8. LITURGICKÝ ROK
Celý ľudský život sa odvíja v čase. Ľudia si ho delia na roky, mesiace, týždne, dni…
Aj bohoslužby, liturgia Božieho ľudu prebieha v čase, ktorý sa volá liturgický rok. Je to
časový okruh, v ktorom si Cirkev spomína a sprítomňuje tajomstvá Kristovho života, aby
z nich mohli ľudia čerpať dary vykúpenia. Pojem „liturgický rok“ sa objavuje už v dobe
reformácie (1589). Otázka, kedy a kde má začiatok tento kalendár, ostávala dlhé časy
otvorená. V stredoveku začínal raz Veľkou nocou, inokedy Vianocami, alebo na sviatok
Zvestovania Pána (25.3.) Liturgické knihy však museli začínať v určitom termíne.
V byzantskej Cirkvi začína rok Pána prípravou na Veľkonočné sviatky. V Nemeckom
kancionáli mal cirkevný rok pôvodne začínať pôstnou dobou. Nakoniec však prevážil názor,
že začiatok cirkevného roka adventom je medzi ľuďmi už vžitý a tak sa zachoval poriadok
obvyklý v liturgických knihách..
Liturgický rok nie je žiadnou duchovnou hrou o živote Ježišovom, ale ide o slávenie
spásy v čase- nielen ich znázorňujeme, ale ich prežívame. To nie je divadlo, ale je to vždy
nové prežívanie a sprítomnenie si Ježišovho života: narodenie, pôst na púšti, verejné
účinkovanie, spájame sa s ním v utrpení, radujeme sa z jeho zmŕtvychvstania a sme účastní aj
zoslania Ducha Svätého. V priebehu roku zakúšame blízkosť Pána raz silnejšie (sviatky,
slávnosti), inokedy menej (všedné dni)…Počas slávenia liturgického roka je s nami Pán Ježiš.
Cirkev v priebehu roka rozvíja celé tajomstvo Kristovo, takže by sme mali radšej hovoriť o
„roku Pána“ , než o „roku cirkevnom“.
Liturgický rok začína adventným obdobím a končí týždňom po slávnosti Krista Kráľa.
Delí sa na päť období: adventné - vianočné - pôstne - veľkonočné - obdobie cez rok, ktoré
má dva okruhy –
1. Od Pánovho krstu po popolcovú stredu
2. Od Turíc po slávnosť Krista Kráľa
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Dôrazy jednotlivých slávnosti v priebehu roku určuje výber biblických čítaní, ktorý
začína s adventnou dobou. Poradie nedeľných čítaní je trojročný a skladá sa z cyklov A, B
a C. Tak môžu veriaci počuť všetky podstatné časti Písma, Starého i Nového zákona.
Pravidelný účastník nedeľnej bohoslužby môže texty Písma počuť niekoľko krát za život, čo
môže pomôcť k prehĺbeniu chápania týchto textov. Texty evanjelií v cykle A sú prevažne
evanjeliá Matúša, v cykle B z Marka a v cykle C z Lukáša, preto možno hovoriť aj o roku
Matúšovom, Markovom, Lukášovom. Len od 17. do 21. nedele Markovho roku sa číta 6
kapitola evanjelia podľa Jána, ktoré sa inak číta aj vo veľkom týždni a v pôstnom období.

