KATEDRÁLNY INFOLIST
1. – 7.12.2008
Liturgický kalendár:
Streda

3.12.

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KŇAZA,
patróna chrámu a diecézy

Slávnosť

Štvrtok

4.12.

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ľub. Spom.

Sobota

6.12.

Sv. Mikuláša, biskupa

Ľub. Spom.

Nedeľa

7.12.

2. Adventná nedeľa

Odpustová slávnosť
V stredu, 3. decembra, je v Katedrále odpustová slávnosť hlavného
patróna chrámu a diecézy. Slávnostnú Svätú omšu o 9.00 hod. bude
celebrovať Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Počas
svätej omše prijmú študenti Kňazského seminára nižšie svätenia lektorátu
a akolytátu.

Prvý piatok a sobota mesiaca
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude ráno
v závere sv. omší a večer o 17.30 na ukončenie adorácie.
Pozývame vás aj na Fatimskú sobotu s jej pravidelným programom.

Zbierka
Dnes je zbierka na charitu. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.

Pozývame:
Prezentácia o sv. Pavlovi
V nedeľu, 30. novembra 2008 (teda dnes) vás pozývame na 2. časť
štvordielnej veľkoplošnej prezentácie „Misijné cesty sv. Pavla“, ktorá
začne o 17.00 hod. tu, v Katedrále sv. Františka Xaverského. Dnes si
priblížime Druhú a budúcu nedeľu Tretiu misijnú cestu.

Duchovná obnova seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva seniorov na duchovnú obnovu
v dňoch 2., 3. a 4. decembra 2008 v priestoroch Diecézneho centra Jána
Pavla II.. Začiatok bude v utorok o 13.30 hod.

Výročné stretnutie SSV
Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha v Banskej bystrici pozýva členov
a priaznivcov na výročné stretnutie členov, ktoré sa bude konať
7. decembra 2008 (nedeľa) o 15.00 hod. v Dome Misijného hnutia
na Skuteckého ulici.

Svätec týždňa
Sv. František Xaverský (1506 – 1552)
Narodil sa v severnom Španielsku na zámku Javier, podľa ktorého dostal
prímenie Xaverský. Ako chlapec bol živej povahy s nadpriemernými
rozumovými schopnosťami. Po štúdiách na Parížskej univerzite sa zoznámil
so sv. Ignácom z Loyoly. František spolu s ním neskôr ošetroval chorých a patril
aj medzi prvých členov novej jezuitskej rehole, ktorú Ignác založil. Onedlho
však vidíme Františka putovať na misie do Indie. Prvou zastávkou bolo mesto
Goa. Misionári tam už pôsobili, pokrstili tisíce ľudí, ale to bolo všetko. A tak sa
dal František do horlivej práce ohlasovania, výučby a inej pomoci týmto
biednym ľuďom. No videl, že je to nad jeho sily. Ustavične putoval, stretal
nových ľudí a do Európy poslal rozhorčený list, kde okrem iného napísal:
„Mnohí sa tu nestanú kresťanmi iba preto, lebo chýbajú hlásatelia evanjelia.“
Františka volali stále do nových území, kde nachádzal množstvo ľudí, túžiacich
po Božom slove. Pôsobil istý čas aj medzi ľudožrútmi. Stretol sa aj s Japoncami,
ktorí ho potom sprevádzali do svojej krajiny. Po veľkých misijných úspechoch
mal František ešte jednu túžbu – ohlasovať evanjelium v Číne. Napriek všetkej
snahe sa mu to nepodarilo a v zimniciach a horúčkach umiera na ostrove, kam
po neho mal prísť istý Číňan.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Prvou adventnou nedeľou začíname novú,
už 3. etapu nášho spoločného putovania
za Kristom v spoločenstve sv. Pavla .
Ponúkame aj rozpis čítaní na 49. kalendárny
týždeň.

3. etapa: Žiariť

V tejto etape si povieme o prvej časti
Pavlovho
života
po
jeho
stretnutí
so Zmŕtvychvstalým Kristom, kedy sa stal
žiarivou hviezdou na oblohe mladej
Kristovej Cirkvi.

Zvláštna Božia formácia...

