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Sv. Turíbia de Mongrovejo, biskupa
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ZVESTOVANIE PÁNA

Nedeľa

29.3.

5. Pôstna nedeľa

Slávnosť

Krížová cesta

Budúcu nedeľu, 29. marca o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty na
Kalvárskej hore – Urpín pre všetky farnosti mesta. Pobožnosť bude viesť
diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Po skončení pobožnosti bude otec
biskup slúžiť sv. omšu.

Kresťanskí seniori
Združenie kresťanských seniorov pozýva na duchovnú obnovu seniorov,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 26.3. od 9.00 do 16.00 v DC JPII.

Modlitebné stretnutie

Dňa 25. marca 2009, o 17.10 hod. sa pred Mariánskym stĺpom bude konať
modlitebné stretnutie, ktoré začne pri príležitosti 25. výročia zasvätenia
celého sveta a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitby matiek
V kostole Panny Márie Pomocnice v BB-Sásovej sa bude v dňoch 27.29.3.2009 konať modlitbové stretnutie matiek – komunity Útecha.
Program začne v piatok o 18.00, v sobotu a nedeľu o 19.20 hod.

Svätec týždňa
Sv. Turibius de Mogrovejo (1538 – 1606)
Bol pôvodne právnikom, neskôr inkvizítorom. Na kňazské povolanie sa
vôbec nechystal. Španielsky kráľ v ňom však videl vhodnú osobu, ktorá by
mohla organizovať cirkevný život v Peru, ktoré bolo vtedy španielskou
kolóniou. Turibius po veľkom zdráhaní bol nakoniec vysvätený
za arcibiskupa do peruánskeho mesta Lima. Pre 43 ročného muža už

nebolo ľahké zmocniť sa v cudzom prostredí takej zodpovednej úlohy.
No jeho inteligencia, telesná a duchovná energia mu pomohli urobiť pre
túto juhoamerickú krajinu naozaj veľa. Vybudoval mnoho kostolov,
kláštorov, škôl a nemocníc. Domorodé obyvateľstvo si ho veľmi rýchlo
obľúbilo ako svojho obrancu proti surovým kolonizátorom. Turibius sa
naučil indiánske jazyky a pravidelne navštevoval svojich veriacich
v diecéze veľkej asi milión kilometrov štvorcových. Strmé hory a prudké
rieky, nebezpečné cesty, to všetko ho natoľko vysililo, že na jednej
z takýchto ciest umiera.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Pavlov Pobyt v Korinte končí.
A tým končí aj naša cesta s Pavlom na jeho Druhej
misijnej ceste
S Pavlom sa však nelúčime. Celý týždeň sa môžeme
ponárať do jeho slov, ktoré nám ponúka v liste Efezanom.

Návrat
Napriek skromným informáciám, ktoré ponúkajú Skutky apoštolov vieme,
že Pavlova aktivita v Korinte bola veľmi bohatá. Už samotný údaj o dĺžke
pobytu (rok a šesť mesiacov v Sk 18,11) to naznačuje. Podobne aj dva listy
Korinťanom ukazujú, že Pavol rozvinul v tomto meste živú katechézu,
ktorá zahŕňala základné pravdy viery, ale aj problémy pri budovaní
jednoty spoločenstva.
Tieto Pavlove aktivity vyvolávali nevôľu a hnev Židov, ktorí ho obvinili
u prokonzula Gallia. Žalobcovia nemohli Pavla obviniť z porušenia
Mojžišovho zákona. Gallio odmietol prijať túto kauzu z dôvodu causa
extra ordinem, keď bol sudca slobodný, či kauzu prijme alebo nie, čím
odmietol vôbec začať riešiť kauzu. Po tejto udalosti Pavol ostal v Korinte

ešte veľa dní. Je ťažko bližšie určiť, o aký časový úsek išlo. Pavol sa
odplavil do Sýrie a s ním aj Akvila a Priscilla. Zastavil sa v Efeze,
pravdepodobne kvôli doplneniu zásob na lodi. Tam, podľa svojho zvyku
šiel do synagógy a hovoril so Židmi. Napriek naliehaniu pri nich nezostal
dlho, pravdepodobne preto, že už bol rozhodnutý vrátiť sa do domovskej
Antiochie, ale prisľúbil, že sa vráti tak rýchlo, ako to bude možné. Vylodil
sa v Cźarei Prímorskej a vstúpil do Antiochie. Bola pravdepodobne jeseň
v roku 52 po Kr., teda jeho druhá misijná cesta trvala takmer 3 roky
a Pavol mohol byť s jej výsledkom spokojný.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 12. týždeň:
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.

Ef 5,21-27
Ef 5,28-33
Ef 6,1-4
Ef 6,5-9

27.03. Ef 6,10-17
28.03. Ef 6,18-20
29.03. Ef 6,21-24

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

