
Ako prežívať svätú omšu pred televízorom alebo cez rozhlas

Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu, ktoré bolo vo vedomí zodpovednosti

za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i

na základe stanoviska Igora Matoviča,  nového predsedu vlády,  stanovujeme,

aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca

2020.

Tým, že svätá omša má svoj spád, môže sa naozaj jednoducho stať, že človeku

ten vzácny čas utečie pomedzi prsty. Na konci svätej omše si zrazu uvedomíme,

že je už po nej. Aby sa tak nestalo ponúkam vám niekoľko zlepšovákov:

- Nepribehnime k televízoru či rádiu na poslednú chvíľu.

- Pred svätou omšou si vzbuďme úmysel. Keď má človek úmysel ľahšie sa mu

  sústredí.

- Na slávenie liturgie sa môžeme pripraviť napríklad tým, že si prečítame

  liturgické čítania dopredu.

- Popri sledovaní či počúvaní svätej omše nerobme iné činnosti.

- Vytvorme si atmosféru, ktorá napomôže stíšeniu: zapáľme si sviečku, položme

   pred seba kríž, vypnime si mobil.

- Sledujme svätú omšu aj s tým, že zachovávame postoje: státie, sedenie,

  kľačanie.

- Zapojme sa do  slávenia svätej omše nahlas pri odpovediach i spevom.

- Pripravme sa na duchovné sväté prijímanie vhodnou modlitbou, ktorá

  vzbudzuje túžbu po prijatí sviatostného Pána Ježiša.  

- Po skončení svätej omše neutekajme od televízora či rádia, ale chvíľku

  zotrvajme v ďakovnej modlitbe, že sme aspoň takýmto spôsobom mohli byť   

  účastní na svätej omši.   

Spracované podľa Katolíckych novín 12/2020 

Ako prežívať svätú omšu pred televízorom alebo cez rozhlas

Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu, ktoré bolo vo vedomí zodpovednosti

za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i

na základe stanoviska Igora Matoviča,  nového predsedu vlády,  stanovujeme,

aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca

2020.

Tým, že svätá omša má svoj spád, môže sa naozaj jednoducho stať, že človeku

ten vzácny čas utečie pomedzi prsty. Na konci svätej omše si zrazu uvedomíme,

že je už po nej. Aby sa tak nestalo ponúkam vám niekoľko zlepšovákov:

- Nepribehnime k televízoru či rádiu na poslednú chvíľu.

- Pred svätou omšou si vzbuďme úmysel. Keď má človek úmysel ľahšie sa mu

  sústredí.

- Na slávenie liturgie sa môžeme pripraviť napríklad tým, že si prečítame

  liturgické čítania dopredu.

- Popri sledovaní či počúvaní svätej omše nerobme iné činnosti.

- Vytvorme si atmosféru, ktorá napomôže stíšeniu: zapáľme si sviečku, položme

   pred seba kríž, vypnime si mobil.

- Sledujme svätú omšu aj s tým, že zachovávame postoje: státie, sedenie,

  kľačanie.

- Zapojme sa do  slávenia svätej omše nahlas pri odpovediach i spevom.

- Pripravme sa na duchovné sväté prijímanie vhodnou modlitbou, ktorá

  vzbudzuje túžbu po prijatí sviatostného Pána Ježiša.  

- Po skončení svätej omše neutekajme od televízora či rádia, ale chvíľku

  zotrvajme v ďakovnej modlitbe, že sme aspoň takýmto spôsobom mohli byť   

  účastní na svätej omši.   

Spracované podľa Katolíckych novín 12/2020 


