prebl. Panny Márie Guadalupskej Ľub. spom.

Utorok 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice Spomienka

Streda 14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

Nedeľa 18.12. 4. nedeľa v Adventnom období

Spovedanie k Vianociam
Od pondelka, 12. decembra 2011 až do 23. decembra budú v Katedrále 
spovedávať počas pracovných dní viacerí kňazi. Keďže v sobotu a nedeľu  
budú kňazi spovedať v okolitých farnostiach, v Katedrále sa spovedať ne-
bude. Rozpis spovedajúcich kňazov nájdete na nástenke.

Adorácia
V stredu celodenná adorácia nebude, nakoľko popoludní budú prebiehať 
prípravy na večerný koncert.
Vianočná spoveď chorých
Blížia sa Vianoce a teda aj príležitosť pozvať kňaza k chorým a nevlád-
nym 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).

Život vo farnosti
Adventný koncert
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v spolupráci s Faským úradom 
Banská Bystrica - Katedrála vás srdečne pozývajú na Adventný koncert, 
ktorý sa uskutoční v stredu 14. decembra 2011 o 19.00 hod. v Katedrále.
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor, Dievčenský spevácky zbor, Komorný 
orchester a sólisti Konzervatória Jána Levoslava Bellu.
Dobrá novina – prihlásenie sa
Pripomíname, že do 23.12. 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 prihlaso-
vací hárok v sakristii alebo za lavicami pri časopisoch.



Ponuka detí
Naďalej trvá ponuka detí, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé svä-
té prijímanie. 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 sviatos-
ti 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.

Pokladnička Rádia Lumen
Na pilieri pod starou kazateľnicou je nová pokladnička pre vaše   nančné 
dary Rádiu Lumen. Už nebudete musieť chodiť do Rádia, stačí keď s da-
rom vhodíte papierik, na ktorom uvediete meno a sumu.

Vaša ! nančná a materiálna pomoc kostolu
Za vaše � nančné a potravinové dary, ktorými ste prispeli a stále pri-

spievate pre zlepšenie situácie núdznych, úprimné Pán Boh zaplať!  
Veľmi to pomáha!

=Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili: 10. decembra 2011 
Simon Bláha, a dvojičky Elly a Nelly Ocharovichové.

Svätá  omša (53.)
Liturgické slávenie Eucharistie (36. časť)

Priebeh slávenia – LITURGIA  EUCHARISTIE (13.)
Obrad prijímania (II.)

Prečo máme prosiť: „Buďvôľa 

tvoja ako v nebi, tak i na zemi“?

Keď sa modlíme, aby sa všade 

diala Božia vôľa, prosíme Boha, 

aby sa jeho láskyplný plán usku-

točňoval na zemi, tak ako v nebi a 

aby našu vôľu zjednotil so svojou 

vôľou. Dokiaľ lipneme na vlast-

Otče náš - Pater noster (2.)



ných plánoch, na svojej vôli a na 

svojich predstavách, nemôže sa 

zem stať nebom. Jeden chce to, 

druhý zas ono. Svoje šťastie do-

siahneme vtedy, ked‘sa budeme 

spoločne usilovať o to, čo chce 

Boh. Modliť sa, znamená kúsok 

po kúsku poskytovať priestor 

Božej vôli na tejto zemi.

Čo znamená prosba: „Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes“?
Prosbou o každodenný chlieb vyja

drujeme dôveru, s ktorou sa spo-

liehame na dobrotu svojho ne-

beského Otca, od ktorého očaká-

vame všetko, hmotné i duchovné, 

čo nevyhnutne potrebujeme pre 

život. Kresťan nesmie vysloviť 

túto prosbu bez toho, aby si ne-

uvedomil svoju zodpovednosť za 

tých, ktorým chýbajú tie najzá-

kladnejšie potreby pre život. 

Človek však pociťuje aj duchovný 

hlad, ktorý nemožno utíšiť hmot-

nými prostriedkami. Človek môže 

z nedostatku chleba zomrieť od 

hladu; ale môže zomrieť aj pre-

to, že dostane iba chlieb. Preto 

sa táto prosba týka aj hladu po 

Božom slove a po Kristovom tele. 

Našu dušu živí ten, kto má „slová 

večného života“ a kto je pokr-

mom, ktorý sa nikdy nepominie 

– EUCHARISTIOU.

