KATEDRÁLNY INFOLIST
19. – 25.1.2009
Liturgický kalendár:
Utorok

19.1.

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Sv. Šebastiána, mučeníka

Ľub.
spomienka

Streda

20.1.

Sv. Agnesy panny a mučenice

Spomienka

Štvrtok

21.1.

Sv. Vincenta diakona a mučeníka

Ľub. spom.

Sobota

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi

Spomienka

Nedeľa

18.1.

2. Nedeľa v Cezročnom období

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Dnešnou nedeľou, 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Témou tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby sú slová: ... a budú jedno
v tvojej ruke (Ezechiel 37,17).

Blízka príprava na manželstvo
Mladých ľudí, ktorí chcú prijať sviatostné manželstvo v tomto roku alebo
v budúcnosti, pozývame na kurz blízkej prípravy na manželstvo v Centre
pre rodinu, ktorý sa bude konať počas pôstu 2009 - 28. 2. , 7. 3. a 14. 3. 2009.
Prihlásiť sa môžete na tel.č. 048 472 02 21, resp. SMS 0915 973 985 , osobne
v Centre pre rodinu, alebo na www.rodinabb.sk/aktivity/kurzy/pripravy-namanzelstvo

Svätec týždňa
Sv. Agnesa (3.stor.)
Bola veľmi pekná a preto sa o ňu zaujímali viacerí mládenci. Ona ich však
odmietala, lebo netúžila po manželstve. Chcela žiť ako Bohu zasvätená panna.
Istého pohanského mladíka jej odmietnutie tak urazilo, že ju udal cisárskemu
súdu ako kresťanku. Agnesa však mala vtedy iba dvanásť rokov, preto ju nemohli
riadne súdiť. Sudca ju teda kázal dať do nevestinca. Myslel, že tam sa Agnesa
morálne zlomí, no nepodarilo sa. Agnesa vytrvalo bránila svoje panenstvo
a svoju vieru v Krista. Napokon ju sudca dal sťať. Stalo sa tak počas
prenasledovania kresťanov za cisára Valeriána niekedy v rokoch 258 – 259.
Vonkajšia i vnútorná krása mladej kresťanky urobili silný dojem na mnohých jej
súčasníkov a tak úcta k tejto hrdinskej mučenici začala veľmi rýchlo rásť nielen
v Ríme ale aj v širokom okolí.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Vstúpili sme do etapy, ktorá má názov Bojovať.
Prvý Pavlov zápas po návrate z Prvej misijnej cesty
sa odohral v Antiochii a následne v Jeruzaleme.
Zároveň nás čaká aj rozpis čítaní na 4. kalendárny týždeň.

Apoštolský koncil (49 po Kr.)

Treba si uvedomiť, že cirkevné spoločenstvá v Antiochii a Jeruzaleme boli
dve symbolické spoločenstvá. Jedno predstavovalo cirkev obrezaných
a druhé cirkev pohanov. Ale nielen to, treba pamätať, že obrezanie
a následné dodržiavanie Mojžišovho zákona sa nedotýkalo len komunít
v Jeruzaleme a Antiochii, ale celej prvotnej Cirkvi, veď kresťanstvo sa šírilo
po celom vtedy známom svete. Pavol sa na svojich cestách stretával
so Židmi v diaspore ako aj s pohanmi, preto bolo potrebné vyriešiť
problém obriezky a dodržiavania Mojžišovho zákona.
Po Pavlovi a Barnabášovi vystúpili v zhromaždení tí, ktorí uverili zo sekty
farizejov a trvali na potrebe dodržiavania Mojžišovho zákona: Tu vstali
niektorí, čo uverili zo sekty farizejov, a hovorili: „Treba ich obrezať
a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon“ (Sk 15,5). Zdá sa, že
naliehali aj na obriezke Pavlovho spoločníka Títa: Ale ani Títus, ktorý bol
so mnou, hoci bol Grék, nebol donútený dať sa obrezať (Gal 2,3).
Pavol si bol vedomý, že ustúpiť požiadavke „falošných bratov“ by znamenalo uznať ich argumenty a učenie, podľa ktorého je ku spáse obriezka
nevyhnutná. Teda nešlo o niečo druhoradé, ale práve o podstatu
kresťanskej viery. Spása pochádza od Krista a nie z obriezky alebo
z dodržiavania zákona. Preto bol Pavol presvedčený, že kresťania musia
byť slobodní a ich viera sa má prejavovať v láske.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 4. týždeň:
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.

