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Liturgický kalendár:
Pondelok 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Streda
8.2. Sv. Hieronyma Emilianiho
Piatok
10.2. Sv. Školastiky, panny
Sobota
11.2. Prebl. Panny Márie Lurdskej
Nedeľa
12.2. 6. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Spomienka
Ľub. spom.
Spomienka
Ľub. spom.

Rekolekcie kazov
V pondelok, 6. februára sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
Banská Bystrica - Katedrála v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana
Moysesa.
Z tohto dôvodu svätá omša o 8.30 nebude a spovedná služba začne až
popoludní.

Svetový deň chorých
Sobota 11. februára je dvadsiaty svetový deň chorých, ktorý sa spája so
spomienkou na Lurdskú Pannu Máriu. V tento deň pri svätej omši o 8.30
vyslúžime sviatosť pomazania chorých.
Túto sviatosť môžu prijať tí, ktorí dosiahli 70. rok života alebo sú mladší,
ale vážne chorí.

Zbierka na Katolícku univerzitu
Minulú nedeľu sa konala zbierka na Katolícku univerzitu. V našej farnosti
sa vyzbieralo 365,00 Eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán
Boh zaplať.

Život vo farnosti
Vaša finančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na kvety: bohuznáma 5 Eur.
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania a Ponuky
Výročné stretnutie SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov
na Výročné stretnutie, ktoré sa bude konať 12. februára 2012 o 15.00 v
Dome Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici č.4. Súčasťou
programu stretnutia je beseda s mladými misionármi o misiách v Afrike.

Manželské večery
Diecézne centrum pre rodinu pozýva manželské páry na kurz Manželské
večery, ktorý začne v pondelok, 13. februára o 18.00 hod. Jedná sa o sériu
ôsmich stretnutí, v rámci ktorých sa manželom ponúka možnosť upevniť
si vzájomný vzťah a osvojiť si dôležité schopnosti pre vytvorenie pekného
manželstva na celý život. Záujemcov prosíme o prihlásenie do 9. februára
2012 v Centre pre rodinu osobne, mailom rodinabb@rodinabb.sk alebo
telefonicky 048 472 02 21; 0915 973 985; 0903 722 188. Viac informácií na
nástenke alebo www.manzelskevecery.sk.

Svätá omša (59.)
Liturgické slávenie Eucharistie (42. časť)
Priebeh slávenia – PRIJÍMANIE (2.)

Prijímanie kňaza

Kňaz obrátený k oltáru, potichu
hovorí: „Telo Kristovo nech ma
zachová pre život večný.“ Úctivo
prijme Kristovo telo.
Potom vezme kalich a potichu hovorí: „Krv Kristova nech ma zachová pre život večný.“ Úctivo prijme

Kristovu krv.
Vo všetkých liturgiách sa nachádza
určitý poriadok pri pristupovaní
k svätému prijímaniu. Najprv prijíma sám biskup alebo kňaz, ktorý
celebruje omšu, potom ďalší klerici
podľa stupňov a napokon ľud.

Prijímanie veriacich
Po svojom prijímaní kňaz vezme
obetnú misku alebo cibórium
s hostiami a ide k tým, čo chcú
prijímať. Pravou rukou zdvihne

hostiu, ukáže ju prijímajúcemu a
povie: Telo Kristovo. Prijímajúci
odpovie: Amen a prijme Kristovo
telo.

Rozličné spôsoby prijímania (I.)
1. Prijímanie Kristovho tela z hostií premenených v tej istej omši
Aby sa prijímanie aj navonok lepšie javilo ako účasť na obete, ktorá
sa práve slávi, mala by aspoň časť
veriacich prijímať z hostií konsekrovaných v tej istej svätej omši.
2. Prijímanie pod obidvoma spôsobmi
Do Druhého Vatikánskeho koncilu
sa asi 700 rokov veriacim dávalo
sväté prijímanie len pod spôsobom
chleba.
Sväté prijímanie pod obidvoma
spôsobmi od začiatku Cirkvi až do
12. storočia bolo celkom normálnym javom. Cirkev prvého storočia
sa starala, aby všetci veriaci pili aj
Kristovu krv. Jesť chlieb a piť kalich
tvorili časť eucharistickej obety.
Apoštol Pavol hovorí: „Vždy, keď
budete jesť tento chlieb a piť tento
kalich, zvestujete Pánovu smrť,
kým nepríde“ (1 Kor 11, 26).
Začiatkom 3. storočia svätý Hypolit Rímsky pripomína, aby sa nič
nevylialo z konsekrovaného vína,
aby sa tak nezneuctila Krv, cena
nášho oslobodenia. Prijímalo sa
alebo priamo z konsekračného kalicha alebo zo zvláštneho kalicha
na podávanie prijímania veriacim,
ktorý sa v Ríme volal „calix ministerialis“.
Mimo Ríma sa na mnohých
miestach ujala prax, že sa veriacim

