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Pápež František: Svätá omša potrebuje ticho, n
nie táranie
Počas pravidelnej stredajšej audiencie pápež František spomenul bežný zlozvyk, ktorý má mnoho
ľudí – a tým je rozprávanie sa s ľuďmi okolo seba pred svätou omšou.
Pápež František zdôraznil, že čas pred svätou omšou je určený na tichú mo
modlitbu, v ktorej si pripravujeme srdcia na stretnutie sa s Pánom. „Keď
Keď ideme na omšu, možno prídeme len päť minút pred
začiatkom a hneď sa začneme baviť s ľuďmi sediacimi pred sebou,“ povedal pápež. „Ale nie je to moment
určený na táranie.“
Je to okamih ticha, prípravy na rozhovor; okamih, v ktorom sa má naše srdce pozbierať
a pripraviť na stretnutie s Ježišom,“
“ vravel a dodal: „Ticho je veľmi dôležité.“
Pokračujúc vo svojich katechézach o Eucharistii, pápež pripomenul svoje slová z predošlého
týždňa o tom, že svätá omša nie je žiadna šou, ale miesto, kde st
stretávame
etávame Pána. V tomto stretnutí je to
práve ticho, ktoré nás „pripravuje
pripravuje a sprevádza“.
Aby sme však tomu skutočne porozumeli, musíme si najprv odpovedať na otázku, čo je modlitba.
„Modlitba je prvý a najdôležitejší rozhovor, osobný vzťah s Bohom,“ povedal pápež. A modlitba,
ako ktorýkoľvek iný rozhovor, potrebuje
trebuje momenty ticha „spolu s Ježišom“. Preto,
reto, že iba „v tajomnom
tichu Boha“ sa jeho slovo dokáže rozoznieť v našom srdci.
František poslucháčom vysvetlil, že modlitba nie je nič zložité. Je to niečo, čo nás sám Ježiš naučil
robiť predovšetkým
etkým svojím príkladom, keď v evanjeliách sám odchádza do samoty modliť sa. Učí nás to
tiež vo chvíli, keď vraví svojim učeníkom, že prvé slovo, ktoré sa ttreba v modlitbe naučiť, je „Otec“.
„Je to také jednoduché,“ hovoril František. „Musíme sa to naučiť – povedať „Otec“.“ Potom si
musíme osvojiť postoj malého dieťaťa stojaceho pred rodičmi. Postoj plný dôvery a spoľahnutia sa,
vediac, že Boh „na vás pamätá a stará sa o vás“.
Druhý postoj, ktorý by sme si mali osvojiť, je postoj detského prekvapenia a žasnutia. „Dieťa sa
vždy pýta tisíc otázok, pretože chce objaviť svet; v našom vzťahu s Bohom, v modlitbe, úžase,“ povedal
a odporučil pútnikom „otvoriť
otvoriť srdce úžasu
úžasu“.
Čo sa týka modlitby, spomenul, že sme často príliš zane
zaneprázdnení
prázdnení rozličnými aktivitami, alebo
projektmi a vravíme, že nemáme čas. „Strácame
Strácame zo zreteľa to, čo je základné: náš život srdca, náš
duchovný život, náš život modlitby s Pánom.“
„Ježiš
Ježiš nás však prekvapuje v pravde tým, že nás miluje a povoláva aj v našich slabostiach,“
vravel a dodal, že tak ako nás Ježiš nazval svojimi učeníkmi, volá nás k sebe počas každej svätej omše.
„Toto
Toto je tá najväčšia milosť: byť schopnými zažiť omšu, Eucharistiu. Je to okamih privilégia – byť
s Ježišom a skrze neho s Bohom a bratmi.
bratmi.“
(www.cestaplus.sk)

Lámanie chleba – eucharistická obeta
Veľkou zjednocujúcou silou, ktorá buduje Boží ľud a jednotu Cirkvi, je svätá omša.
o
Prví kresťania
ju nazývali lámaním chleba.
Tento výraz sa vzťahuje na významný obrad poslednej večere, keď Ježiš Kristus vzal chlieb,
požehnal, lámal a dával ho apoštolom, hovoria
hovoriac: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za
vás. Toto robte na moju pamiatku.““ (Mk 14,22). A prví kresťania, verní Kristovmu rozkazu, na svojich
bohoslužobných zhromaždeniach opakovali nad chlebom Kristo
Kristove slová, lámali ho a delili si ho medzi
sebou. Toto lámanie chleba, zvané aj Eucharistia, slávievali prví kresťania v rámci hostiny kresťanskej
lásky, ktorá sa volala agapé. Zámožn
Zámožnejší kresťania prinášali jedlá a nápoje a pri spoločnej hostine podelili
sa o ne s chudobnými.
No nejde tu iba o jednoduchú spomienku, ako keď si spomíname na nejakú dávnu udalosť. Je to
spomienka, v ktorej sa Kristova smrť a jeho zmŕtvychvstanie stávajú z jeho vôle prítomnými v eucharistickej obete spolu s ich spásonosnými účinkami. Lámanie chleba – Eucharistia
Eucharisti a účasť na nej je teda
vždy veľký čin pre každého kresťana i pre celú Cirkev.
(Dejiny spásy: Prvokresťanská svätá omša,
omša 1991)

