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27.10. – 2.11.2008
Liturgický kalendár:
Utorok

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sviatok

Sobota

1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

Nedeľa

2.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Metodický deň pre katechétov
V dňoch 29. a 30. októbra budú metodické dni pre katechétov, preto aj
sv. omše v tieto dni nebudú o 8.30, ale o 9.00 hod.

Slávnosť Všetkých svätých
V sobotu, 1. novembra, je prikázaný sviatok Slávnosť Všetkých svätých.
Sväté omše budú ako v nedeľu: o 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00 hod.
Sv. omšu o 9.30 vysielanú Slovenským Rozhlasom bude slúžiť Mons.
Mrián Bublinec, generálny vikár.

Spomienka na verných zosnulých
V nedeľu, 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých,
môže každý kňaz slúžiť 3 sväté omše. Jednu obetuje na svoj úmysel,
druhú za duše v očistci a tretiu na úmysel Svätého Otca.
Sv. omšu o 9.30 vysielanú Slovenským Rozhlasom bude slúžiť Mons.
Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup.

Úplné odpustky
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz denne
vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných podmienok:
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš a vyznanie viery
– Verím v Boha;
• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky: sv. spoveď
(byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten deň) a modlitba
na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V Katedrále sa
vyzbieralo 26.771,-Sk.
Počas celoslovenskej zbierky Boj proti hladu na Haity sa v Katedrále
vyzbieralo 14.103,-Sk. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Pozývame:
Prvá sobota mesiaca
Program Fatimskej soboty bude na Starých Horách ako obyčajne.
Všetkých pozývame.

ORGANFEST 2008
Dnešnú nedeľu, 26. októbra 2008 pokračuje pravidelný cyklus
organových koncertov pod názvom ORGANFEST 2008, na ktorom sa
dnes o 16.00 hod. predstaví Piotr Grajter z Poľska. Najbližší koncert bude
o 2 týždne, 9.novembra.

Svätec týždňa
Sv. Šimon Horlivec (1.stor.)
Predtým, ako sa stal Ježišovým apoštolom, bol členom židovskej
nábožensko – nacionalistickej skupiny zelótov, ktorá sa snažil zvrhnúť
cudziu nadvládu. Zelotes znamená horlivec. To je význam jeho prímenia.
Okrem zoznamu apoštolov sa Šimon na iných miestach Písma nespomína.
Je pravdepodobné, že bol po smrti Jakuba Mladšieho jeruzalemským
biskupom. Apoštolsky pôsobil zrejme v Egypte a Perzii. Zomrel
mučeníckou smrťou v Mezopotámii.
Sv. Júda Tadeáš (1.stor.)
Spomínaný v apoštolských zoznamoch aj ako Júda Jakubov. Po zoslaní
Ducha Svätého pôsobil misijne v Arábii, Sýrii. Podobne ako Šimon zomrel
mučeníckou smrťou v Mezopotámii. Od 14. storočia sa zvlášť rozšírila
jeho úcta. Predtým totiž mnohí omylom jeho meno zamieňali s menom
zradcu Judáša.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Pred týždňom sme si priblížili tri nekritické
pohľady, ktoré súčasní exegéti neprijímajú.
Dnes si priblížime historicko-kritické
vysvetlenie.
Opäť ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň a informáciu
o možnosti každodenného získania odpustkov v Katedrále v rámci Roka
sv. Pavla.

Interpretácie udalosti pri Damasku (II.)
Historicko-kritické vysvetlenie
Dnes sa prijíma vysvetlenie podľa konkrétnych svedectiev, ktoré máme
v Pavlových listoch a v Skutkoch apoštolov. Prijíma sa nadprirodzený
charakter stretnutia s Pánom, ale rešpektujú sa aj textové rozdiely.
Mnohí exegéti na základe takéhoto porovnania nachádzajú mnohé
rozdiely, zmeny štýlu a zdvojenia až natoľko, že prichádzajú k záveru, že
rozprávanie o udalosti pri Damasku je s odstupom času od udalosti
pri Damasku teologickým prepracovaním autora Skutkov apoštolov. Tento
spôsob interpretácie kladie tri dôležité pravidlá na správne chápanie
udalosti pri Damasku.
1. Je potrebné uplatňovať kritiku reálnu, historickú a literárnu (nie
psychologickú). Jednotlivé texty, ktoré hovoria o Pavlovom obrátení,
treba posudzovať spolu a nie v protiklade jeden proti druhému.
Pavlove listy, čo s týka dôležitosti, majú prednosť pred Skutkami
apoštolov. Je potrebné neodmietať „a priori“ žiaden text, ale vidieť
ho na základe literárneho druhu, ku ktorému patrí a umiestnenie
rozprávania v celkovom kontexte knihy.
2. Netreba hľadať lacnú zhodu textov a informácií medzi Pavlovými
listami a Skutkami apoštolov. Medzi týmito textami jestvuje
paralelizmus, ale nie uniformita. Rozdiely sú skutočné a závisia
od kontextu.

Nie je možné klásť na pramene naše vlastné kategórie, ale zmysel udalosti
má vyniknúť zo samotného textu, najmä z interpretácie, ktorú dáva
o udalosti samotný Pavol, pričom Skutky apoštolov v podstatných prvkoch
sledujú jeho líniu. Udalosť pri Damasku sa chápe ako vniknutie
nadprirodzena do života Pavla, ako priamy Boží zásah, ktorý skrze Ježiša
Krista utvoril z Pavla nové stvorenie, takže z Pavla prenasledovateľa sa
stáva Pavol apoštol.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 44. týždeň:
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.

1Kor 8,9-13
1Kor 9,1-6
1Kor 9,7-10
1Kor 9,11-14

31.10. 1Kor 9,15-18
01.11. 1Kor 9,19-23
02.11. 1Kor 9,24-27

Odpustky v jubilejnom Roku sv. Pavla
Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 29. júna 2008 Rok sv. Pavla, v ktorom až
do 28.6.2009 Cirkev udeľuje odpustky. V našej diecéze môžeme získať úplné
odpustky v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici,
vo farských kostoloch v sídlach dekanátov, v bazilike na Starých Horách –
mariánskom pútnickom mieste a v kostoloch zasvätených apoštolom Petrovi
a Pavlovi.
Podmienky získania odpustkov sú tie isté ako pri všetkých udalostiach, kedy
Cirkev dáva možnosť úplných odpustkov: stav milosti, návšteva určeného miesta,
modlitba Verím v Boha, Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.
(zverejnené v ACEN 3/2008)

