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Liturgický kalendár:

Nedeľa 4.3. 2. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude v závere 
ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
Sobota je prvá v mesiaci, pozývame vás na fatimský program na Starých 
Horách.

Jarné kántrové dni
Streda, piatok a sobota sú Jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich 
obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska 
k blížnym.

Pobožnosť krížovej cesty
V období Veľkého pôstu sa bude konať Pobožnosť krížovej cesty na 
Kalvárskej hore - Urpín každú pôstnu nedeľu. Začne vždy o 14.30 hod. Po 
jej skončení o 15.30 hod. bude vo vrcholovom Kostole povýšenia sv. Kríža 
svätá omša. 

Zbierka na Charitu
Dnes je zbierka na Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Pôstna aktivita detí
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, pozývajú všetky 
ostatné deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie ako príležitosť 
uľahčiť Pánovi Ježišovi krížovú cestu konaním dobrých skutkov. 
V kaplnke, kde býva betlehem, bude naaranžovaný obraz Pána 
Ježiša s krížom a pred ním kamene. Za každý dobrý skutok môžu 
deti vymeniť kameň za vymaľovaný papierový kvet a kameň položiť 
do pripraveného koša. Kto sa chce zapojiť, môže si nevymaľované kvety 
zobrať z košíka, ktorý je pri koši s kameňmi.



Vaša � nančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na kostol: rodina Eremiášová 5 Eur.
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania a Ponuky
Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, vám 
ponúkajú veľkonočné pozdravy a ozdoby, ktoré pripravili pre vás za dob-
rovoľný príspevok, podobne ako pred Vianocami. Výťažok bude použitý 
na výdavky, spojené so slávnosťou prvého svätého prijímania. Tieto pred-
mety nájdete v zadnej kaplnke na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať 
aj priložené obálky.

Spievaná adorácia mladých
V utorok o 17.00 hod. bude spievaná adorácia mladých, na ktorú vás 
pozývame.

Svetový deň modlitieb
Tohtoročné ekumenické modlitbové stertnutie, Svetový deň modlitieb, 
sa uskutoční 2. marca 2012 o 17.00 hod. v modlitebni Bratskej jednoty 
baptistov, Horná Strieborná 5. Modlitby ako aj : nančná zbierka sú 
zamerané na podporu aktivít, ktoré pomáhajú odstraňovať rôzne formy 
násilia a diskriminácie páchané na ženách v Malajzii.

Svätá  omša (62.)
Liturgické slávenie Eucharistie (45. časť)

Priebeh slávenia – PRIJÍMANIE (5.)

Svätostánok ako miesto úschovy 
Eucharistie je veľmi dôležitým 
miestom v kostole. Je nielen mies-
tom, kde sa uchováva Sviatosť 
pre ťažko chorých (ako viatikum 

– pokrm pre posilnenie na cestu do 
večnosti), ale slúži aj na prijímanie 
veriacich mimo svätej omše a po-
tom je miestom, kde sa uchováva 
Sviatosť pre adoráciu.

Cieľ úschovy Eucharistie



Modlitba v tichosti alebo spev po prijímaní

Úcta k Eucharistii vyžaduje od nás 
aj starostlivosť o úlomky a omrvin-
ky z konsekrovaných hostií, ako 
aj o čistenie posvätných nádob. 
V minulosti boli veľmi prísne 
predpisy vzhľadom na puri: káciu 
patény alebo kalicha či cibória a 
podobne aj na prípady, keď hostia 
padla na zem alebo z kalicha sa vy-
lialo niečo z Kristovej krvi.
Blahoslavený Ján Pavol II. hovorí: 
„Nám, biskupom a kňazom, je zve-
rené veľké tajomstvo viery“.

Hoci terajšie predpisy sú oveľa jed-
noduchšie, nemá to uberať na úcte 
voči Eucharistickému Spasiteľovi.
V tom má kňazovi pomôcť aj mod-
litba, ktorú sa modlí potichu v čase 
puri: kácie (čistenia patény, kalicha 
a nádob na uloženie Eucharistie):
Pane, čo sme prijali ústami, nech 
očistí a posvätí naše srdce,
a čo sme prijali pod spôsobom čas-
ných darov,
nech sa nám stane zárukou večného 
života.

Očistenie posvätných nádob

Takáto adorácia Eucharistie sa 
nekoná len vtedy, keď sa koná 
v kostole pobožnosť a dáva sa po-
žehnanie so Sviatosťou pri vyložení 
najsvätejšej Sviatosti, ale adorovať 
eucharistického Spasiteľa môžeme 
a máme aj súkromne.
Preto je dôležité, aby svätostánok 

bol na takom mieste, ktoré by pria-
mo pozývalo na adoráciu. Úschova 
Sviatosti na dôstojnom a ozdobe-
nom mieste je výrečným znakom 
katolíckej viery. Vzťah kňaza i ve-
riacich k svätostánku je vyznaním 
hlbokej viery v skutočnú Pánovu 
prítomnosť.

Poďakovanie po svätom prijímaní 
je čosi samozrejmé pre všetkých 
veriacich. Môžeme napríklad pou-
žiť modlitbu po svätom prijímaní, 
ktorá je v modlitebnej knihe.
Je naozaj dôstojné a správne vzdá-
vať vďaky za chlieb večného života 
a za kalich spásy. 
Posvätné ticho je veľmi významné a 
dôležité pre osobnú modlitbu. 

Spoločný spev chvály a vďaky je 
zas veľkým prínosom pre hlbšie 
chápanie vrcholu eucharistického 
slávenia, ktorým je prijatie Kristov-
ho tela a krvi, a zároveň je krásnym 
liturgickým úkonom, ktorý osobit-
ne vyzdvihuje duchovnú rodinnú 
atmosféru nás, Božích detí, jasajú-
cich na Božiu chválu. Je teda pasto-
račne dôležité využiť túto chvíľu aj 
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(Pokračovanie nabudúce)

len ticho. Závisí to aj od počtu ľudí 
na svätej omši a od toho, či sa počas 
svätej omše spieva alebo nie.

na chválospev. 
Posvätné ticho a chválospev však 
nemusia byť nevyhnutne zakaž-
dým jedno po druhom. Niekedy je 

Modlitba po prijímaní

Po svätom prijímaní a puri: kácii 
kňaz prednesie modlitbu po 
prijímaní – postkomúniu. Môže 
ju predniesť od sedadla, ale aj od 
oltára.
Keď sa modlitba prednesie od 
sedadla, javí sa ako zakončenie 
posvätného ticha. Keď sa prednesie 
od oltára, javí sa jasnejšie ako 
zakončenie a súhrn eucharistickej 
liturgie, podobne ako kolekta 
– modlitba dňa je zakončením 
úvodných obradov, modlitba nad 
obetnými darmi je zakončením 
prípravy obetných darov a 

záverečná modlitba pri modlitbe 
veriacich zakončením liturgie 
slova.
Modlitba po prijímaní je modlitbou 
vďaky za prijaté eucharistické 
dary a obsahuje teologické prvky 
Eucharistie. Vysvetľuje účinky 
sviatosti pre človeka (posvätenie, 
uzdravenie, očistenie, sila, túžba 
po nebi) a pre Cirkev (dary milosti, 
jednoty, lásky a pod.). Zároveň nás 
toto poďakovanie zaväzuje, aby 
sa účinky Eucharistie prejavovali 
v našom živote a priviedli nás 
do neba. 


