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Liturgický kalendár:
Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc
8.3. Sv. Jána z Boha, rehoľníka
9.3. Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky
11.3. 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
7.3.

Ľub. spom.
Ľub. spom.
Ľub. spom.

Zbierka na Charitu
Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo
444,00 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Život vo farnosti
Vaša finančná a materiálna pomoc kostolu
V uplynulom týždni prispeli na kostol: bohuznáma 20 Eur, rod.
Dvořáková 10 Eur; na kvety: bohuznáma 50 Eur a bohuznáma 20 Eur.
Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvania a Ponuky
Metodické dni
V utorok a stredu budú metodické dni pre učiteľov NV. Program začnú sv.
omšou o 8.30. Hlavným celebrantom bude dp. Dominik Markoš.

Štúdium teológie pre laikov
Možnosť štúdia katolíckej teológie dennou formou aj pre laikov:
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne
oznamuje, že na štúdium katolíckej teológie dennou formou (6- ročné
štúdium) sa môžu prihlásiť aj laici. Prihlášky treba podať do 31. marca
2012. Bližšie informácie na www.xaver.sk

Oznam sekcie pre mládež
Do 23.3.2012 je možné zaregistrovať sa na Kvetný víkend 2012, ktorý sa
tento rok uskutoční v dňoch 30.3.-1.4.2012 v Banskej Bystrici, v duchu
motta: „Ustavične sa radujte v Pánovi!“ (Flp 4,4)

Svätá omša (63.)
Liturgické slávenie Eucharistie (46. časť)
Priebeh slávenia – ZÁVEREČNÉ OBRADY
Modlitba po prijímaní tvorí záver
nielen obradu prijímania, ale celej

liturgie Eucharistie. Po nej nasledujú záverečné obrady.

Záverečné slová a oznamy
Veľmi vhodné miesto na oznamy je
po modlitbe po prijímaní.
Oznamy nemajú byť dlhé. Ak ide
o dlhšie oznamy, tie treba vyvesiť
na nástenke.
Okrem toho kňaz môže niekoľkými slovami uzavrieť celý posvätný

úkon. Môže pripomenúť význam
sláveného tajomstva s povzbudením pre uskutočňovanie jeho hodnôt v praktickom dennom živote.
Zvlášť sa to odporúča v omšiach za
účasti detí. Rozhodne to však nemá
byť ďalšia kázeň!

Modlitba nad ľudom
Je to jedna z najstarších častí litur- ša jednotlivé prosby, na ktoré spoločne odpovedáme: „Amen“.
gie sv. omše.
Poznáme ju aj ako „slávnostné Po modlitbe kňaz vždy dodá:
požehnanie“, ku ktorému obyčajne „Nech vás žehná všemohúci Boh,
kňaz alebo diakon vyzve slovami: Otec i Syn, i Duch Svätý.“ Všetci
odpovedáme: „Amen“.
„Prijmite slávnostné požehnanie“.
Potom kňaz vystrie ruky a predná-

Prepustenie
Záverečné obrady obsahujú napokon obrad prepustenia, v ktorom
diakon alebo sám kňaz, obrátený
k ľudu so zopätými rukami povie:
„Iďte v mene Božom“. Ľud odpovie:
„Bohu vďaka“.
Je to starý zvyk, osobitne rímsky,
rozpúšťať zhromaždenie formálnym vyhlásením rozpustenia. Antický človek mal pre tieto veci oveľa
vyvinutejší zmysel ako my.
Starší si určite pamätajú, že po latinsky prepustenie znie: „Ite missa
est“.
Výraz „missa“ znamená pôvodne
„missio“ (poslanie), „dimissio“
(rozpustenie).
Obsahom prepustenia je teda myšlienka: Choďte, teraz sa začína vaše
poslanie (missio). Vnášajte do sveta
Kristovu lásku. Žite ako kresťania
v práci, v utrpení, v trpezlivosti

a láske, teraz začína omša vášho
života.
Treba ešte pripomenúť, že vo Veľkonočnej oktáve a na sviatok Zoslania Ducha Svätého sa pridáva
dvojité Aleluja, ktoré použijeme aj
pri odpovedi: „Bohu vďaka, aleluja,
aleluja“.
Po prepustení kňaz bozkom uctí oltár tak, ako aj na začiatku a v sprievode prisluhujúcich odchádza
do sakristie. Všetci pri jeho odchode stojíme a ak je spievaná svätá
omša, môžeme tento sprievod
doprevádzať spevom. Obyčajne
spievame mariánske piesne ako
prejav prosby k našej nebeskej
Matke Márii, aby nám pomáhala
zotrvať v spojení s Eucharistickým
Kristom čo najdlhšie.

A týmto naše katechézy o svätej omši ako o dare Božej lásky k nám, ale aj
o jej liturgickom priebehu a prežívani, končia.
Je pred nami Rok viery spojený s výročím príchodu našich vierozvestov
sv. Cyrila a Metoda.
V niektorom budúcom čísle sa teda začneme venovať týmto témam.
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