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Liturgický kalendár:

Utorok 31.1. Sv. Jána Boska, kňaza Spomienka

Štvrtok 2.2. Obetovanie Pána Sviatok

Piatok 3.2.
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sv. Oskára, biskupa

Ľub. spom.

Nedeľa 5.2. 5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ 

Sviatok Obetovania Pána
Vo štvrtok, 2. februára je sviatok Obetovania Pána. Pri svätých omšiach 
v tento deň bude aj požehnanie sviec, ktoré si treba držať v rukách.

Pobožnosti v týždni
V piatok je možnosť prijať „svätoblažejské“ požehnanie hrdla so sviecami, 
ktoré bude v závere svätých omší.
Pozývame vás na Fatimskú sobotu na Starých Horách, ktorej program 
zabezpečuje dekanát Banská Bystrica - mesto.

Nedeľa Katolíckej univerzity
Pri sv. omšiach sa dnes modlíme za Katolícku univerzitu v Ružomberku 
a zároveň je aj zbierka na jej potreby. Všetkým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať.

Spievaná adorácia
V utorok od 17.00 hod. bude spievaná adorácia mladých.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa 22. januára sviatosťou krstu začlenil Michal 
Golha.

Vaša ' nančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na kvety: bohuznáma 20 Eur, na kostol: 
z krstu Michala Golhu 15 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!



Pozvania a Ponuky
Ponuka
Naša farnosť ponúka počas celého roka možnosť pobytu v apartmánovom 
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“.

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 
dohovore.bohuznámy 30 Eur, bohuznáma 100 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Svätá  omša (58.)
Liturgické slávenie Eucharistie (41. časť)

Priebeh slávenia – PRIJÍMANIE (1.)

Po lámaní chleba a „zmiešaní“ 
nasleduje tichá príprava kňaza na 
sväté prijímanie. Ide o jeho osobnú 
prípravu a Misál mu ponúka dve 
prípravné modlitby.
Prvá z týchto modlitieb Domine 
Iesu Christe (Pane Ježišu Kriste, Syn 
Boha živého ty si z vôle Otca a za 
spoluúčinkovania Ducha Svätého 
svojou smrťou oživil svet. Týmto 
svojím presvätým telom a krvou 

zbav ma všetkých mojich hriechov 
a každého zla. Daj, aby som sa vždy 
pridržiaval tvojich prikázaní, a 
nikdy nedopusť, aby som sa odlú-
čil od teba.) sa nachádza po prvý 
raz v karolínskom sakramentári z 
Amiensu (9. storočie).
Druhá Perceptio Corporis et San-
guinis (Pane Ježišu Kriste, nech mi 
prijatie tvojho tela a krvi neslúži 
na odsúdenie a zatratenie, ale pre 

Súkromná príprava kňaza 



tvoju dobrotu nech mi ochraňuje 
a uzdravuje dušu í telo.) sa nachá-
dza v rôznych knihách 10. storočia 
napríklad vo Fuldskom sakramen-
tári. 

Obidve majú pôvod vo frankogal-
skej liturgii. V stredoveku existova-
li aj iné podobné modlitby. Pone-
chávali sa však na osobnú zbožnosť 
kňaza.

(Pokračovanie nabudúce)

Výzva na sväté prijímanie 
Po tichej príprave si kňaz kľakne 
pred Kristovým telom a krvou. 
Potom obrátený k ľudu drží zlome-
nú hostiu a hovorí: „Hľa, Baránok 
Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“
Tento text sa do omše dostal 
pomerne neskoro. Prvý ráz bol 
predpísaný v 16. storočí. Je to zvo-
lanie Jána Krstiteľa (Jn 1, 29), ktorý 
označuje Ježiša ako Mesiáša a v 
liturgii dostáva eucharistický zmy-
sel. Je to ozvena spevu Agnus Dei 
(Baránok Boží) pri lámaní chleba. 
Tento biblický citát sa vhodne spája 
s biblickým textom vzatým z Apo-
kalypsy (Zjv 19, 9): „Blažení tí, čo 
sú pozvaní na hostinu Baránkovu.“
Tento text je nový, v starom misáli 
nebol. No je obohatením obradu 
svätého prijimania, lebo spája po-
zemskú liturgiu s nebeskou.
Po tejto dvojitej výzve kňaz i veria-
ci hovoria spolu: „Pane, nie som 
hoden, aby si vošiel pod moju stre-
chu, ale povedz iba slovo a duša mi 
ozdravie.“
Sú to slová kafarnaumského stot-
níka (Mt 8, 8). V liturgii sa začali 
používať ako modlitba pred prijí-

maním. Spočiatku sa tento text re-
citoval iba raz; neskôr sa opakoval 
trikrát a veriaci sa zakaždým bili do 
pŕs. V biblickom texte tieto slová 
nemali eucharistický zmysel. Tra-
dícia ich však zachovala ako vhod-
nú formulu na prijatie Krista pod 
eucharistickými spôsobmi. Sám 
príchod Krista, ba aj samy jeho 
slová stačia na uzdravenie chorého. 
Veď my veriaci veľmi dobre vieme, 
že sa môžeme spoľahnúť na Božie 
milosrdenstvo a na uzdravujúce 
slová Krista, jediného lekára.
V obnovenej liturgii sa táto formu-
la hovorí iba raz (ako pôvodne) a 
kňaz ju hovorí spolu s veriacimi 
s pohľadom na Kristovo telo. Vtedy 
sa už nebijeme do pŕs, lebo bitie 
do pŕs je prejavom pokánia, a nie 
úkonom viery a pokory, akým táto 
formula je. 
Okrem toho u nás – podľa dávnych 
zvyklostí, ktoré misál pripúšťa 
– kľačíme, a to od pokľaknutia kňa-
za, keď má vziať do rúk Kristovo 
telo, aby ho ukázal veriacim, až po 
vyslovenie tejto formuly: Pane, nie 
som hoden.
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