podávala Sviatosť vo forme konsekrovaného chleba, ktorý sa predtým
namočil do svätej krvi. Tento spôsob sa rozšíril najmä v severských
krajinách. Vo väčšine východných
obradov, predovšetkým v byzantskom, sa dodnes bežne podáva
veriacim sväté prijímanie týmto
spôsobom.
Prijímanie s konsekrovaným vínom
sa neskôr dialo rôznym spôsobom:
1. pilo sa priamo z kalicha, 2. pilo
sa prostredníctvom trubičky (stredoveká rímska liturgia), 3. prijímanie lyžičkou (východné liturgie),
4. prijímanie konsekrovaného
chleba namočeného do Kristovej
krvi (východné liturgie a severná
Európa).
Od 12. storočia prestáva zvyk prijímania z kalicha. Prispieva k tomu
vývoj v dejinách dogmy, ktorý
viedol k poznaniu, že v každom
spôsobe je prítomný celý Kristus,
s telom i krvou. A Kristov príkaz:
jedzte a pite možno považovať za
splnený tým, že kňaz, ktorý stojí pri
oltári ako hlava zhromaždeného
ľudu, prijíma telo i krv. Napokon
prijímanie pod jedným spôsobom
nebolo niečím neobyčajným ani
predtým, praktizovalo sa najmä pri
prijímaní ťažko chorých.
Sväté prijímanie pod obidvoma
spôsobmi ordinári Slovenska po
predbežnej katechéze povoľujú

okrem prípadov vymenovaných vo
Všeobecných smerniciach Rímskeho misála (bod 242) v nasledujúcich prípadoch:
1. pri krste detí, ak je krst v omši,
ich rodičom, krstným rodičom,
starým rodičom a súrodencom
s ich rodinami;
2. pri sobáši, ktorý je v omši, novomanželom aj ich rodičom, krstným
rodičom, starým rodičom a súrodencom s ich rodinami, družbom
a družiciam;
3. pri jubilejnej omši manželov;
okrem nich, aj ich deťom, rodinám
detí a rodičom jubilujúcich manželov, a ostatným príbuzným;
4. pri omši, ktorá sa slávi pre tieto
menšie spoločenstvá: (napr. tých,
čo spoločne slávia meniny); pri
omši absolventov nejakého štúdia
a pri ich výročných stretnutiach;
pri životnom výročí (napr. 50.,
60., 70., 75., 80., 85., 90. roku) pre
jubilanta a jeho príbuzných; pri životnom výročí kňazov, rehoľníkov
a rehoľníc; prítomným kňazom
a rehoľníkom (ak necelbrujú) a rehoľníkom – bratom a rehoľniciam,
aj ich príbuzným; pri omši za tých,
čo odchádzajú z farnosti na určitý
čas do nejakej služby napr. regrúti;
5. pri omši pomazania chorých:
chorým a prítomným. Ak by bolo

prítomných veľa, vtedy len blízkym
príbuzným chorých;
6. pri pohrebnej omši rodine zosnulého;
7. v omši pri požehnaní kalicha
alebo obetnej misky darcom kalicha (obetnej misky), alebo tým, čo
prinášajú tieto dary pri obetnom
sprievode;
8. na Zelený štvrtok pri Večernej
omši na pamiatku Pánovej večere
tým, čo prisluhujú pri oltári: lektorom, akolytom, prednášateľom
prosieb, prinášateľom obetných
darov, spevákom a tým, ktorým
celebrant umýval nohy;
9. pri kňazských sväteniach, rehoľných obliečkach a sľuboch,
pri primičnej sv. omši novokňaza
rodičom, krstným rodičom, súrodencom s ich rodinami, starým
rodičom a mimoriadnym dobrodincom novokňaza; pri jubilejných
omšiach kňaza (25., 30., 40., 50., 60.
výročie) jeho príbuzným.
Okrem týchto prípadov a prípadov
vyznačených v liturgických knihách kňazi nesmú svojvoľne dávať
prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Ak by sa vyskytli iné pastoračne
zdôvodnené prípady, treba si pýtať
povolenie od miestneho ordinára
(Pozri Direktórium 2012, s. 16-17).
(Pokračovanie nabudúce)
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