Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Vzácne originály v Kysuckej knižnici v Čadci

Čadca (23. júl 2015) - Kysucká knižnica v Čadci (ďalej knižnica) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja predstavuje verejnosti veľmi hodnotný a historicky vzácny knižný dar získaný
od Okresnej kresťanskej knižnice Ex Libris pri Rímskokatolíckej farnosti v Čadci, ktorá zrušila svoju
činnosť. Dar obsahuje celkom 643 knižných titulov kresťanskej duchovnej literatúry. Ide prevažne o
klasickú slovenskú literárnu tvorbu ale i o originálne bohoslužobné knihy. Veľmi vzácnu časť
darovaných knižných exponátov tvoria rímske misály – liturgické omšové knihy katolíckej cirkvi, ktoré
sú napísané v latinčine a vyzdobené nádhernými ilumináciami. Súčasťou zbierky je aj kniha obradov a
modlitieb za mŕtvych - MissaeDefunctorum, vydaná v roku 1922 v Ratisbonae vydavateľstvom
FridericiPustet.
Misál (po latinsky missale) je najznámejšou a najpoužívanejšou liturgickou knihou používanou
v katolíckej cirkvi, ktorú kňaz využíva pri slúžení svätej omše. Misál ako liturgická kniha bola zavedená
liturgickou reformou Tridentského koncilu, ktorý si dal za úlohu zjednotiť liturgiu rímsko-katolíckej
cirkvi. V priebehu dejín boli katolíckou cirkvou veľakrát upravované a postupne vydávané. Misál
obsahuje texty, ktoré kňaz prednáša alebo spieva pri svätej omši. Zahŕňa spôsob slávenia Eucharistie
(omše) a iných sviatostí, liturgický kalendár a sviatky rímsko-katolíckej cirkvi. Texty
k najvýznamnejším sviatkom sú zdobené iniciálami s obrazovým námetom.
Najvzácnejšie exponáty knižného daru sú vystavené v presklenej vitríne v interiéri knižnice a
veríme, že sa stanú významným bodom záujmu našich čitateľov. Návštevníci majú možnosť prezrieť si
liturgické omšové knihy vydané v rokoch: 1846, 1886, 1909, 1913, 1922, 1937, 1950.Misály boli
vydané pravdepodobne v nemeckom bavorskom meste Regensburgu a v Ríme – Vatikáne. Maľby
v knihách vyjadrujú jednotlivé liturgické obdobia v roku: Veľkú noc prezentujú obrazy umučenia
Ježiša Krista a Vianoce - narodenie Ježiša Krista.
Vystavené exponáty predstavujú návštevníkom misály nielen z pohľadu historického, ale
predovšetkým približujú ich duchovné posolstvo širokej verejnosti. Ďakujeme Farskému úradu
v Čadci za cenný knižný dar, ktorý je nielen jedinečným obohatením knižného fondu Kysuckej knižnice
v Čadci, ale bude slúžiť prípadným záujemcom predovšetkým k štúdiu duchovnej literatúry a
liturgických textov.
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