KATEDRÁLNY INFOLIST
24. – 30.11.2008
Liturgický kalendár:
Pondelok

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov,
mučeníkov

Spomienka

Utorok

25.11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Ľub.
spomienka

Nedeľa

30.11.

1. Adventná nedeľa

Zbierka na Kňazský seminár
Minulú nedeľu sa uskutočnila diecézna zbierka na Kňazský seminár
v Badíne. V našej farnosti sa vyzbieralo 11.404,- Sk. Všetkým darcom
úprimné Pán Boh zaplať.

Zbierka na charitu
Budúcu nedeľu sa uskutoční celoslovenská zbierka na Charitu. Všetkým
darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Požehnanie adventných vencov
Kto by si chcel dať požehnať adventný veniec pre svoju domácnosť, môže
si ho doniesť v sobotu večer alebo v nedeľu a pred sv. omšou ho položiť
pred veľký adventný veniec pri oltári.

Pozývame:
Prezentácia o sv. Pavlovi
V nedeľu, 23. novembra 2008 (teda dnes) vás pozývame na 1. časť
štvordielnej veľkoplošnej prezentácie „Misijné cesty sv. Pavla“, ktorá
začne o 17.00 hod. tu, v Katedrále sv. Františka Xaverského. Dnes si
priblížime Prvú a budúcu nedeľu Druhú misijnú cestu.

Svätec týždňa
Sv. Katarína Alexandijská (2. – 3. stor.)
Máme o nej málo spoľahlivých údajov. Mnohé jej životopisy sú totiž
poprepletané rozličnými legendami. No veľmi skorá úcta na Východe
a neskôr aj na Západe, je dôvodom, aby sme nepochybovali o jej

historickej existencii. Počas prenasledovania kresťanov údajne robila
Katarína výčitky cisárovi Maxenciovi pre jeho krutosť. Keďže Katarína
mala vznešený pôvod, bola pekná a múdra, cisár sa snažil najprv
podobrotky presvedčiť Katarínu, aby sa zriekla viery v Krista. Malo ju
presvedčiť 50 filozofov, no Katarína naopak presvedčila ich. Preto dal
cisár Katarínu lámať v kolese. Počas mučenia sa koleso rozlomilo, preto ju
napokon umučili sťatím hlavy. Katarína je patrónkou študentiek, filozofov,
kazateľov a mlynárov. Znázorňuje sa s rozlomeným kolesom. Jej telo by
malo byť pochované v katarínskom kláštore na Sinaji.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Po nejakom čase, ktorý Pavol strávil
v Arábii, vrátil sa do Damasku. Čo tam robil
a prečo sa vybral do Jeruzalema, to si
priblížime dnes.
Ponúkame aj rozpis čítaní na 48. kalendárny týždeň.

Útek z Damasku

Pavlovo ohlasovanie v Damasku vzbudzovalo údiv a oslavu Boha, ako sa
uvádza v Gal 1,23-24: ...oslavovali Boha za mňa a v Sk 9,21: všetci, čo
počúvali, žasli... Pavlovo kázanie popudzovalo Židov, pretože namiesto
povzbudzovania v židovstve ich miatol svojím dokazovaním, že Ježiš je
Mesiáš (por. Sk 9,22). Uplynulo viac dní (SK 9,23), podľa Gal 1,18 3 roky
a Židia sa uzniesli, že Pavla zabijú (por. Sk 9,23). K tejto situácii niektorí
viažu správu v 2Kor 11,32-33: V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa
strážil mesto Damscénov, aby ma chytil, ale v koši ma spustili oknom
cez hradby; len tak som unikol jeho rukám. Podľa tejto informácie dal
miestodržiteľ kráľa Aratesa IV.(9-40 po Kr.), kráľa Nabatejcov, strážiť múry
mesta. Nevieme s istotu, či ide o tú istú situáciu, o ktorej hovoria Skutky
apoštolov. Sú autori, ktorí ich spájajú a hovoria, že Židia poštvali proti
Pavlovi aj miestodržiteľa mesta. Jeho učeníci ho zachránili tým, že ho
v noci spustili v koši cez múry mesta. Od jeho obrátenia a tejto

dramatickej udalosti ubehli tri roky (por. Gal 1,18), takže to mohlo byť
niekedy v rokoch 37-39 po Kr., keď sa Pavol odobral do Jeruzalema.

Pavlova prvá cesta do Jeruzalema

Pavlovi sa podarilo utiecť pred nástrahami Židov z Damasku a vybral sa
do Jeruzalema. V Skutkoch apoštolov o tom nájdeme krátku jednoduchú
správu: Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci
sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom (Sk 9,26). V liste Galaťanom
Pavol poskytuje informáciu, že z Damasku utiekol s jasným cieľom: Až po
troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som
uňho pätnásť dní (Gal 1,18).
Podľa Pavla trval pobyt 15 dní a iného z apoštolov nevidel, iba Jakuba,
Pánovho brata. Zdá sa, že návšteva bola vyjadrením úcty. Nešlo
o legalizovanie Pavlovho apoštolátu, ale o vyjadrenie jednoty
s jeruzalemskou cirkvou – „matkou“, ktorá podľa Skutkov apoštolov bola
„základom a centrom cirkevnej misie“. Sk 1,8 uvádzajú: keď zostúpi
na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme
i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." V podobnom duchu
zaznieva aj text v Lk 24,46-49:
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 48. týždeň:
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.

1Kor 14,20-25
1Kor 14,26-33a
1Kor 14,33b-36
1Kor 14,37-40

28.11. 1Kor 15,1-8
29.11. 1Kor 15,9-11
30.11. 1Kor 15,12-19

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!

