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Katechézy pp. Františka: Počúvanie Božieho slova je našou výživou
Liturgia slova je konštitutívnou časťou svätej omše, lebo sa schádzame práve pre to, aby sme
počúvali to, čo Boh pre nás vykonal a čo má ešte v úmysle vykonať. Je to skúsenosť, ktorá sa deje
„naživo“, a nie len ako niečo referované z počutia, pretože «keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám
Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium».
A koľkokrát sa popri tom, ako sa číta Božie slovo, robia komentáre: „Pozri na toho, pozri na tú,
na ten klobúk, čo má na sebe, je to na smiech.“ A začína sa s poznámkami. Či tomu tak nie je? Je to tak?
Máme mať takéto komentáre, keď sa číta Božie slovo? Pýtam sa vás: musíme to robiť? Nie! Lebo ak
klebetíš s ľuďmi, nepočuješ Božie slovo.
Keď sa číta Božie slovo v Biblii – prvé čítanie, druhé čítanie, responzóriový žalm a evanjelium –
musíme počúvať, otvoriť si srdce, lebo sám Boh k nám hovorí, a nie myslieť na iné veci či hovoriť
o inom. Je to jasné? Zdá sa mi, že je to nie je veľmi jasné. Vysvetlím vám, čo sa deje pri tejto bohoslužbe
slova.
Stránky Biblie tu prestávajú byť písomnosť
písomnosťou,
ou, aby sa stali živým slovom vysloveným Bohom.
Je to Boh, ktorý prostredníctvom toho, kto číta, k nám hovorí, obracia sa na nás, ktorí počúvame s vierou.
Duch, «ktorý hovoril prostredníctvom prorokov» a inšpiroval posvätných autorov, pôsobí tak, že «Božie
slovo v srdciach spôsobuje to, čo v ušiach zaznelo».
Avšak pre počúvanie Božieho slova je potrebné mať aj otvorené srdce, aby sme slová prijali
do srdca. Boh hovorí a my ho počúvame, aby sme potom uviedli do praxe to, čo sme počuli. Je veľmi
dôležité počúvať.
úvať. Niekedy azda celkom dobre nerozumieme, lebo zopár čítaní je aj trochu ťažších.
No Boh k nám aj napriek tomu hovorí, iným spôsobom: v tichu a v počúvaní Božieho slova. Nezabudnite
na to. Keď sa pri omši začne s čítaniami, započúvajme sa do Božieho slo
slova.
Potrebujeme ho počúvať! Je to totiž otázka života, ako nám to dobre pripomína úderné vyjadrenie,
že «nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst» (Mt 4,4). Život, ktorý
nám dáva Božie slovo. V tomto zmysle hovoríme o liturgii slova ako o „stole“, ktorý nám Pán prestiera,
aby sýtil náš duchovný život. Táto liturgická hostina je veľmi bohatá, hlboko načiera z pokladov Biblie,
ako zo Starého zákona, tak aj z Nového zákona, lebo v nich Cirkev hlása jedno a to isté Kristovo
tajomstvo.
Pomyslime na bohatstvo biblických čítaní ponúkaných troma nedeľnými cyklami, ktoré nás vo
svetle synoptických evanjelií sprevádzajú v priebehu liturgického roka. Je to jedno veľké bohatstvo.
Túžim tu pripomenúť aj dôležitosť responzóriového žalmu, ktorého funkcia je pomôcť rozjímať nad tým,
čo sme si prv vypočuli v čítaní. Je dobré, ak sa hodnota žalmu pozdvihne spevom, aspoň v refréne.
Liturgické prednášanie čítaní, spolu so spevmi prevzatými zo Svätého písma, vyjadruje
a podporuje jednotu cirkevného spoločenstva, sprevádzajúc životnú cestu všetkých i každého jednotlivo.
Takto chápeme, prečo sa zakazujú niektoré subjektívne rozhodnutia, ako napr. vynechanie čítaní či ich
náhrada nebiblickými textami.
Nuž niekto, ako som počul, keď je nejaká nová správa, číta noviny, lebo je to správa dňa. Nie!
Božie slovo je Božím slovom! Noviny môžeme čítať potom, ale tu sa číta Božie slovo. Je to Pán, ktorý
k nám hovorí. Nahradiť toto Slovo inými vecami ochudobňuje a ohrozuje dialóg medzi Bohom a jeho
modliacim sa ľudom.
Naopak, [žiada si to] dôstojnosť ambóny a používanie Lekcionára, ochotu dobrých lektorov
a žalmistov. Hľadajme preto dobrých lektorov, takých, čo vedia čítať, nie takých, ktorí si mrmlú a nič nie
je rozumieť. Treba dobrých lektorov! Musia sa pripraviť a nacvičiť si to pred svätou omšou, aby to dobre
prečítali. Toto vytvára atmosféru vnímavého ticha.
Vieme, že Pánovo slovo je nevyhnutná pomoc na to, aby sme sa nestratili, ako si to dobre
uvedomuje žalmista, ktorý sa na Pána obracia s vyznan
vyznaním:
ím: «Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch» (Ž 119,105). Ako by sme sa mohli zhostiť nášho pozemského

