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4. Adventná nedeľa

Predvianočné spovedanie
Od pondelka do piatku budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa
rozpisu, ktorý je na nástenke. Prosíme vás, aby ste využili najmä tieto dni,
pretože v soboty a nedele budeme spovedať v iných farnostiach.
Ak niekto chce pozvať kňaza domov pre svojich starších, či nevládnych
príbuzných, nahlásiť sa môžete v sakristii alebo na farskom úrade.

Upratovanie kostola
Vo štvrtok po večernej sv. omši bude veľké predvianočné upratovanie
kostola. O pomoc prosíme každého, kto môže a chce pomôcť.
Po upratovaní pozývame na kapustnicu vo fare.

Pozývame:
Prezentácia o sv. Pavlovi
V nedeľu, 14. decembra 2008 (teda dnes) vás pozývame na 4. časť
štvordielnej veľkoplošnej prezentácie „Misijné cesty sv. Pavla“, ktorá
začne o 17.00 hod. tu, v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Predvianočný koncert
Farnosť Banská Bystrica – Belveder vás pozýva na predvianočný koncert,
ktorý sa uskutoční v utorok, 16. decembra 2008 o 15.00 hod., vo farskom
kostole Božieho milosrdenstva.

Dobrá novina
Aj tento rok sa v našej farnosti organizuje koledovanie pod názvom Dobrá
novina, ktorého súčasťou je aj zbierka na pomoc deťom v Afrike. Ak by aj
vaše dieťa chcelo koledovať, prihlásiť ho môžete na telefónnych číslach
a mailovej adrese uvedených v tomto ozname, ktorý je vzadu
na nástenke ako aj v Katedrálnom infoliste.
(0902/122 284 alebo 0910/502 623, pavukova@lumen.sk ).

Ak by ste radi 25. decembra privítali malých koledníkov doma a chceli
tak prispieť na pomoc chudobným deťom, prihlásiť sa môžete osobne
v sakristii, na fare alebo telefonicky na telefónnom čísle 415-29-12, či
mailom na adrese bb.katedrala@fara.sk.

Svätec týždňa
Sv. Ján z Kríža (1542 - 1591)
Pochádzal zo stredného Španielska. Vstúpil do karmelitánskej rehole. Tá však
prežívala v tej dobe značný úpadok, preto chcel Ján vstúpiť do prísnejšej
kartuziánskej rehole. Sv. Terézia Avilská ho však skôr nabádala k snahe očistiť
túto rehoľu. Preto jej Ján pomáha pri zriaďovaní reformovaných kláštorov
takzvaných „bosých karmelitánov“. Táto snaha však ustavične narážala na odpor
mníchov, ktorí reformu odmietali. Raz dokonca Jána uväznili v kláštore v Tolede,
kde v ťažkých podmienkach počas ôsmich mesiacov dosiahol mystické
skúsenosti. O nich potom písal vo svojich dielach, ktorým zároveň patrí čestné
miesto v španielskej literatúre. Po úteku z väzenia, po uznaní a osamostatnení
reformovaných kláštorov, Ján umiera. No k telesným bolestiam posledných dní
sa opäť pripája ponižovanie a tvrdé zaobchádzanie zo strany nevďačných
mníchov.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Minulý týždeň sme si priblížili prostredie,
ktoré sa týka Pavlovej Prvej misijnej cesty.
Dnes začíname cestu v Antiochii a spolu
s Barnabášom a Pavlom nasadneme na loď,
ktorá nás prevezie na Cyprus.
Ponúkame aj rozpis čítaní na 51. kalendárny týždeň.

Prvá misijná cesta

(45-48 po Kr.)

Barnabáš a Pavol už rok pracovali v Antiochii a viedli dobre organizovanú
a fungujúcu cirkev. Skutky o tom výslovne uvádzajú: Keď ho našiel,
priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili
početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi (Sk 11,
26). Je jasné, že Barnabáš a Pavol nie sú zakladateľmi cirkvi v Antiochii.

