KATEDRÁLNY INFOLIST
4. – 10.8.2008
Liturgický kalendár:
Pondelok

4.8.

Sv. Jána Márie Vianeyho, kňaza

Spomienka

Utorok

5.8.

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky
v Ríme

Ľub.
spomienka

Streda

6.8.

Premenenie Pána

Sviatok

Štvrtok

7.8.

Sv. Sixta II., pápeža a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Kajetána, kňaza

Ľub.
spomienka

Piatok

8.8.

Sv. Dominika, kňaza

Spomienka

Sobota

9.8.

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a
mučenice, spolupatrónky Európy

Sviatok

Nedeľa

10.8.

19. Nedeľa v Cezročnom období

Darcovská SMS na podporu Hospicu
Od 1. augusta do 30. septembra môžeme formou darcovskej SMS-ky
podporiť Dom Božieho Milosrdenstva - Hospic. Minulá takáto zbierka sa
konala vo februári a priniesla finančný dar vo výške 101.697,- Sk, za ktoré
boli nakúpené polohovateľné matrace.
Darcovskú SMS treba napísať v tvare DMS HOSPIC a poslať na číslo 877.
Každou jednou SMS-kou prispejete čiastkou 30 Sk na nákup ďalšieho
zariadenia, ako sú napr. odsávačky a pod.
Spôsob odoslania nájdete aj v kostoloch na malých letáčikoch, ktoré
môžete zobrať nielen do svojich rodín, ale aj pre svojich kamarátov
a známych, o ktorých si myslíte, že by boli ochotní podporiť dobrú vec.

Svätec týždňa
Sv. Terézia Benedikta z Kríža (1891 – 1942)
Edita Steinová sa narodila v poľskom Wroclave ako dcéra židovských
rodičov. Študovala filozofiu a dlhý čas sa pritom venovala hľadaniu pravdy,
kým nenašla vieru v Boha. V januári 1922 prijala krst v Katolíckej cirkvi.
Od toho času slúžila Bohu ako učiteľka a venovala sa literárnej tvorbe.
Keď ju v roku 1933 prijali v Kolíne nad Rýnom medzi sestry karmelitánky,
prijala rehoľné meno Terézia Benedikta z Kríža. Svoj život venovala

židovskému a nemeckému ľudu. Kvôli prenasledovaniu Židov však opustila
Nemecko a prešla do holandského kláštora karmelitánok v Echte. 2. augusta
1942 ju predstavitelia vtedajšej hrôzovlády v Nemecku chytili a odvliekli
do koncentračného tábora v Osvienčime, určeného na vykynoženie Židov.
Tam ju kruto usmrtili v plynovej komore. Pre veľký význam tejto svätice,
nielen v oblasti filozofickej a duchovnej literatúry, ale hlavne pre hrdinský
život a smrť v ťažkom období nášho kontinentu, bola Terézia Benedikta
z Kríža vyhlásená za spolupatrónku Európy.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009
Milí priatelia,
minulú nedeľu sme začali spoznávať Pavla
ako človeka. Konkrétne sme si všímali
prostredie z ktorého vyšiel – jeho rodné
mesto Tarzus.
Dnes sa pozrieme na to, ako je to možné, že bol rímskym občanom.
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň.

Pavol ...rímsky občan
Až na troch miestach Skutkov apoštolov sa dozvedáme, že Pavol si
robí nárok na privilégiá rímskeho občana. Je však zvláštne, že
vo svojich listoch tento svoj spoločenský status vôbec nezmieňuje. Čo
keď si teda autor Skutkov apoštolov tento údaj vymyslel, aby lepšie
podložil svoju víziu šírenia kresťanskej zvesti vo vtedajšom rímskom
svete? Nakoniec, prečo sa Pavol odvoláva na svoje práva rímskeho
občana vždy, až keď je takmer neskoro? Vo Filipách to dokonca urobí
až po bičovaní…
Podľa autora Skutkov apoštolov sám Pavol sa vyslovuje, že „má
rímske občianstvo už od narodenia“. Ako sa k nemu teda dostali jeho
prarodičia?

1. Podľa niektorých bádateľov mohol dostať rímske občianstvo Pavlov
starý otec za zásluhy pri hájení záujmov rímskej republiky okolo
polovice 1. stor. pr. Kr., v období občianskej vojny medzi
Caesarovými nepriateľmi Cassiom a Brutom a jeho stúpencami
Antoniom a Octavianom. Octavianus Augustus potom po svojom
víťazstve odmenil celé mesto Tarzus za prejavenú podporu tým, že
udelil jeho obyvateľom rímske občianstvo.
2. Iní vedci považujú hypotézu, podľa ktorej by rímske občianstvo
bolo udelené Pavlovým predkom za politické alebo vojenské zásluhy,
za nepravdepodobnú. Domnievajú sa, že privilégium rímskeho
občianstva dostávali Židia palestínskeho pôvodu, ktorí boli prepustení
z rímskeho otroctva, pričom libertus (oslobodený), ktorý sa stal
rímskym občanom, zostával naďalej viazaný istými obmedzeniami.
Podľa tohto pohľadu by aj Pavlovi prarodičia dostali status rímskych
občanov po prepustení z otroctva.
Keď sa prikloníme k tejto druhej hypotéze, môže nám vrhnúť
zaujímavé svetlo na slová, ktoré poznáme z Pavlových listov. Keď
totiž apoštol vysvetľuje tajomstvo vykúpenia, rád prirovnáva hriech
k otroctvu a vykúpenie k vytúženej slobode. Je zrejmé, že aj keď on
sám nikdy nebol otrokom, predsa veľmi dobre vie, aká je hodnota
skutočnej slobody: Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha
vo svojom tele (1Kor 6,20). Alebo: Ale keď prišla plnosť času, Boh
poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,
aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne
synovstvo (Gal 4, 4-5). Nám už výrazy ako otroctvo, vykúpenie, či
výkupné znejú príliš vzdialene a preto nám hrozí, že aj biedu
hriechu, v ktorej sme sa ocitli, a hodnotu vykúpenia, ktoré nám získal
Kristus, budeme vnímať ako niečo z historických románov. Ako by to
asi Pavol napísal dnes, aby sme pochopili, o akú veľkú vec tu ide?
Zdroj: Rinaldo Fabris: Paolo, L´apostolo delle Genti (spracovala - am, zk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na týždeň:
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.

Rim 7,14-20
Rim 7,21-25
Rim 8,1-4
Rim 8,5-8

08.08. Rim 8,9-13
09.08. Rim 8,14-17
10.08. Rim 8,18-23