2Kor 11,1-6
2Kor 11,7-11
2Kor 11,12-15
2Kor 11,16-21a

23.01. 2Kor 11,21b-27
24.01. 2Kor 11,28-33
25.01. 2Kor 12,1-6

Predstavujeme
Pokračujeme s predstavením sestier Congregatio Jesu ich vlastnými slovami:

Spriritualita sestier Congregatio Jesu
Congregatio Jesu nasleduje podľa vôle zakladateľky Mary
Wardovej spiritualitu sv. Ignáca. Ignaciánske zameranie znamená pre sestry usmernenie nášho života – modlitbu, prácu,
spoločenstvo, utrpenie i smrť – na službu pre spásu ľudí k väčšej sláve Božej. Kráčame touto duchovnou cestou ako ženy,
ktoré sa chcú zasadiť so svojimi schopnosťami v Cirkvi za svet. Základné rysy
ignaciánskej spirituality nachádzame v Konštitúciách sv. Ignáca.
 SLÁVA BOŽIA
Heslo sv. Ignáca «na väčšiu slávu Božiu» má jednotlivcom ako aj spoločnosti
neustále pripomínať posledný cieľ, pre ktorý sme stvorení. Ježiš žil na zemi preto,
aby bol Otec poznaný, milovaný a oslávený. Sme povolaní s Ježišom oslavovať
Otca alebo ako povedala Mary Wardová «potešovať Boha», lebo sme stvorení,
aby sme hlásali jeho slávu. (Iz 43,21)
 POMÁHAŤ ĽUĎOM – SLUŽBA
Súčasne s heslom o oslávení Boha sa spomína aj služba Bohu, nazývaná ako
pomoc ľuďom. Túžba pomáhať blížnemu na ceste k Bohu sa prebudila u Mary
Wardovej v jej detstve a mladosti, keď videla, ako je viera v jej vlasti ohrozená.
Túžbu venovať celý svoj život službe «za duše» pocítila v tú hodinu, keď pochopila, že má «vziať to isté, čo má Spoločnosť». Na to je založené naše Congregatio
Jesu. Väčšej sláve Božej zodpovedá väčšia služba. Treba teda rozlišovať, čo slúži
viac na účinnú pomoc ľuďom a tým aj na väčšiu oslavu Boha. «Keď je naše srdce
čisté, lepšie môžeme vidieť vôľu Božiu» (Mary Wardová).

 DUCHOVNÁ MÚDROSŤ A INDIFERENCIA
Múdrosť a rozlišovanie sú pre sv. Ignáca a Mary Wardovú vždy spojené
s «láskou, ktorá musí byť vložená viac do skutkov ako do slov». Len láska koná
opravdivú službu. Žije zo zriekania sa vlastných požiadaviek, nárokov a výhrad,
z «indiferencie», ako to hovorí Ignác. Človek musí byť schopný zanechať vlastné
ja a dať prednosť Božiemu riadeniu pred prirodzenými pohnútkami. Indiferencia
jasne zachycuje podnety Ducha Svätého, otvára sa mu a je pripravená dať sa ním
viesť.
 V PÁNOVI
Rozlišovanie a indiferencia potrebujú duchovné ovzdušie. Ignác to všetko
označuje slovom «v Pánovi». V Pánovi to znamená prebývať u Pána. Kto nežije
pre Krista a v Kristovi, v kritickom období nenájde potrebnú oporu. Boh nie je
iba «pomocou života» v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, ale «v ňom
žijeme, hýbeme sa a sme» (Sk 17,28).
V Pánovi, to znamená jednotu života s Kristom, ktorú dostane do daru len
milujúci, ktorý celú pozornosť srdca obracia k milovanému, ktorý «žije pre Boha
v Kristovi Ježišovi» (Rim 6,11).
V Pánovi, to znamená život v prítomnosti Božej. V jeho svetle sa nachádzajú
správne rozhodnutia. V Pánovi, to bola vášeň sv. Ignáca i Mary Wardovej. Ich
túžba po pokore, ich pohotovosť trpieť, čo bolo výrazom ich lásky, boli prijaté.
Ignác sa pri rieke Cardoner dozvedel, že všetko sa vzťahuje na Boha; Mary
Wardová povedala, že slobodu získame a prežijeme vtedy, keď budeme všetko
vzťahovať na Boha. Hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach, to znamená
život «v Pánovi».
 JEDNOTA SŔDC
«V Pánovi» prichádza Otcova láska k nám. Dostávame lásku skôr, ako sme
schopní lásku dávať. Zákon lásky nám bol daný pri krste. Lebo «láska Kristova sa
rozlieva v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný» (Rim 5,5).
Kristova láska, ktorá k nám prichádza od Otca, je puto, ktoré pôsobí, že sa
vzájomne ľahko nájdeme, a nás spája. Trojjedinému Bohu nemôžeme povedať
svoje milujúce «áno», ak ho svojim sestrám a blížnym odoprieme.
Vzájomná jednota je nenahraditeľná pre našu apoštolskú prácu, ako aj pre náš
osobný život; lebo vlastnosťou nášho Congregatio je žiť v spoločenstve, a to
znamená: navzájom sa vážiť a prijímať, chápať sa a znášať, milovať sa, aby
v našej láske bola viditeľná láska Kristova. Potom budeme schopní splniť «zákon
Ducha života» (Rim 8,2).

