Latinská liturgia
V našich kostoloch a kaplnkách sa dnes vo veľkej väčšine slávi svätá
omša podľa kníh vydaných v roku 1970. Táto liturgia je celá v slovenčine.
Do tohto roku sa ale po viacero storočí slávila liturgia úplne inak. Podľa
obradu, ktorý sa vytváral už od staroveku a v poslednom rade bol upravený
pápežom Piom V. po Tridentskom koncile v roku 1570. Preto sa táto
tradičná liturgia nazýva „tridentská“. Je to ale nepresné pomenovanie,
pretože táto liturgia aj oveľa staršia.
Dňa 7. júla 2007 vydal Svätý Otec Benedikt XVI. Dokument

Summorum pontificum, ktorým umožnil, aby sa táto tradičná liturgia opäť
konala v katolíckych kostoloch. Tento dokument zdôrazňuje
hodnotu tejto liturgie, ktorá by nemala byť stratená a zabudnutá.

veľkú

Čím sa táto liturgia odlišuje od terajšej? Bezpochyby je náročnejšia
pre kňaza, asistenciu, nazačiatku je náročnejšia aj pre veriacich, aby ju
dokázali sledovať. Prvý nápadný rozdiel je v tom, že kňaz, pokiaľ je pri
oltári, je obrátený k nemu, rovnako ako veriaci, všetci sú obrátení smerom
k východu, ktorý symbolizuje Vzkrieseného Krista, pravé Slnko
spravodlivosti. Stredobodom liturgie nie je kňaz, ako sa to môže zdať pri
novej liturgii, ale stredom liturgie je Kristus v Najsvätejšej sviatosti vo
svätostánku a potom na oltári.
Druhý rozdiel je v jazyku, väčšina textov je v latine, texty sú totožné
pre celý svet. Biblické čítania však môžu byť prednášané po slovensky,
taktiež to platí pre príhovor kňaza. Výrazná odlišnosť je aj v tom, že
viaceré modlitby kňaz prednáša potichu. Je teda dosť priestoru k tomu,
aby veriaci sami toto ticho naplnili svojou modlitbou a rozjímaním.
Táto liturgia kladie veľký dôraz na to,
aby bolo zjavné, že pri svätej omši dochádza
k sprítomneniu obety Ježiša Krista, že Pán
Ježiš je vo sviatosti skutočne a podstatne
prítomný. Tieto pravdy vyjadrujú mnohé
modlitby a gestá – pokľaknutia, viaceré
znamenia kríža. Sviatosť Oltárnu veriaci
prijímajú vždy pokľačiačky. Pre kňaza
a veriacich je podstatný vždy vnútorne prežitie
a prítomnosť na najväčšej modlitbe, ktorou je
práve
svätá
omša.

Na viacerých miestach sveta sa opäť začína
sláviť aj táto tradičná svätá omša. U nás vo
Vištuku je možnosť zúčastniť sa takejto svätej omše od pondelka 15.
februára 2010. Bude sa sláviť, nie vždy, v pondelok večer o 17,00 h.
v letnom období o 18,00 h.

