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Liturgický kalendár:
Utorok
Piatok
Nedeľa

Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa,
patrónov Európy
Siedmich svätých zakladateľov rehole
17.2.
Služobníkov Panny Márie
19.2. 7. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
14.2.

Sviatok

Ľub. spom.

Pašiové čítanie Markovho evanjelia
Pozývame vás na pašiové čítanie Markovho evanjelia, ktoré sa
uskutoční v Katedrále, 14. februára (utorok) o 16.00 hod. Túto
aktivitu si pripravila pracujúca mládež.
Môžeme ju v deň patrónov Európy a našich vierozvestov Cyrila a
Metoda prežiť ako jeden zo spôsobov poďakovania za dar poznania
a čítania Svätého Písma v rodnej reči.

Život vo farnosti
Vaša finančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na kostol: rod. Šajgalíková 20 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 (60.)
Liturgické slávenie Eucharistie (43. časť)
Priebeh slávenia – PRIJÍMANIE (3.)
Rozličné spôsoby prijímania (II.)
3. Možnost‘ prijímania dva razy
v ten istý deň
Je veľmi úzky vzťah medzi opakovaným slávením Eucharistie a
možnosťou opakovania svätého
prijímania.
Nový Kódex cirkevného práva nám
umožňuje prijať Eucharistiu druhý
raz v ten istý deň, ak sa zúčastníme
na slávení celej svätej omše, hoci
sme už predtým prijímali napr.
ráno pri omši alebo aj mimo omše.
4. Sväté prijímanie na ruku a
do úst
U nás je zvykom podávať sväté prijímanie do úst.
Pre všeobecný súhlas podávania
svätého prijímania na ruku je potrebná dohoda Konferencie biskupov Slovenska. Otcovia biskupi sa

však zatiaľ dohodli, že tento spôsob
u nás neuvedú do praxe. Jednotliví biskupi však vo svojej diecéze
môžu dať povolenie v jednotlivých
prípadoch pre konrétne dôvody.
No aj vtedy, keď je povolené prijímať na ruku, musí byť zachovaná
možnosť prijímať do úst.
5. Prijímať kľačiačky alebo stojačky
Mnohým, najmä starším sa zdá, že
prijímať stojačky nie je dosť úctivé.
Prijímanie kľačiačky má tradíciu
skoro tisíc rokov. V prvých storočiach veriaci prijímali stojačky,
na Východe v 10. storočí a na Západe v jedenástom storočí sa zaužívalo prijímať Eucharistiu kľačiačky,
v čom videli primeranú úctu k Eucharistiu.

Inštrukcia o eucharistickom tajomstve hovorí, že podľa zvyku v Cirkvi
veriaci môžu prijímať kľačiačky
alebo po stojačky. Treba si zvoliť
jeden alebo druhý spôsob podľa
predpisov konferencie biskupov,
pričom treba mať na zreteli rozličné okolnosti, najmä priestorové danosti a počet prijímajúcich. Veriaci
majú ochotne prijať spôsob, ktorí
určia duchovní pastieri, aby sväté
prijímanie bolo naozaj znakom
bratskej jednoty medzi všetkými

hosťami pri tom istom Pánovom
stole. Ak prijímajú veriaci kľačiačky, nežiada sa od nich ešte iný znak
úcty voči najsvätejšej Sviatosti, pretože klačanie vyjadruje poklonu.
Ak prijímajú postojačky, veľmi sa
odporúča, aby pri pristupovaní
v sprievode prejavili úctu pred prijatím Sviatosti, a to na vhodnom
mieste a vo vhodnom čase tak, aby
sa tým nenarušil príchod a odchod
veriacich.

Vysluhovateľ sv. prijímania
V prvom rade a riadne rozdáva
sväté prijímanie ten, čo slávi Eucharistiu, čiže kňaz alebo biskup.
Podobne ako Kristus pri Poslednej
večeri „lámal a dával učeníkom“,
tak aj kňaz rozdáva prítomným na
omši sväté prijímanie.
Avšak už od prvých storočí pomáhal pri rozdávaní svätého prijímania diakon.
Po Druhom vatikánskom koncile
sa vytvára nový spôsob. Pápež Pavol VI. v apoštolskom liste Ministeria Quaedam z 15. augusta 1972
dovoľuje akolytom ako mimoriadnym vysluhovateľom dávať sväté
prijímanie:

Akolyta je ustanovený pomáhať
diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho
úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi
pri liturgických úkonoch, najmä
pri svätej omši; okrem toho – ako
mimoriadny vysluhovateľ – dáva
sväté prijímanie vtedy, keď riadni
vysluhovatelia nie sú prítomní, alebo keď im v tom prekáža choroba,
vysoký vek alebo iná pastoračná
práca, alebo keď je počet veriacich,
ktorí pristupujú k Pánovmu stolu je
taký veľký, že by sa omša neúmerne
predĺžila.

(Pokračovanie nabudúce)
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