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Liturgický kalendár:
Štvrtok

19.6.

Sv. Romualda, opáta

Spomienka

Sobota

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Spomienka

Nedeľa

22.6.

12. Nedeľa v Cezročnom období

Kňazská vysviacka – POZOR!!! ZMENA MIESTA!!!

V sobotu 21. júna o 10.00 hod., vo farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie, diecézny banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž udelí
kňazské svätenie 3 diakonom z Kňazského seminára sv. Františka
Xaverského v Badíne.
Pamätajme na budúcich kňazov vo svojich modlitbách.

Dobrovoľníci v Dome Božieho milosrdenstva
Rímskokatolícka farnosť Banská Bystrica – Belvedér pozýva na pomoc
dobrovoľníkov, ktorí chcú venovať svoj čas starším a chorým obyvateľom
Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Náplňou dobrovoľníckej
služby budú stretnutia s ľuďmi, rozhovory, čítanie Svätého písma a
katolíckej tlače. Skontaktovať sa treba s p. farárom Bujdošom (tel.
0908/504 755), ktorý pomôže zaradiť sa ku konkrétnemu človekovi.

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

Celým životom hlásajme Krista
(naša účasť na Kristovom kňazstve)
Z traktátu O kresťanskej dokonalosti
od sv. Gregora Nyssenského (335-395), biskupa

Tri veci poznačujú a odlišujú život kresťana: čin, reč a myšlienka.
Z nich prvé miesto drží myšlienka. Na druhé miesto sa kladie reč, ktorá
slovami sprístupňuje a vyjadruje myšlienku vtlačenú do ducha.
Po myšlienke a reči po poriadku nasleduje čin, ktorý skutkom napĺňa,
na čo duch myslel. Ak nás teda niečo, ako to býva, vedie k činnosti,
mysleniu alebo reči, treba, aby sa všetky naše slová, skutky i myšlienky
tak riadili božským pravidlom toho zmýšľania, ktoré sa prejavilo
na Kristovi, že nebudeme nič myslieť, nič hovoriť a nič robiť, čo by sa
líšilo od jeho vznešeného prejavu.
Čo iné má teda robiť ten, kto bol uznaný za hodného veľkého Kristovho
prímenia, ak nie pozorne skúmať všetky svoje myšlienky, slová a skutky
a zisťovať, či všetky smerujú ku Kristovi, alebo sa mu odcudzujú?! Toto
dôležité zisťovanie má veľa rozličných spôsobov. Čokoľvek sa koná alebo
myslí alebo hovorí pod vplyvom vášne, to sa vôbec nezhoduje s Kristom,
ale nesie to znak a podobu nepriateľa, ktorý do vzácnej duchovnej perly
primiešava blato náruživosti, aby zohavil a zničil jas drahého kameňa.
Čo je však oslobodené a očistené od akejkoľvek žiadostivosti, to
smeruje k pôvodcovi a kniežaťu pokoja, ktorým je Kristus. Kto z neho ako
z čistého, nezakaleného prameňa čerpá a odvádza predstavy
a náklonnosti svojho ducha, vykazuje takú podobnosť s počiatkom
a pôvodcom, akú má voda, čo tečie v potôčku alebo sa perlí v džbáne, so
samým prameňom.
Veď čistota, ktorú vidno v Kristovi i v našich mysliach, je jedna a tá istá.
Lenže tamtá vzniká v prameni, tá druhá z neho vyviera a preteká do nás a
prináša so sebou taký krásny pojem života, že sa zjaví istý súlad, ba až
zhoda medzi vnútorným a vonkajším človekom. Veď zmýšľanie prýštiace
z Krista krotí a vedie k skromnému a šľachetnému životu. A tak (podľa
môjho úsudku) dokonalosť kresťanského života spočíva v tom, že máme
účasť na menách, ktoré označujú Kristovo meno, a duchom, modlitbou a
spôsobom života vyjadrujeme ich silu.

