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Liturgický kalendár:

Pondelok 23.1. Sv. Jána Almužníka, biskupa Spomienka

Utorok 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

Streda 25.1. Obrátenie svätého Pavla, apoštola Sviatok

Štvrtok 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka

Piatok 27.1. Sv. Angely Merici, panny Ľub. spom.

Sobota 28.1. Sv. Tomáška Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

Nedeľa 22.1. 3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Mottom tohto roka je text z 1. listu sv. Apoštola Pavla Korinťanom: 
Všetci budeme premenení... víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 
Zotrvajme v modlitbách na tento úmysel.

Svätá omša pre zasvätených
2. február je dňom zasväteného života. V našej diecéze sa pri tejto 
príležitosti stretnú rehoľníci a rehoľnice s diecéznym administrá-
torom v sobotu, 28. januára 2012 na spoločnom programe, ktorý 
začne svätou omšou o 9.00 hod. Preto svätá omša o 8.30 nebude. 

Život vo farnosti
Pozvánka na ruženec
Miništranti a lektori našej farnosti pozývajú na spoločnú modlit-
bu ruženca v priamom prenose Rádia Lumen v sobotu, 28.1.2012 
po večernej svätej omši.

Vaša ( nančná a materiálna pomoc:
V uplynulom týždni prispeli na kostol: rod. Homolová 25 Eur, 
bohuznámy 30 Eur, bohuznáma 100 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!



Pozvania a Ponuky
Ponuka
Naša farnosť ponúka počas celého roka možnosť pobytu v apartmá-
novom byte s 5 lôžkami na Donovaloch, v osade Mistríky. 
Pre túto investíciu sme sa rozhodli ako pre možnosť získať prostriedky 
na režijné výdavky v Katedrále, ktoré sú pri celodenných službách 
v kostole vyššie. Bližšie informácie získate na farskom úrade alebo 
na internetovej stránke farnosti www.katedralabb.sk v záložke 
„Rýchle aktuality“.

Modlitby matiek
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici - Sásovej v dňoch 27. 
- 29.1.2012. Program stretnutia je na nástenke.

Zápis do 1. ročníka ZŠ
Zápis prvákov na šk. rok 2012/2013 sa uskutoční v priestoroch Základnej 
cirkevnej školy Štefana Moysesa 2.2.2012 od 13.00 hod. -16.00 hod. a 
6.2.2012 od 13.00 hod. – 16.00 hod.
Záujemcovia o podrobnejšie informácie o škole a štúdiu môžu prísť do 
školy v ľubovoľnom čase od 30.1.2012 – 1.2. 2012 po telefonickom doho-
vore.

Svätá  omša (57.)
Liturgické slávenie Eucharistie (40. časť)

Priebeh slávenia – LITURGIA  EUCHARISTIE (17.)
Obrad lámania chleba (II.)

Do roku 1970 bol spev Baránok 
Boží spevom pokoja a na sväté 
prijímanie; no bolo to rozdielne 
od pôvodného významu tohto 

spevu. Do liturgie svätej omše 
bol spev Agnus Dei zavedený 
za pápeža Sergia I. (+ 701). 
Pápež Sergej I. bol Sýrčan, naro-

Spev počas lámania hostie (Agnus Dei)



dený v Palerme. 
Bol ovplyvnený  byzantskou  li-
turgiou, v ktorej sa tiež pri lámaní 
Chleba prednášal spev (koinoni-
kon). Na Východe už od raných 
dôb sa obetný dar Eucharistie 
označoval ako Baránok. Tento 
spôsob vyjadrovania zrejme in-
špirovala Apokalypsa. I videl som 
stáť Baránka, ktorý bol ako zabi-
tý... Hoden je Baránok, ktorý bol 
zabitý (Zjv 5, 6. 9. 12). Aj apoštol 
Pavol hovorí: Veď bol obetovaný 
náš veľkonočný Baránok, Kristus 
(1 Kor 5, 7). Kristus ako veľko-
nočný Baránok a Eucharistia ako 
slávenie veľkonočného tajomstva 
vyvolávajú spomienku na to, čo 
predpovedal prorok Izaiáš: Ako 
baránok vedený na zabitie (Iz 53, 
7).
V západnej liturgii sa eucharis-
tický chlieb volal hostia. Týmto 
slovom sa v latinčine označovalo 
obetované zviera.
Tieto lingvistické (jazykovedné) 
termíny naznačujú, že so spevom, 
či modlitbou Baránok Boží sa ob-
raciame na Krista prítomného v 
Eucharistii ako na obetu. 
Spev Baránok Boží je chválou, po-
zdravom a vzývaním Pána, ktorý 
sa obetoval za človeka. Počas 
lámania jedného chleba pre mno-
hých, Boží ľud sa obracia svojím 

spevom na toho, ktorý vzal na 
seba ako nevinný Baránok ťarchu 
hriechov sveta.
V novom misáli dostáva obrad 
Agnus Dei (Baránok Boží) svoj 
pôvodný význam a úlohu. Je to 
spev, ktorý doprevádza lámanie 
chleba. A preto nie je predpísané, 
že sa má opakovať trikrát. Môže 
sa opakovať podla dĺžky lámania. 
Pri poslednom vzývaní je záver: 
daruj nám pokoj. 
Vo všeobecnosti sa má spievať. 
Spieva ho chór a ľud. Aj keď sa 
recituje, má ho predniesť ľud a 
nie kňaz. Iba v omšiach bez účasti 
ľudu ho kňaz recituje spolu s mi-
ništrantom.
Záver: daruj nám pokoj sa po-
nechal na výslovnú žiadosť pá-
peža Pavla VI., ktorý považoval 
za dôležité tento prvok pokoja, 
ktorý bol toľké stáročia zviazaný 
s „Baránkom Božím“, zachovať.
Ešte treba pripomenúť, že 
na spev Agnus Dei (Baránok 
Boží) si nekľakáme. Tento spev 
(recitácia) konáme stojačky. 
Kľakneme si až tesne pred 
výzvou na prijímanie (spolu 
s kňazom). 
Takisto sa pri tomto speve nebije-
me do pŕs. Bitie do pŕs v omši je 
vyhradené len prvej forme úkonu 
kajúcnosti (Vyznávam).

(Pokračovanie nabudúce)
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