KATEDRÁLNY INFOLIST
7. – 13.7.2008
Liturgický kalendár:
Pondelok

7.7.

Sv. Antona Márie Zaccaria, kňaza

Ľub. spom.

Streda

9.7.

Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov

Ľub. spom.

Piatok

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy

Sviatok

Nedeľa

13.7.

15. Nedeľa v Cezročnom období

Zbierka „Halier sv. Petra“
Minulú nedeľu sa v zbierke „Halier sv. Petra“ vyzbieralo 11.380,- Sk.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedná služba počas prázdnin
V mesiacoch júl – august bude pokračovať spovedná služba počas
pracovných dní, ale v zmenenom čase a to od 10.00 hod. do 14.00 hod.
V prvopiatkový týždeň do 15.00 hod.

Upratovanie kostola
Vo štvrtok po večernej sv. omši bude upratovanie kostola. O pomoc
prosíme dobrovoľníkov.

Ponúkame:
Púť ku cti Panny Márie Škapuliarskej
V dňoch 11.-13. júla 2008 bude vo farnosti Žarnovica prebiehať púť
ku cti Panny Márie Škapuliarskej s týmto programom:
Piatok, 11. júla
18.00 Sv. omša s príhovorom pre mladých
Sobota, 12. júla
15.00 Hodina Božieho milosrdenstva
15.30 Vysluhovanie sviatosti zmierenia
17.00 Posvätný ruženec
18.00 Vigílna sv. omša (celebruje vdp. J. Augustín)
Prijímanie nových členov do bratstva sv. Škapuliara

Nedeľa, 13. júla

20.00 Lucernárium (treba si priniesť sviecu)
22.00 – 00.00 Nočné bdenie na kalvárii
7.30 Sv. omša
9.45 Posvätný ruženec,
litánie k Panne Márii Škapuliarskej
10.30 Slávnostná sv. omša
(celebruje ICLic P. Michalovič)
Prijímanie nových členov do bratstva sv. Škapuliara
15.00 Pobožnosť k Panne Márii Škapuliarskej

Súťažné leto s Katolíckymi novinami
Redakcia Katolíckych novín ponúka v aktuálnom čísle podmienky letnej
súťaže, do ktorej pozýva zapojiť sa všetky vekové kategórie: deti, mladých
i dospelých.
Pravidlá súťaže nájdete aj na www.katnoviny.sk

Svätec týždňa
Sv. Benedikt (asi 480 – 547)
Pochádzal zo zámožnej talianskej rodiny, preto ho poslali na vyššie štúdiá
do Ríma. Benedikta však viac priťahoval život pustovníkov. A tak žil
v blízkosti Subiacca v modlitbe a sebazapieraní. Začali sa u neho
prejavovať rozličné divotvorné schopnosti. Robil všetko preto, aby sa
vyhol obdivu, no ľudia stále za ním prichádzali. Mnohí prichádzali nielen
kvôli zázrakom, alebo radám, ale chceli zostať s Benediktom a žiť
podobne ako on. Hlavnú náplň jeho dňa tvorila modlitba a práca.
Postupne sa ukázalo ako potrebné stanoviť nejaké spoločné pravidlá
a založiť kláštor. Benedikt pritom konal pod vplyvom mníšskych ideálov
sv. Bazila Veľkého. Chcel, aby jeho rehoľníci neboli túlavými mníchmi,
ani izolovanými askétmi. Prvý benediktínsky kláštor vznikol v Taliansku
na vrchu Montecassino.
Jeho sestra sv. Školastika je zas spoluzakladateľkou ženskej vetvy
benediktínskej rehole.
Benediktínskym kláštorom vďačí Európa za rozšírenie a upevnenie viery,
za vzdelanosť, umenie a celkovú kultúru. Preto si sv. Benedikta uctievame
ako patróna Európy.

