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23.2. – 1.3.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

23.2.

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Streda

25.2.

POPOLCOVÁ STREDA

Nedeľa

1.3.

1. Pôstna nedeľa

Spomienka

Benefičný koncert

Dnes o 15.00 hod. sa v Katedrále uskutoční benefičný koncert klasickej
a sakrálnej hudby, z príležitosti 10. výročia Diecézneho centra Maják v Španej
Doline, založeného o. biskupom pre pastoráciu mladých ľudí. Finančný
príspevok z koncertu bude použitý na podporu starostlivosti o mládež.
Všetkých srdečne pozývame.

Pôstne obdobie
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie, čas prípravy na slávenie
veľkonočného tajomstva nášho vykúpenia. Sväté omše sú ako vo všedný deň.
Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Popolcová streda je dňom
pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás vo svedomí viaže prísny pôst, t.j. v tento
deň je zdržiavanie sa od mäsitých pokrmov a len raz za deň je možné nasýtiť sa.
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok života.
Zákon pôstu (najesť sa dosýta len raz) zaväzuje od 18-teho do 60-teho roku
života. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže zdržiavanie sa
od jedla.
Deti do 14-teho roku neviaže pôst, ale v kresťanskej výchove treba aj deti viesť
k pravému zmyslu pokánia.

Jarná zbierka na charitu
Budúcu nedeľu bude celoslovenská jarná zbierka na charitu. Všetkým darcom už
vopred úprimné Pán Boh zaplať.

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. Polykarp (70?-156?)
Pochádzal pravdepodobne z nežidovskej (gréckej) rodiny. Osobne poznal
apoštolov, hlavne sv. Jána. Priamo od nich dostal poverenie viesť Cirkev
v Smyrne, v dnešnom západnom Turecku. Ako mladý biskup poskytol
pohostinstvo biskupovi z Antiochije sv. Ignácovi, ktorého videli vojaci do Ríma,
kde bol umučený. Polykarp bol vážnou cirkevnou autoritou vo vtedajšej Malej
Ázii. Mnohí sa na neho obracali so spornými otázkami viery a mravov. Napokon
aj Polykarpa rímske úrady uväznili a nútili ho, aby sa vzdal kresťanskej viery. On
však vtedy vyhlásil: „Osemdesiatšesť rokov slúžim Kristovi, a nikdy mi nič zlé
neurobil. Ako by som mohol teda preklínať svojho Kráľa a Spasiteľa?“ Tohto
staručkého biskupa upálili na štadióne za veľkého množstva ľudí. Jeho pokoj
v tak ťažkej situácii bol pre všetkých silným svedectvom.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Dnes s Pavlom a jeho druhmi navštívime Filipy.
Mesto, ktorého obyvatelia prirastú Pavlovi k srdcu.
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 9. kalendárny týždeň.

Filipy
Misionári sa z Troady preplavili do Samotrácie, čo bol ostrov vzdialený
približne 35 km od Troady a vylodili sa v Neapole, ktorý bol prístavom
mesta Filipy, vzdialenom 16 km do vnútrozemia. Filipy boli založené
Filipom II., otcom Alexandra Veľkého, niekedy okolo r. 356 pred Kr.
V rímskej histórii sa Filipy stali známym mestom vďaka bitke v roku 42
pred Kr. medzi Cassiom a Brutom na jednej strane (ktorí zabili Júlia
Cézara) a Antóniom a Oktaviánom na strane druhej, čo bol začiatok
konca Ríma ako republiky.
Vo Filipách Pavol nenašiel synagógu pravdepodobne preto, lebo chýbal
dostatočný počet mužov na spoločnú modlitbu. Požadovaný počet mužov
sa nazýva minyam, čo po hebrejsky znamená číslo. Na spoločnú
liturgickú modlitbu bolo potrebných desať dospelých mužov. Dospelým sa

stal trinásťročný chlapec obradom bar micva. V sobotu šiel Pavol k rieke,
kde sa aj kvôli obradu očisťovania Židia najradšej schádzavali. K rieke
prišli aj ženy, medzi ktorými bola aj Lýdia, predavačka purpuru z Tyatiry.
Pozýva Pavla do svojho domu, kde sa zdržal istý čas. Lýdia a jej dom
prijali krst. Podľa všetkého, tento pobyt bol veľmi úspešným obdobím.
Kresťanská komunita vo Filipách sa aj neskôr tešila Pavlovej obľube, lebo
iba od nich Pavol prijal osobné dary.
Nevieme veľa o celej činnosti Pavla vo Filipách. Skutky nám ponúkajú
udalosť, v ktorej sa dostanú do sporu s dievčaťom, ktoré má vešteckého
ducha. Pavla a jeho spoločníkov obvinili ako židovských aktivistov
a uväznili ich (Sk 16,16-24). Skutky apoštolov vzápätí hovoria
o zázračnom Božom zásahu a obrátení strážcu väznice. Pričom opis
udalosti nie je zameraný na zázrak, ale na obrátenie strážcu (Sk 16,2534). Obdivuhodná je aj Pavlova priamosť a rozhodnosť za pravdu, ktorú
prejavil na nasledujúci deň. Z väzenia ich totiž chceli prepustiť akoby sa
nič nestalo. Ale pre Pavla bola pravda všetkým (Sk 16,35-40).
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 9. týždeň:
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.

Gal 5,18-26
Gal 6,1-5
Gal 6,6-10
Gal 6,11-18

27.02. Ef 1,1-6
28.02. Ef 1,7-10
01.03. Ef 1,11-14

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
NA OBNOVENEJ KALVÁRII NA URPÍNE
V

BANSKEJ BYSTRICI

Všetkých Vás srdečne pozývame na pobožnosť krížovej cesty
na obnovenej Kalvárii na Urpíne v Banskej Bystrici
v nižšie uvedených termínoch.
Každú nedeľu pobožnosť vyvrcholí slávením sv. omše
o 1530 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža na vrchole Kalvárie.
Do pozornosti Vám dávame najmä už tradičnú krížovú cestu
na piatu pôstnu nedeľu,
00
ktorú o 14 hod. aj s nasledujúcou sv. omšou bude sláviť
banskobyst rický d iec ézny b iskup Mo ns. R udolf Ba láž

Pobožnosť krížovej cesty pripravujú:
1. pôstna nedeľa
2. pôstna nedeľa
3. pôstna nedeľa
4. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Kvetná nedeľa

01. 03. 2009
08. 03. 2009
15. 03. 2009
22. 03. 2009
29. 03. 2009
05. 04. 2009

1400 hod.
1400 hod.
1400 hod.
1400 hod.
1400 hod.
1300 hod.

bratia bosí karmelitáni
farnosť Priechod
farnosť B.B. – Mesto
farnosť Selce
farnosť B.B. – Katedrála
mládež dekanátu Žiar n. Hr.

Pobožnosť krížovej cesty v iné dni než nedele:
Utorok po 3. pôst.ned. 17. 03. 2009

1915 hod.

mládež z UPC v B.B.

(Táto krížová cesta na Kalvárii sa začne po mládežníckej sv. omši v Katedrále)

Veľký piatok

10. 04. 2009

1000 hod.

bratia bosí karmelitáni

Adorácia pri Pánovom Hrobe:
Na Veľký piatok Vás pozývame aj na poklonu Eucharistii a Krížu pri Pánovom Hrobe,
ktorá sa uskutoční vo večerných hodinách od 1800 do 2100 hod. v kostole Povýšenia sv.
Kríža na Kalvárii.
bratia bosí karmelitáni

