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Milosť vám a pokoj
od Boha, nášho Otca:
Jemu sláva na veky vekov.
Požehnané veľkonočné sviatky,
Plné milosti a nádeje
Z Kristovho zmŕtvychvstania
Vám zo srdca vyprosujú
Ján Krajčík, dekan a Marián Gregor, kaplán
Liturgický kalendár:
Pondelok až sobota sú dni Veľkonočnej oktávy
Nedeľa

19.3.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sviatok Božieho milosrdenstva
Druhá veľkonočná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. S týmto sviatkom
je spojený najväčší prísľub Milosrdného Ježiša: Duša, ktorá po dobrej svätej
spovedi pristúpi v tento deň k svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie
vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú
milosti. Je to úžasný prísľub, ktorého hodnota sa rovná sviatosti krstu.
Aby sme sa na to dobre pripravili, budeme sa celý týždeň po prvej rannej
sv. omši o 7.30 hod. modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. V nedeľu,
na sviatok Božieho milosrdenstva sa novénu pomodlíme o 9.00 hod. s možnosťou
uctenia si relikvie sv. Faustíny.
Využime túto ponuku, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš!

Farnosť Božieho milosrdenstva na Belvederi
V našom dekanáte máme aj farnosť Božieho milosrdenstva, ktorá Vás pozýva
na slávnosť 1. výročia zriadenia farnosti a posviacky kostola Božieho
milosrdenstva. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 19. apríla o 15.00 hod.
Hlavným celebrantom bude dekan Ján Krajčík.

Veľkonočná mariánska antifóna
Počas Veľkonočného obdobia sa nemodlíme „Anjel Pána“, ale modlitbu „Raduj
sa, nebies, Kráľovná“.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Od utorka do piatku bude spovedná služba v katedrále len v čase od 10.00
do 14.00 hod.

Zbierka z Kvetného víkendu
Počas Kvetnej nedele sa v našej farnosti vyzbieralo pre činnosť mládeže
248,00 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli
k slávnostnému priebehu tohtoročných Veľkonočných sviatkov. Nech Vám to
Pán odmení veľkonočným darom pokoja a radosti.

Miestna skupina SSV
Miestna skupina SSV pozýva členov a priaznivcov na sv. omšu za členov SSV,
ktorá sa bude konať 23. apríla 2009 o 16.30 vo farskom kostole sv. Michala
na Fončorde. Sv. omšu obohatí spevmi farský spevácky Zbor sv. Cecílie.
Po sv. omši sa uskutoční beseda s vdp. Petrom Staroštíkom.

Univerzita tretieho veku
Teologický inštitút pri Kňazskom seminári v Badíne oznamuje, že otvára
Centrum ďalšieho vzdelávania pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú
vzdelávať v teologických vedách. Centrum ďalšieho vzdelávania otvára tri
študijné odbory:
1. Filozoficko-teologické vzdelávanie pre lektorov a akolytov
2. Teologická antropológia a antropologická katechéza
3. Teológia manželstva a rodiny
Vzdelávací proces bude trvať 3 roky. Podmienkou pre Univerzitné vzdelávanie je
maturita.
Podrobnejšie informácie a formulár prihlášky nájdete na www.xaver.sk alebo
na tel.č. 048/4182240.

Prihlášky treba poslať podľa formulára do 01.09.2009 na adresu KS:
TI pri KS sv. Františka Xaverského
Banská 28
976 32 Badín
Pohovory s prihlásenými budú 04.09.2009 v Kňazskom seminári sv. Františka
Xaverského v Badíne od 9:00 hod.
Začiatok školského roka bude 22.09.2009 a začne sv. omšou spojenou s Veni
Sanctae o 9:30 hod. v kaplnke Kňazského seminára v Badíne.

5. rozhlasová púť Rádia Lumen
Rádio Lumen pripravuje v tomto roku 5. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v piatok 1. mája 2009. Jej tohtoročná
téma znie Ohlasovať Božie milosrdenstvo (podľa sv. Pavla). Cieľ púte:
– vnímať veľkosť mislordnej Božej lásky v živote každého človeka,
– Posilniť sa v nasledovaní Milosrdného Ježiša,
– Púťou a modlitbou prežiť odkaz milosrdenstva pre iných,
– Poznať odkaz svätej sestry Faustíny.
00
Program začne o 9.00 hod. možnosťou sv. spovede, o 10. bude privítanie
pútnikov a po ňom modlitba posv. ruženca. O 11.00 hod. nasleduje slávnostná
svätá omša. Popoludňajší program sa začne o 14.00 hod. vystúpením pani Hanky
Servickej. Zbor sv. Romana Sladkopevca zaspieva Akatist k Ježišovi Kristovi
o 14.30 hod. O 15.00 hod. nasleduje korunka k Božiemu milosrdenstvu
a záverečné požehnanie pútnikov.
Informácie o 5. rozhlasovej púti získate v pracovných dňoch na telefónnych
číslach 048/4710810, 4710826 alebo na Lumen linke každý štvrtok od 16.00
hod. do 18.00 hod., na bezplatnom telefónnom čísle 0800 113 144, prípadne
e-mailom na adrese: put@lumen.sk .

Svätec týždňa
Sv. Martin I. (zomr. r. 655)
sa stal pápežom v období teologických diskusií o osobe Ježiša Krista. Časť
teológov sa totiž pridržiavala nesprávneho názoru, že Ježiš nemal ľudskú, ale iba
božskú vôľu. V tomto prípade by však nebol skutočným človekom. Zástancom
tohto bludného názoru – monoteletitzmu - bol aj byzantský cisár Konstans II.
Martin hneď po svojom zvolení za pápeža zvolal synodu biskupov, na ktorej sa
jasne definovalo pravé učenie o osobe Ježiša Krista, ktorý v sebe v plnom zmysle
spája božskú i ľudskú prirodzenosť. Voči tomu však ostro reagoval cisár. Nariadil
uväzniť, ba aj usmrtiť pápeža. Zbrojnoš, ktorý mal pápeža usmrtiť počas omše,
v rozhodujúcej chvíli náhle oslepol. Nakoniec sa však cisárovi predsa podarilo

pápeža Martina zajať. Súd z celej vieroučnej záležitosti urobil politický spor
a pápeža odsúdil za to, že brojí proti cisárovi. Pápež Martin I. bol preto poslaný
do vyhnanstva na polostrov Krym v Čiernom mori. Tam trpel opustenosťou
a nedostatkom najzákladnejších potrieb. Hoci nezomrel priamo násilnou smrťou,
ťažké vyhnanstvo nás oprávňuje považovať ho za mučeníka.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Veľkonočná oktáva je príležitosťou naplno prežívať dar
osobného vykúpenia, ktorý sme dostali.
Preto ponúkame len rozpis čítaní na 16. kalendárny týždeň.

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 16. týždeň:
13.04.
14.04.
15.04.
16.04.

Flp 3,17-21
Flp 4,1-3
Flp 4,4-9
Flp 4,10-13

17.04. Flp 4,14-23
18.04. Kol 1,1-8
19.04. Kol 1,9-12

