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Katechézy pápeža Františka: Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu? (2)
Čo môžeme odpovedať tomu, kto hovorí, že neosoží chodiť na omšu, ani len v nedeľu, lebo to,
čo je dôležité, je dobre žiť a milovať blížneho? Je pravda, že kvalita kresťanského života sa meria schop
schopnosťou milovať, ako povedal Ježiš: «Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete
navzájom milovať» (Jn
Jn 13,35); ako však môžeme uskutočňovať evanjelium bez toho, aby sme k tomu
nedeľu čo nedeľu nabrali potrebnú energiu z nevyčerpateľného zdroja Eucharistie? Nechodíme na omšu
preto, aby sme niečo dali Bohu, ale preto, aby sme prijali od neho to, čo skutočne potrebujeme.
Pripomína nám to modlitba Cirkvi, ktorá sa takto obracia na Boha: «Ty hoci nepotrebuješ našu oslavu,
predsa prijímaš naše vďaky; pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej
veľkosti, ale nám prispievajú k spáse» ((Rímsky misál, Pieseň vďaky – spoločná IV.).
Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu? Nestačí odpovedať, že je to cirkevný predpis; toto pomáha
chrániť jej hodnotu, avšak samotné to nestačí. My kresťania potrebujeme mať účasť na nedeľnej svätej
omši, lebo jedine s Ježišovou milosťou, s jeho živou prítomnosťou v nás a medzi nami môžeme uviesť
do praxe jeho prikázanie, a tak byť jeho hodnovernými svedkami.
(Liturgia 1/2018)

„Nemám čas modliť sa.“ Ako si to ospravedlňujeme?
„Už som sa pomodlil.“
Poznáte tie frázy typu „modlil som sa včera“
včera“, „modlil som sa pred týždňom“ či „dosť som sa
namodlil ako dieťa“. Alebo „modlil som sa, no Boh ma nepočul“
nepočul“.. Áno, všetci to hovoríme. Žiť s Bohom
je ako žiť každý iný vzťah. Vyžaduje si spoločný čas. Treba sa zhovárať, nájsť si na seba čas, otvoriť si
srdce. Nedá sa všetko povedať v jedinej modlitbe. Nie, modlitby majú byť súčasťou nášho každodenného
života. Tak mu zveríme svoje túžby i to, čo nás bolí. Avšak nie vždy odpovedá. Prečo? Buď nás chce
povzbudiť vo vytrvalosti, alebo
ebo zvážiť naše slobodné želania v komplexnom obraze, ktorý vidí len On.
„Pomodlím sa neskôr.“
Niekedy si povieme, že to urobíme večer alebo niekedy cez týždeň, keď budeme mať troška
voľna. Len aby to nebolo až v dôchodku! Tak či onak, hľadáme spôsoby, ako to odložiť „na potom“.
Ospravedlňujeme sa slovami „mám veľa práce“ či „deti ma potrebujú, no neskôr sa určite pomodlím“.
pomodlím“
Veľmi dobre však vieme, že „potom“ to i tak neurobíme. A život proste pokračuje. No chceme ho skusku
točne prežiť s Bohom? Áno, nieked
niekedy
y je skutočne ťažké nájsť si čas na modlitbu. Skúsme si teda vyhradiť
aspoň chvíľku času a prežehnať sa pred spaním či pred pracovným stretnutím. „Miluj ma teraz,“ hovorí
nám Pán.
„Nemám na to náladu.“
Aj toto sa často hovorí. „Nemám na to náladu.“ Cítiť Božiu blízkosť je síce krásne a dôležité,
avšak nie potrebné na to, aby sme ho pozdravili. Mnohí svätci roky necítili jeho prítomnosť. Matka
Tereza napríklad päťdesiat rokov. Vieme, že Boh dá dušiam, ktoré ho úprimne hľadajú, niekedy prejsť
„púšťou“ či „čiernou
iernou nocou“. Najmä tým, ktorí ho milujú pre neho samého a nerobia to všetko len pre
radosť, ktorá vyviera z modlitby.
„Nechcem od Boha nič.“
Aj keď by to bola pravda (môže to vôbec byť pravda?), bolo by dobré poďakovať sa mu za všetko,
čo nám dal, a prosiť za druhých a ich potreby. Modlitba nie je len prosenie, ale aj ďakovanie, ospravedl
ospravedlnenie a klaňanie sa.
„Nechcem Boha otravovať.“
Všetko je to inak! On chce, aby sme ho otravovali! Stvoril nás z lásky a každú chvíľu života nás
drží s láskou. Môžeme ignorovať toľký záujem?
„Neviem, ako sa modliť.“
To nikto nevie presne. Treba s tým len začať, napríklad vyznaním toho, čo práve cítime: „Pane,
ja neviem, ako k tebe hovoriť.“ Mnoho autorov vo svojich knihách hovorí o modlitbe a o jej prehlbovaní.