Letecká púť k Lurdskej Panne Márii – 160. výročie zjavení
Posolstvá Panny Márie nás motivujú k posilneniu našej viery, láske k Bohu a k svojim blížnym.
V Lurdoch sa 11. februára 1858 zjavila v jaskyni Massbielle „Krásna Pani“ školáčke Bernadette
Soubirousovej. Od tých čias putuje ročne tisíce veriacich za Lurdskou Pannou Máriou, ktorí sem
prichádzajú s vďakou, prosbami, s pokorou v srdci i s nádejou na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha.
Sprevádzajú: o. Marián Mlynárik, o. Peter Staroštík, o. Pavol Štefanka, o. Peter Lupták
Termín: 03.04. – 05.04.2018
Cena: 490,- € (vrátane letiskových poplatkov)
V cene je zahrnuté: letenka Sliač – Lurdy – Sliač, transfer autobusom z letiska do hotela a späť,
2x hotelové ***ubytovanie s raňajkami v bezprostrednej blízkosti Sanktuária, 2x večera, 1x obec,
sprievodca, duchovný doprovod, servisné poplatky, komplexné cestovné poistenie.
Tí, ktorí sa rozhodnú pricestovať vlakom do Zvolena od Bratislavy, alebo od Košíc, bude
zabezpečený transfer zo železničnej stanice na letisko Sliač a späť. Cena jednosmerného lístka je 5,- €,
obojsmerný 8,- €. Parkovanie na letisku Sliač je za 3,- € na deň. Príplatok za jednolôžkovú izbu je 70,- €.
Program púte:
1. deň: v skorých ranných hodinách odlet zo Sliača, prílet do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni
zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané
cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných
veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie podľa možnosti. Spoločný náboženský program, o 13.00 hod.
slovenská svätá omša v Bazilike nepoškvrneného počatia a následne o 14.00 hod. premietanie filmu
o živote sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdoch v roku 1844. O 15.00 hod. medzinárodná modlitba
ruženca v Kaplnke zjavení a následne prehliadka areálu. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 večera,
o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.
2. deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Medzinárodná sv. omša
v podzemnej Bazilike Pia X. o 09.30 hod. O 12.00 hod. slovenská krížová cesta. Popoludní individuálna
možnosť bazénov s lurdskou vodou, osobné modlitby. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 večera,
o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.
3. deň: slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, raňajky. Check out /Uvoľnenie izieb/, o 9.00 h.
pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty
v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Obed o 13.00 hod., voľný
program, možnosť návštevy hradu vypínajúceho sa nad Lurdami. Pristavenie autobusu k hotelu, odchod
na letisko a následne odlet na Slovensko.
Prihlásiť sa môžete cez cestovnú kanceláriu AwerTravel: tel.: +421 34 651 3896; alebo e-mail:
awertravel@awertravel.sk. Bližšie informácie, ako aj registračný formulár nájdete na: awertravel.sk.

OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
21.11.
22.11.
24.11.
26.11.

Utorok
Streda
Piatok
Nedeľa

Obetovanie Panny Márie, spomienka
Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZR. OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

 Slávnosť Krista Kráľa na budúcu nedeľu 26.11. je poslednou nedeľou v liturgickom roku. Budúcu
nedeľu bude po svätých omšiach vyložená Oltárna sviatosť a obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 Charita v Banskej Bystrici prosí o pomoc s teplým oblečením, dekami a obuvou pre ľudí bez domova.
Veci je možné doniesť do domu pre núdznych na Tajovského ulici. Za pomoc vopred ďakujeme.
 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov
piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok
30.11. od 8.30 do 13.30 hod.
 Dnes je jesenná zbierka na Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. Za Vaše milodary
vopred Pán Boh zaplať.
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
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