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Liturgický kalendár:
Pondelok

9.3.

Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky

Nedeľa

15.3.

3. Pôstna nedeľa

Rekolekcie kňazov
V pondelok 9. marca budú rekolekcie kňazov dekanátu BB-Katedrála vo farnosti
BB-Radvaň. Spoločná sv. omša bude o 9.00 hod. Preto o 8.30 sv. omša v Katedrále
nebude.

Jarná zbierka na charitu

Minulú nedeľu bola celoslovenská jarná zbierka na charitu. V našej farnosti sa
vyzbieralo 567,00 €. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Svätec týždňa
Sv. Františka Rímska (1384-1440)
Pochádzala zo šľachtickej rodiny. Hoci túžila po rehoľnom živote, na žiadosť
rodičov sa vydala. V manželstve však zažila ťažké rany. Dve jej deti umreli počas
moru a najstaršieho chlapca odvliekli ako rukojemníka. Bolo to ťažké obdobie,
kedy neapolský kráľ Ladislav trikrát okupoval a vyplienil Rím. Františkin manžel
bol pri obrane Ríma ťažko zranený a už nikdy celkom nevyzdravel. Františku od
zúfalstva zachránila jedine jej hlboká zbožnosť a dobročinnosť. Pomáhala tým,
ktorí boli na tom ešte horšie. Ošetrovala chorých, privádzala ich k pokániu a
rozdávala zo svojich zásob. Hoci žila v domácnosti a opatrovala chorého muža,
spôsob jej života bol veľmi podobný rehoľnému. Po manželovej smrti sa stala
rehoľníčkou. Obyvatelia Ríma si ju veľmi vážili už za jej života. Stále mali pred
očami ako chodí po Ríme so svojím somárikom, na ktorom bolo naložené drevo
a potraviny pre tých najbiednejších. Hneď po smrti ju začali uctievať ako svätú.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Pavol sa zo Solúna vybral do Berey. Zdržal sa tu však len krátko
a odišiel do Atén. Čo bolo príčinou tohto krátkeho pobytu
a ako ho prijali v Aténach, to si povieme dnes.

Berea

Nachádza sa asi 70 km na juhozápad od mesta Solún. Podľa legendy bolo
mesto založené nymfou Bereou. V Sk 17,11 sa uvádza, že Židia z Berey
boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou
dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. Opäť sa
opakuje podobná schéma, podľa ktorej Pavol ide najskôr do židovskej
synagógy. Pavol mal v tomto meste veľký úspech, o ktorom sa dozvedeli
Židia v Solúne, začali búriť zástupy, iste s úmyslom prekaziť Pavlovi jeho
činnosť. Preto bratia hneď vypravili Pavla, aby šiel až k moru a odtiaľ
do Atén (Sk 17,14), čo je približne 550 km.

Atény

Treba povedať, že v časoch Pavla boli Atény už len prízrakom politického,
kultúrneho a umeleckého jasu minulosti. Samozrejme Atény pokračovali
v tradícii obrovského kultúrneho a umeleckého dedičstva. V časoch
rímskej nadvlády boli Atény slobodným mestom a ešte aj v rímskej dobe
boli centrom rôznych škôl: stoikov, epikurejcov, neopytagorov, medio –
platonikov. Preto je pochopiteľné, že Atény aj podľa Sk 17,16-34
predstavujú vrchol Pavlovej misie na jeho druhej ceste. V osobe Pavla ide
o konfrontáciu Atén ako symbolu pohanského sveta a jeho kultúry
s kresťanstvom. Ide o konfrontáciu „múdrosti tohto sveta“ s „múdrosťou
Boha“.
Pavol prichádza so svojím monoteizmom do konfrontácie s polyteizmom
ako to zachytávajú Sk 17,16: búril sa v duchu, keď videl, že mesto je
oddané modlárstvu. Pavol nevstúpil len do synagógy, aby diskutoval
so Židmi, ale diskutuje s filozofmi na Agore. Išlo o námestie, kde mohli
filozofi predstavovať svoje myšlienky, ľudia tu debatovali o politike,
kultúre, náboženstve a pod. Pavol sa dostal dokonca aj na areopág.
Areopág znamená v preklade Aresov vŕšok. Niekedy sa nazýva aj Marsov
vŕšok. V 5. stor. pred Kr. toto miesto slúžilo na zhromaždenie mestského
koncilu, ktorý mal legislatívnu právomoc. Na Areopágu Pavol vystúpil
so svojou rečou. Zdá sa, že v jeho reči ide predovšetkým o symboliku.
Pavol stojí na mieste, kde dlhé stáročia pred ním prednášali svoje učenie
rôzni filozofi a ich stúpenci. V Pavlovej osobe sa na toto miesto dostáva
evanjelium. Pavlova reč je vyjadrením dramatického a existenčného
postoja medzi kresťanským posolstvom a gréckou múdrosťou. Ide o snahu

o kultúrnu inkarnáciu apoštola, ktorý sa pri každej príležitosti snažil stať
pre Grékov Grékom a pre Židov Židom, aby získal všetkých pre Krista.
Pavol zvestuje jediného a pravého Boha, toho, ktorého Aténčania
uctievajú, ale nepoznajú (porov. Sk 17,23). Keď Pavol prišiel k téme
vzkriesenia, nemohol pokračovať. Pre Aténčanov nebolo zjavenie sa Boha
za účelom spásy človeka prijateľné. Matéria je v gréckej filozofii chápaná
ako väzenie, z ktorého sa duch musí oslobodiť. V dôsledku toho nebolo
pre gréckych stoikov možné prijať ústrednú myšlienku kresťanstva –
vzkriesenie Krista. Zlyhanie Pavla bolo evidentné. Hoci z Atén Pavol
odchádza ponížený a opovrhnutý filozofmi, môžeme diskutovať, či naozaj
išlo o zlyhanie. Je úlohou Kristovho evanjelia za každú cenu presvedčiť
o svojej pravde a všade triumfovať? Zoči-voči múdrosti sveta sa môže
zdať, že evanjelium zlyháva, neteší sa veľkej popularite a nezapĺňa prvé
miesta v médiách. Ale to nie je ani poslaním evanjelia. Ale Pavlovo
zlyhanie nebolo úplné, lebo na areopágu dokázal niektorých aj osloviť:
No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionýz
Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. (Sk 17,34). S týmto
drobným úspechom Pavol odchádza do Korintu a začína znova.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 11. týždeň:
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.

Ef 3,1-7
Ef 3,8-12
Ef 3,13-16
Ef 3,17-21

13.03. Ef 4,1-6
14.03. Ef 4,7-10
15.03. Ef 4,11-13

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

