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Liturgický kalendár:
Utorok

12.5.

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
Sv. Pankráca, mučeníka

ľubovoľná
spomienka

Streda

13.5.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

ľub. spom.

Štvrtok

14.5.

Sv. Mateja, apoštola

sviatok

Sobota

16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

spomienka

Nedeľa

17.5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Zbierka na seminár
V zbierke na seminár ste obetovali 455,30 EUR. Všetkým darcom úprimné
Pán Boh zaplať.

Sviatosť birmovania

V nedeľu, 24. mája 2009 o 10.00 banskobystrický diecézny biskup Mons.
Rudolf Baláž udelí sviatosť birmovania počas slávnostnej sv. omše našim
birmovancom.
Zároveň oznamujeme, že záujemcovia o prípravu na prijatie sviatosti
birmovania sa môžu prihlásiť na našom farskom úrade do konca júna
2009.

Ponúkame:
Pozvánka na EMfest
Organizačný tím EMfestu srdečne pozýva na EMfest – stretnutie mladých
na Starých Horách, inšpirované svetovým stretnutím mladých
v Medžugorí.
Príďte na Staré Hory v dňoch 23.-24. mája 2009. Čaká na vás zaujímavý
program, prednášky P. Michala Zamkovského, povzbudivé svedectvá,
adorácia s Don Antonom Červeňom, svätá omša s o. biskupom Rudolfom
Balážom a noví priatelia.
Podrobný program nájdete na nástenke alebo na www.emfest.sk.
Tešíme sa na vás. EMfest tím.

Svätec týždňa
Sv. Pankrác (3.stor.)
Pochádzal z Frýgie (dnešné Turecko). Jeho rodičia boli pohania a skoro
mu zomreli. Ujal sa ho strýko Dionýz, ktorý zaviedol Pankráca do Ríma,
kde mal chlapec akési dedičstvo. Tu sa obaja stretli s pápežom
Marcelínom, ktorý ich poučil o kresťanskej viere a pokrstil. Strýko čoskoro
zomrel a Pankráca uväznili. Bolo to v čase vlády krutého cisára
Diokleciána. Pankrác mal vtedy iba 15 rokov, preto ho chcel cisár najprv
podobrotky prehovoriť, aby sa zriekol kresťanskej viery. Keď to Pankrác
nechcel urobiť, dal ho cisár sťať. Podrobnejšie vierohodné údaje o tomto
mučeníkovi sa nezachovali, no nad jeho hrobom stojí už od šiesteho
storočia bazilika i kláštor. V Taliansku sa Pankrác uctieva ako patrón
mládeže, v iných krajinách zas ako ochranca pred jarným mrazom
(„ľadový svätý“).

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Sv. Pavol prišiel do Efezu. Aké to bolo mesto v jeho časoch,
o tom sme hovorili minulý týždeň. Teraz si priblížime Pavlovu činnosť
v Efeze.
Zároveň ponúkame aj rozpis čítaní na 20. kalendárny týždeň.

Efez (II.)
Keď Pavol prišiel do Efezu, podľa svoho zvyku vošiel do synagógy, kde
našiel učeníkov: Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných
krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov. (Sk 19,1) Autor
Skutkov apoštolov zámerne použil výraz „akýchsi učeníkov“, pretože
slovom „učeník“ označoval kresťanov. Ale títo v Efeze neboli učeníkmi
Krista v pravom zmysle. Chýbalo im niečo, čo podstatne oddeľovalo
kresťanov od pohanov, od Židov alebo od učeníkov Jána Krstiteľa. Chýbal
im totiž krst v Ježišovom mene. Pavol sa snažil zistiť, či prijali krst
a vkladanie rúk na prijatie Ducha Svätého. Z ich odpovedí zistil, že boli

len na začiatku kresťanskej formácie. Pravdepodobne to bol Apollo,
Akvila a Priscila, od ktorých už predtým počuli a ktorým uverili, že Ježiš je
očakávaný Mesiáš, ale to bolo všetko. Pavol im vysvetlil, že ohlasovanie
Jána Krstiteľa bolo iba prípravou na posolstvo Ježiša Krista. Vkladaním rúk
zažili učeníci v Efeze „Turíce“ so znameniami, ktoré sa spomínajú
pri zoslaní Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme – prorokovali
a hovorili jazykmi: A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch
Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.
(Sk 19,6-7)
Pavol najskôr tri mesiace ohlasoval a presviedčal o Božom kráľovstve.
Neskôr, pravdepodobne aby sa vyhol stretom so Židmi, uchýlil sa
do Tyrannovej školy. V gréčtine sa výraz scholédá preložiť ako aula, škola,
hala. Asi šlo o nejakú aulu, ktorej správcom bol Tyrannus a ktorá slúžila
na účely zhromaždenia, výučby a pod.
Ako hovoria Skutky apoštolov, toto trvalo dva roky a Pavlova činnosť
musela byť veľmi účinná, ako o tom sám hovorí v Sk 20,17-38 pri svojej
rozlúčke s Efezanmi v Miléte. Pavol mal pri sebe aj spolupracovníkov.
Boli nimi Timotej a Erastas, Gaius a Aristarchus. Isté je, že Pavol tu strávil
dostatočne dlhý čas na to, aby sa Pánovo slovo stalo známym nielen
v tomto meste, ale v celej provincii Ázia.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 20. týždeň:
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.

1Sol 4,13-18
1Sol 5,1-6
1Sol 5,7-11
1Sol 5,12-28

15.05. 2Sol 1,1-10
16.05. 2Sol 1,11-12;2,1-2
17.05. 2Sol 2,3-12