Keď sme naposledy hovorili o Pavlovi, prišiel do Jeruzalema medzi
apoštolov, aby vyjadril jednotu s nimi a úctu voči Jeruzalemskej cirkvi ako
„matke“. Tu sa prejavil ako novoobrátenec. Ako sa dozvedáme zo Skutkov
apoštolov (Sk 9, 28n), „...smelo si počínal v Pánovom mene. Rozprával
a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť.“ Bratia videli Pavla ako
horlivého ohlasovateľa, ktorý koná bez ohľadu na dôsledky voči nemu, aj
voči tamojšiemu cirkevnému spoločenstvu. Preto ho zaviedli do Cézarei
Prímorskej a poslali do Tarzu. Po jeho odchode máme v Skutkoch
apoštolov zaujímavé konštatovanie: „A Cirkev mala pokoj po celej Judei,
Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla
v úteche Svätého Ducha“ (Sk 9, 31). Toto konštatovanie nám vlastne
objasňuje pozadie, že Pavla síce vnímali ako horlivého, ale do vtedajšej
doby dosť nebezpečne horlivého a pre pokoj kresťanov videli ako dobro
jeho odchod z Jeruzalema.
O Pavlovom pobyte v Tarze nemáme veľké zmienky. Môžeme si len
predstaviť, čo znamenalo pre mladého a horlivého nadšenca, keď ho
vyčlenili zo živého cirkevného spoločenstva.
Je to zvláštna Božia škola. Keď si chce Boh niekoho pripraviť na veľké
veci, často ho vyčlení, pošle do samoty, do ústrania, zoberie mu možnosť
v nadšení ohlasovať, čo my by sme možno častokrát videli, že je to na
škodu. Pán Boh ale dobre vie, že ak človek nemá len nadchnúť druhých
na chvíľu, ale celoživotne osloviť, nemôže hovoriť len o svojom citovom
prežívaní, hoci aj to má svoj význam. Musí mať osobnú skúsenosť, hlboko
prerozmýšľanú a premodlenú. Niektorí sa domnievajú, že Pavol toto
obdobie strávil v ústraní životom pustovníka, počas ktorého sa pripravoval
na okamih, keď ho Boh povolá do veľkej služby (Por. Holzner J, Paul de
Tarse).
Pavlov čas v Božích plánoch nadišiel, keď tí, čo sa rozpŕchli pred
súžením, ktoré nastalo za Štefana a došli až do Antiochie, začali

v Antiochii ohlasovať Krista. Pánova ruka bola s nimi a veľa ľudí tam
uverilo. Keď sa o tom dopočuli v Jeruzalemskej Cirkvi, vyslali do týchto
krajov Barnabáša. Barnabáš, vidiac veľkú Božiu milosť sa zaradoval, no
videl, že sám toto veľké poslanie nezvládne a preto odišiel do Tarzu
vyhľadať Šavla. Po spoločnom návrate rok vytrvali v Antiochii, kde
všetkých povzbudzovali vo viere a v tomto meste po prvýkrát nazvali
Kristových učeníkov kresťanmi. V týchto dňoch sa dozvedeli, že
v Jeruzaleme vypukol veľký hlad a preto veriaci v Antiochii usporiadali
veľkú zbierku a poslali s ňou do Jeruzalema Barnabáša a Šavla.
Keď sa Barnabáš a Šavol vrátili z Jeruzalema do Antiochie, stalo sa toto
mesto akoby druhým ohniskom kresťanstva. Možno je zaujímavé všimnúť
si, ako o tom píšu Skutky apoštolov. Neopisujú nám Pavla ako hlavného
apoštola v Antiochii, ale zaraďujú ho ako posledného z prorokov
a učiteľov: „V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš,
Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol
vychovávaný s tetrarchom Herodesom a Šavol“ (13, 1).
Práve v tomto čase už neregistrujeme Pavla ako horlivca, ktorý bojuje,
prie sa s druhými a vyvoláva nepokoje – aj keď pre Božiu vec. Vnímame
ho skôr ako jedného z piatich učiteľov, ktorý je pokojný, nenatláča nové
učenie, ktoré sám pochopil a prijal, ale dáva sa do spolupráce s ostatnými.
Vtedy prichádza veľké povolanie Duchom Svätým na prvú misijnú cestu,
na ktorej Pavol už opravdivo začína žiariť.
Tieto skutočnosti môžu byť aj pre nás veľkým povzbudením k tomu, že
môžeme byť užitočnými v Božích plánoch, ak sme na svojom mieste
a opravdivo prežívame svoj vzťah k Bohu a ľuďom. Nie je totiž podstatné,
kde nás Boh na svojom poli postaví a čo nám dá robiť, ale to, či to robíme
opravdivo.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 49. týždeň:
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.

1Kor 15,20-24
1Kor 15,25-28
1Kor 15,29-34
1Kor 15,35-41

05.12. 1Kor 15,42-44
06.12. 1Kor 15,51-58

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!

