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Liturgický kalendár:
Utorok

21.4.

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

Ľub. spom.

Štvrtok

23.4.

Sv. Vojtecha, bibskupa, mučeníka

Spomienka

Piatok

24.4.

Sv. Juraja, mučeníka
sv. Fidélia zo Sigmaringenu, mučeníka

Ľub. spom.

Sobota

25.4.

Sv. Marka, Evanjelistu

Sviatok

Nedeľa

26.4.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

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.
Využime túto ponuku, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš!

Zbierky
V zbierke na Jeruzalem sa vyzbieralo 131,66 € na Boží hrob 175,38 €. Všetkým
darcom Pán Boh zaplať.

Ponúkame:
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.

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.
Program začne o 9.00 hod. možnosťou sv. spovede, o 10.00 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. Vojtech (956? 997)
Známy aj pod menom Adalbert. Pochádzal z českého rodu Slavníkovcov.
Študoval v Nemecku. Bol nadpriemerne vzdelaný a hlboko duchovný. V Prahe
prijal kňazskú vysviacku. Žil v čase, keď českí veľmoži už síce prijali kresťanskú
vieru, no stále žili pohanským spôsobom. Vojtecha veľmi zarmucovala ich
surovosť, nemravnosť a vykorisťovanie chudobných. Robil všetko preto, aby sa
chudobných zastal a pomohol im vstať z duchovnej i hmotnej biedy. Ako 27
ročný sa stal pražským biskupom. Od tej chvíle ešte viac pomáhal slabým
a karhal veľmožov. Tí mu preto spôsobovali nesmierne ťažkosti. Vojtech preto
odišiel do Ríma, aby tam žil v benediktínskom kláštore. Na žiadosť pápeža sa
však čoskoro vrátil do Prahy. Odpor šľachty však znova spôsobil jeho odchod
do Ríma. Pri treťom príchode do Čiech už narazil na ostré nepriateľstvo. Veľmoži
vyvraždili celý jeho rod a tak Vojtech odchádza do susedných krajín.
V severnom Poľsku dosiahol pekné misijné úspechy. V susednom Prusku však
horlivého misionára zavraždili. Jeho telo, pochované v Hnezdne, o štyridsaťdva
rokov neskôr ukoristil český kráľ Břetislav a preniesol do Prahy.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Sv. Pavol všade, kde chodil, ohlasoval Zmŕtvychvstalého Ježiša
Krista – Milosrdného. Využime sviatok Božieho milosrdenstva
na získanie tohto milosrdenstva.
Ponúkame rozpis čítaní na 17. kalendárny týždeň.

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 17. týždeň:
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.

Kol 1,13-20
Kol 1,21-23
Kol 1,24-29
Kol 2,1-8

24.04. Kol 2,9-15
25.04. Kol 2,16-23
26.04. Kol 3,1-4