putovania, s jeho námahami a skúškami, bez toho, aby sme boli pravidelne vyživovaní a osvetľovaní
Božím slovom, ktoré zaznieva v liturgii?
Istotne nestačí počúvať ušami bez toho, aby sme zrno Božieho slova prijali do srdca a umožnili
mu priniesť ovocie. Pamätajme na podobenstvo o rozsievačovi a rozličných výsledkoch podľa rozličných
druhov pôdy. Pôsobenie Ducha Svätého, ktorý robí odpoveď účinnou, potrebuje srdcia, ochotné pracovať
a dať sa zušľachťovať, aby tak to, čo sme si vypočuli pri svätej omši prešlo do každodenného života,
v duchu napomenutia apoštola Jakuba: «A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú
sami seba» (Jak 1,22).
Božie slovo v nás spôsobuje proces napredovania. Počúvame ho ušami, prechádza do srdca –
nezostáva v ušiach, ale musí prísť do srdca – a zo srdca prechádza do rúk, do dobrých skutkov. Toto
je cesta, ktorú v nás koná Božie slovo: z uší do srdca a do rúk. Učme sa tomuto.
(Liturgia 1/2018)

OZNAMY NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU
3.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.

Pondelok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Františka Xaverského, kňaza, sviatok
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – BIBLICKÁ NEDEĽA

 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. V Kostole Svätého kríža budeme spovedať každý deň ráno počas
sv. omše o 6.30 h. Vo farskom kostole spovedáme v pondelok až štvrtok od 16.00 a v piatok od 15.00 h.
 Od pondelka budú bývať cez celý advent každý deň ráno v Kostole Svätého kríža o 6.30 hod. roráty.
 V pondelok 3.12. na sviatok hlavného patróna našej diecézy, katedrály i kňazského seminára,
bude v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 hod. celebrovať svätú omšu diecézny biskup Mons.
Marián Chovanec.
 Vo štvrtok 6.12. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Vo štvrtok po večernej svätej omši sa budeme spoločne modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
za nové duchovné povolania.
 V piatok od 15.00 hod. bude vo farskom kostole do večernej svätej omše vyložená Oltárna sviatosť
na poklonu a osobné odprosenie.
 V sobotu 8.12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Už v piatok večer bude
vo farskom kostole o 16.30 hod. svätá omša zo sviatku. Keďže v sobotu je voľný deň, sväté omše budú
tak ako bývajú v nedeľu: vo farskom kostole o 7.00; 8.30; 11.00 a 16.30; v Kostole Svätého kríža o 9.45
a v Nemciach o 9.00 hod.
 Budúcu nedeľu budeme sláviť ako Biblickú nedeľu.
 Spovedať chorých a nevládnych k Vianociam budeme v pondelok 17.12. dopoludnia. Prosíme, aby ste
ich do nedele 16.12. nahlásili vo farskej kancelárii, alebo v sakristii kostola.
 Túto nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
 Naša farnosť požiadala otca biskupa o vyslúženie sviatosti birmovania na budúci kalendárny rok.
Na birmovku môže ísť veriaci, ktorý už dosiahol 13 rokov a starší, a bol na 1. svätom prijímaní.
Ak nebol pokrstený v našej farnosti, potrebuje krstný list. Birmovanec potrebuje birmovné meno
a birmovného rodiča. Zápis birmovancov robíme od tohto oznámenia vo farskej kancelárii.
 Centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy, v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtyłu, ponúka
trojročný formačný program pre manželské páry s názvom Diplom v rodinnej pastorácii. Štvrtý ročník
kurzu, ktorý centrum ponúka manželským párom, začne v júli 2019. Prihlasovanie na kurz bude na jar
Viac informácií o kurze nájdete na stránkach: http://www.teologiatela.sk/diplom-v-rodinnej-pastoracii/
 Diecézne centrum mládeže MAJÁK pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na Adventnú
duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-16.12.2018. Téma tohtoročnej obnovy sa nesie
v duchu Srdce túžiace po modlitbe a hlavným hosťom bude páter Matej Trizuliak MS, saletín.
Prihlasovanie a všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.dcmmajak.sk
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.

