KATEDRÁLNY INFOLIST
10. – 16.11.2008
Liturgický kalendár:
Pondelok

10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Utorok

11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa

Spomienka

Streda

12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Spomienka

Sobota

15.11.

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cikvi

Ľub. Spom.

Nedeľa

16.11.

33. Nedeľa v Cezročnom období

Rekolekcie kňazov
V pondelok, 10. novembra, sa uskutočnia rekolekcie kňazov dekanátu
BB-Katedrála vo farnosti BB-Fončorda. Koncelebrovaná sv. omša bude
vo farskom kostole sv. Michala Archanjela o 9.00 hod.
Preto sv. omša v Katedrále o 8.30 nebude.

Zbierka na Kňazský seminár
Budúcu nedeľu, 16. novembra, bude diecézna zbierka na Kňazský
seminár v Badíne. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Pozývame:
ORGANFEST 2008
Túto nedeľu, 9. novembra 2008 pokračuje pravidelný cyklus organových
koncertov pod názvom ORGANFEST 2008, ktorý začne o 16.00 hod.
Zároveň vás pozývame aj na záverečný koncert, ktorý bude budúcu
nedeľu tiež o 16.00 hod.

Svätec týždňa
Sv. Martin z Tours (316? – 397)
Bol synom rímskeho dôstojníka. Získal dobré základné vzdelanie. Keď mal
pätnásť rokov, otec ho prinútil stať sa vojakom. Ako vojak sa zoznámil
s kresťanstvom. V Galii (terajšie Francúzsko) sa mu prihodila udalosť,
podľa ktorej ho znázorňuje väčšina umelcov: raz v zimnej noci

prechádzal na koni mestom a tu zazrel na ulici polonahého žobráka.
Nemal mu čo dať, okrem svojho plášťa. Mečom ho teda preťal a polovicu
dal žobrákovi. Nasledujúcu noc sa mu zjavil Kristus, prikrytý polovicou
jeho plášťa. Vtedy bol Martin ešte len katechumenom. Po krste chcel odísť
z armády, no to sa mu podarilo až po niekoľkých rokoch. Odobral sa
do Poitiers, kde duchovne dozrieval pod vedením biskupa sv. Hilára. Istý
čas žil aj ako pustovník. Na neustávajúce naliehanie obyvateľov mesta
Tours sa nakoniec stal biskupom v tomto meste. Horlivo sa staral
o zverený ľud, často navštevoval vidiecke farnosti. Pri jednej takejto
návšteve zomrel. Úcta k nemu sa veľmi rýchlo rozšírila po celej Európe.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Do zmyslu udalosti pri Damasku, tak ako ju
vnímal predovšetkým sám sv. Pavol, nám
zapadá aj postava Ananiáša. Kto to bol
a aká bola jeho úloha voči Pavlovi, to si
priblížime práve dnes.
Ponúkame aj rozpis čítaní na 46. kalendárny týždeň.

Úloha Ananiáša
Pri rozprávaní o Pavlovom obrátení sa v dvoch textoch v Sk 9 a 22
spomína Ananiáš. Logicky sa vynára otázka, kedy prijal Pavol povolanie.
Bolo to v okamihu zjavenia alebo pri návšteve Ananiáša?
Hoci obrátenie pri Damasku a návšteva Ananiáša sú dve chronologicky
oddelené udalosti, predsa sa spoločne dopĺňajú. Na jednej strane Pavol
často a silným spôsobom zdôrazňuje, že jeho apoštolát nie je
z cirkevného poverenia, ale z Božieho (Rim 1, 1; 1Kor 1, 1; Gal 1, 11).
Sám Kristus, ako ostatným apoštolom tak aj jemu, dal jedinečné
poverenie. Na druhej strane Boh chcel, aby sa toto povolanie stalo jasným
vo vnútri Cirkvi, aby sa odstránili všetky pochybnosti. Sprostredkovanie
Ananiáša nemá za úlohu predstaviť Pavlovi novú náuku, ale pomôcť

Pavlovi pochopiť svoje apoštolské poslanie vo svetle tradície cirkevného
spoločenstva. V duchu posledných slov kráča aj sám Pavol, keď
potvrdzuje, že odovzdáva, čo sám prijal (por. 1Kor 11, 2; 11, 23; 15, 1).
Pavol nevidí protirečenie medzi svojim poslaním a cirkevnou tradíciou.
Z jednej strany potvrdzuje, že apoštolát prijal od Krista, na druhej strane
cíti, že hlboký obsah tohto apoštolátu je spoločný s prvotnou Cirkvou.
Evanjelium ostáva jediné a akýkoľvek apoštolát závisí od ohlasovania
jediného evanjelia, ktorým je Ježiš Kristus. Ako v Skutkoch apoštolov, tak
v Pavlových listoch je toto vedomie silno prítomné.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 46. týždeň:
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.

1Kor 11,17-22
1Kor 11,23-26
1Kor 11,27-34
1Kor 12,1-3

14.11. 1Kor 12,4-11
15.11. 1Kor 12,12-17
16.11. 1Kor 12,18-26

POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME!
Štvordielna veľkoplošná prezentácia
digitálnych fotografií spolu s komentárom

„MISIJNÉ CESTY SV. PAVLA“
• 1. misijná cesta sv. Pavla
nedeľa 23. novembra 2008

• 2. misijná cesta sv. Pavla
nedeľa 30. novembra 2008

• 3. misijná cesta sv. Pavla
nedeľa 7. decembra 2008

• Cesta sv. Pavla do Ríma
nedeľa 14. decembra 2008
POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME!

prezentácia začína vždy o 17.00 hod.
v katedrálnom chráme
sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici
POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME!