Prečo hovoríme: „Odpusťnám 
naše viny, ako aj my odpúšťame 

svojim vinníkom“?
Milosrdné odpustenie, ktoré da-

rujeme druhým, rovnako ako to, 

ktoré sami od druhých očakáva-

me, je neoddeliteľné. Pokiaľ sami 

nie sme milosrdní a neodpustí-

me druhým, Božie milosrdenstvo 

nezasiahne naše srdce. Mnohí 

ľudia celý život zápasia s tým, že 

nedokážu odpustiť. Trýznivá blo-

káda neodpustenia sa však roz-

padá už len pri pohľade na Boha, 

ktorý sa nás ujal, ked‘sme boli 
ešte hriešnici (Rim 5, 8). Pretože 

máme dobrotivého Otca, môže-

me vo svojom živote dosiahnuť 

zmierenie.

Čo znamená: „Neuveďnás do po-
kušenia“?
Pretože sme každú dennú i noč-

nú hodinu v nebezpečenstve, že 

upadneme do hriechu a povieme 

Bohu „nie“, nechce nás ponechať 

bez ochrany napospas pokuše-

niu. Ježiš, ktorý bol sám pokú-

šaný, dobre vie, že sme len slabí 

ľudia, ktorí nedokážu odporovať 

Zlému z vlastných síl. Preto nás 

touto prosbou učí dôverovať vo 

chvíľach skúšok Božej pomoci a 

ochrane.

Aký je zmysel prosby: „Zbav nás 
Zlého“?
„Zlým“ v modlitbe OTČE NÁŠ sa 

nemyslí nejaká negatívna du-

chovná sila alebo energia, ale je 
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to zosobnený Zlý, ktorého Sväté 

písmo nazýva pokušiteľom, ot-

com lži, satanom alebo diablom.

Nikto nepoprie, že zlo vo svete 

má ničivú moc, že nás obklopujú 

diabolské pokušenia, že v deji-

nách často prebiehali a prebie-

hajú démonické procesy. Iba 

Sväté písmo nazýva veci pravým 

menom: Lebo nás nečaká zápas            

s krvou a telom, ale s kniežat-

stvami a mocnosťami, s vládcami 

tohoto temného sveta, so zloduch-

mi v nebeských sférach (Ef 6, 12). 
Prosba modlitby Otče náš o zá-

chranu pred Zlým prináša pred 

Boha všetku biedu tohto sveta a 

vzýva všemohúceho Boha, aby 

nás chránil pred Zlým.

Prečo končíme modlitbu Otče náš 

slovom „Amen“?

Kresťania podobne ako Židia           

od najstarších čias zakončujú 

svoje modlitby slovom „Amen“, 
čím hovoria: „Nech sa tak stane!“
Tam, kde hovoríme „Amen“ ku 

svojim slovám, „Amen“ ku svoj-

mu životu, „Amen“ k budúcej 

radosti, tam sa stretáva nebo so 

zemou a my dosahujeme cieľ: 

Lásku, ktorá nás na začiatku 

stvorila.

Modlitba Pána má veľký význam 

aj pri udeľovaní sviatostí mimo 

omše a tvorí časť záveru obradu. 

Tak je to pri krste, birmovaní 

mimo omše, pri sviatosti zmie-

renia viacerých kajúcnikov, pri 

slávení manželstva mimo omše. 

Pri pomazaní chorých sa recituje 

na konci obradu alebo ak chorý 

prijíma, na začiatku obradu pri-

jímania. Keď sa sviatosti udeľujú 

v omši, vtedy je vždy modlitba 

Pána na svojom mieste pred pri-

jímaním.

Liturgická obnova sa vracia                   

k najstaršej tradícii a zjednoteniu 

sa s východnou Cirkvou. Ustano-

vuje, že modlitbu Pána môžu ako 

spoločnú modlitbu recitovať 

spolu s kňazom všetci veriaci. 

Tak sa táto modlitba stala dô-

ležitým prvkom aktívnej účasti 

veriacich a zároveň príspevkom 

k ekumenizmu. „Amen“ na konci 

vynechávame, lebo spoločenstvo 

veriacich znova získalo svoju 

vlastnú pôvodnú úlohu.

V eucharistickej liturgii máme 

teda modlitbu Pána, modlitbu 

toho, skrze ktorého, s ktorým a 

v ktorom sa prináša obeta Otcovi 

a ktorého veriaci prijmú ako živý 

Chlieb. Bola to prvá a v starej 

Cirkvi jediná modlitba pred svä-

tým prijímaním.

(Pokračovanie nabudúce)