„Nemám na to čas.“
Ak je to pravda, nejde o výhovorku. Avšak, ak si na modlitbu nenájdeme čas, ak si to nenaplánujeme, nikdy ten čas ani nebudeme mať. Prečo o tom nepovedať aj Bohu? Napríklad takto: „Pane, pomôž
mi lepšie si naplánovať čas.“ Ak aj vy patríte k tým zaneprázdneným, dajte si do svojho okolia niekoľko
vecí, čo vám pripomenú modlitbu. Napríklad noste ružencový prsteň alebo prívesok s krížom. To všetko
vám pomôže vytvoriť si čas na modlitbu. Možno postačí aj obraz Božieho milosrdného srdca na stene
a budík nastavený na tretiu poobede. Máte deti a niekedy vás unavujú ich ustavičné žiadosti? Obráťte sa
na našu Matku Pannu Máriu, bude orodovať za vaše modlitby!
(Alain Kléan, www.slovoplus.sk)

Katechézy pápeža Františka: Úvodné obrady svätej omše (1)
Svätá omša sa skladá z dvoch častí, ktorými sú liturgia slova a liturgia Eucharistie, ktoré sú vzájomne tak úzko spojené, že tvoria jediný úkon kultu. Slávenie, úvod do ktorého tvorí niekoľko prípravných rítov a ďalšie ho uzatvárajú, je teda jedným celkom a nedá sa rozdeliť, avšak aby sme ho lepšie
chápali, budem sa snažiť vysvetliť jeho rozličné momenty, z ktorých každý dokáže zachytiť a zapojiť istý
rozmer našej ľudskosti. Je potrebné poznať tieto sväté znamenia, aby sme plne prežívali svätú omšu
a vychutnávali celú jej krásu.
Keď sa ľud zhromaždí, slávenie sa otvára úvodnými rítmi zahŕňajúcimi vstup celebrantov či celebranta, pozdrav: „Pán s vami“, „Pokoj s vami“, úkon kajúcnosti: „Vyznávam...“, kde prosíme o odpustenie našich hriechov, Kyrie eleison, spev Glória a modlitba Kolekta. Nazýva sa „modlitbou Kolekta“
nie preto, že sa pri nej robí zbierka darov, ale zhromažďujú sa v nej modlitbové úmysly všetkých
národov; a ten zozbieraný úmysel národov stúpa do neba ako modlitba. Cieľom týchto úvodných rítov je,
aby «utvorili spoločenstvo zo zhromaždených veriacich a správne ich pripravili na počúvanie
Božieho slova a na dôstojné slávenie Eucharistie» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 46).
Nie je dobrým zvykom pozerať na hodinky a hovoriť: „Ešte mám čas... stihnem prísť po kázni
a splním tak predpis“. Svätá omša sa začína znamením kríža, týmito úvodnými obradmi, lebo tu začíname
adorovať Boha ako spoločenstvo. A preto je dôležité pripraviť sa, aby sme neprišli neskoro, ale naopak
o niečo skôr, aby sme si pripravili srdce na tento obrad, na toto slávenie komunity.
Obyčajne počas znenia vstupnej piesne kňaz s asistujúcimi prichádza v procesii do presbytéria
a tam pozdraví oltár úklonom a na znak úcty ho pobozká a ak je kadidlo, tak ho incenzuje. Prečo? Lebo
oltár je Kristus: je obrazom Krista. Keď hľadíme na oltár, hľadíme práve tam, kde je Kristus. Oltárom
je Kristus. Tieto gestá, ktorým hrozí, že prebehnú bez povšimnutia, majú veľký význam, lebo už od
začiatku vyjadrujú to, že svätá omša je láskyplným stretnutím s Kristom, ktorý «keď na kríži obetoval
svoje telo [...], bol zároveň kňazom, oltárom i obetným Baránkom» (Veľkonočná prefácia V). Veď oltár
ako znamenie Krista «je stredom vzdávania vďaky, ktoré sa uskutočňuje Eucharistiou» (Všeobecné
smernice Rímskeho misála, 296) a celé spoločenstvo je okolo oltára, ktorým je Kristus; a to nie preto, aby
sme si hľadeli do tváre, nie: ale aby sme hľadeli na Krista, my všetci navôkol neho, lebo Kristus
je v centre spoločenstva, nie kdesi ďaleko.
Ďalej je tu znak kríža. Kňaz predsedajúci sláveniu ho vykoná na sebe a to isté robia všetci členovia
zhromaždenia, s vedomím, že liturgický úkon sa uskutočňuje «v mene Otca i Syna i Ducha Svätého».
A tu prejdem k inej drobnej téme: Videli ste, ako sa deti prežehnávajú? Nevedia, čo robia, niekedy
šmátrajú rukami nejaký znak, ale nie je to znamenie kríža. Prosím vás, mamy a otcovia, starí rodičia,
naučte deti už od začiatku, odmalička, vedieť sa dobre prežehnať. A vysvetlite im, že to znamená mať
za ochranu Ježišov kríž.
(Liturgia 1/2018)

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.11.
10.11.
11.11.

Piatok
Sobota
Nedeľa

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Vo štvrtok 8.11. sa v našej farnosti uskutočnia kňazské rekolekcie. Svätá omša bude o 10.00 hod.,
o 12.00 hod. už preto vo farskom kostole svätá omša vo štvrtok nebude.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk

© Vydáva Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica-mesto, Námestie Štefana Moysesa l.
Ako týždenník distribuovaný bezplatne. Uzávierka vo štvrtok o 14.00 hod. Reg. č. OMT-OÚ 3/94. Náklad 500 ks.