Zakladateľmi, podľa Skutkov apoštolov (8,1-4
a 11,19-21) boli kresťania - Helenisti.
Antiochia bola založená v roku 300 pred
Kristom na rieke Orontes. Založil ju Seleucid
I.-Nikator. Antiochia v Sýrii bola tretím
najväčším mestom Rímskej ríše a za čias
Pavla mala približne 500 000 obyvateľov.
Vyznačovala sa kultúrnym a náboženským
synkretiz-mom. Židia v tomto meste dostali
od cisára významné privilégiá. Boli
oslobodení od účasti na pohanských kultoch
a mali vlastné synagógy, kde mohli slobodne
Mapa východného Stredomoria
uctievať Boha Izraela.
s vyobrazením Pavlovej 1. cesty
To spôsobovalo, že v meste získavali veľa
prívržencov z pohanstva, ktorých volali „ctiteľmi Boha“.
Prví kresťania prišli do Antiochie v čase prvých prenasledovaní: Tí, čo sa
rozpŕchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na
Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom (Sk 11,
19). Prvým organizátorom komunity v Antiochii s poverením od cirkvi
v Jeruzaleme bol Barnabáš (por. Sk 11, 22), ktorý vyhľadal Pavla a zobral ho
za svojho spolupracovníka. Práve títo dvaja dostávajú neskôr od komunity
a Ducha Svätého nové poslanie. Položenie rúk, ako svedčí text v Sk 13, 23 počas liturgie, neznamená vysviacku, ale skôr požehnanie pred dôležitým poslaním. Z Antiochie odchádzajú do Seleucie, ktorá bola prístavným
mestom Antiochie. Prístav Seleucia sa nachádza asi 10 km od Antiochie.
Bol dôležitým vojenským a obchodným prístavom pri ústí rieky Orontes.
Seleucia sa pôvodne nazývala Paleolopolis, čo v preklade znamená Staré
mesto. Mesto založil Seleucid I.-Nikator okolo r. 310 pred Kristom.
Z tohto prístavu Barnabáš a Pavol vyplávali smerom na Cyprus
v spoločnosti Jána Marka.

Na Cypre

Bola pravdepodobne jar v roku 45. po Kr., keď traja misionári dosiahli
brehy Cypru, tretieho najväčšieho ostrova Stredomoria. Ostrov bol známy
vďaka medi. Za čias Pavla ostrov nebol veľmi obývaný. Mal asi 15
obývaných miest, z ktorých najznámejšie boli Salamina, Citium a Pafo.

Zo Seleúcie Pavol a jeho spoločníci vyplávali na Cyprus smerom do Salaminy. Išlo o vzdialenosť približne 230 km. Za dobrých podmienok plavba
trvala 11-18 hodín. Salamina v rímskych časoch patrila do provincie
Cilícia. Cirkevná tradícia učí, že sv. Barnabáš bol ukameňovaný okolo
r. 61 po Kr. práve v tomto meste.
Podľa svojho zvyku Barnabáš a Pavol začali hlásať evanjelium
v synagógach, to znamená, že na ostrove sa nachádzali židovské
komunity. Nehovorí sa nič o tom, či traja misionári mali alebo nemali
úspech, ale pravdepodobne áno, lebo v Skutkoch apoštolov sa spomína,
že Barnabáš a Marek navštívili Cyprus ešte raz (15, 36-39). Na druhej strane
však kresťania boli prítomní na Cypre už pred príchodom Pavla, ako
spomínajú Sk 11, 19.
Keď sa v Skutkoch uvádza, že misionári prešli celým ostrovom, zdá sa, že
prešli iba mestá na pobreží, ktoré boli najviac obývané. Dlhšie pobudli
v meste Pafo (vzdialené od Salaminy asi 190 km), v sídle prokonzula,
ktorého – podľa Skutkov apoštolov – Pavol obrátil na kresťanstvo napriek
čarodejníkovi Barjezusovi, prímením Elymas (por. Sk 13, 4-12). Aby sme
lepšie pochopili situáciu, treba vedieť, že v gréckom texte sa nachádza
slovo magos, podobne ako pri mudrcoch z východu. Barjezus nie je
protivníkom Pavla a Barnabáša preto, že bol „mágom“, ale preto, že učí
falošným spôsobom o Bohu a tvrdí, že je prorok.
Pavol získal na svoju stranu prokonzula Sergia Pavla, čo im pomohlo
na ďalšej ceste, najmä počas pobytu v Antiochii v Pizídii, odkiaľ
prokonzul pochádzal.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 51. týždeň:
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.

2Kor 1,15-20
2Kor 1,21-24
2Kor 2,1-4
2Kor 2,5-11

19.12. 2Kor 2,12-17
20.12. 2Kor 3,1-6
21.12. 2Kor 3,7-11

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!

