KATEDRÁLNY INFOLIST
18. - 24.5.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

18.5.

Sv. Jána I., pápeža, mučeníka

ľub. spom.

Streda

20.5.

Sv. Bernardína Sienského, kňaza

ľub. spom.

Štvrtok

21.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

Piatok

22.5.

Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky

ľub. spom.

Nedeľa

24.5.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu. Záväzný je
jeden deň. U nás budeme prosiť Pána Boha o jeho požehnanie na tento
cieľ v utorok.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.
Sv. omše zo slávnosti budú takto: V stredu večer o 18.00 hod, vo štvrtok
o 7.00 8.30 a 18.00 hod.

Novéna k Duchu Svätému
V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Budeme sa ju modlievať vždy
pred večernou svätou omšou o 17.30 hod.

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.
Prosíme o modlitby za nich, aby sa dobre pripravili na prijatie darov
Ducha Svätého.
Zároveň oznamujeme, že ďalší 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.

Miestna skupina SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov SSV
na návštevu stredovekého gotického kostola v Čeríne, spojenú so sv.
omšou o 10.45, v nedeľu 24. mája 2009. Odchod autobusového nádražia,
nást. č.13 o 10.10 hod.

Združenie seniorov
Združenie kresťanských seniorov pozýva na púť na Staré Hory , ktorá sa
bude konať v stredu 27. mája 2009. O 9.30 bude modlitba posv. Ruženca,
o 10.00
sv. omša, ktorú celebruje Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický
diecézny biskup. Odchod z Autobus. nádražia o 7.25, 8.00, 9.15.

Svätodušná púť – Staré Hory
V dňoch 30. a 31. mája sa na Starých Horách koná tradičná Svätodušná
púť. Podrobný program nájdete na plagáte.

Svätec týždňa
Sv. Ján I. (6.stor.)
Sa stal pápežom v čase, kedy bol pánom Itálie ostrogótsky kráľ Teodorik.
Tento kráľ vychádzal dobre s rímskymi pápežmi, no zároveň sa pridŕžal
bludného učenia ariánov. Keď byzantský cisár Justín I. zakročil voči
ariánom a nútil ich zrieknuť sa bludu, Teodorik naliehal na pápeža, aby sa
ariánov zastal. Ján I. sa tak ocitol medzi dvoma mlynskými kameňmi na jednej strane bol Teodorikovi zaviazaný, na druhej strane nemohol
súhlasiť s bludným učením. Vybral sa preto do Carihradu, aby
u byzantského cisára vymohol aspoň zmiernenie zásahov proti ariánom.

Jánova návšteva v Carihrade posilnila vzťahy medzi západnou
a východnou Cirkvou. Bol prijatý s poctami a korunoval cisára Justína.
No po návrate mu dal ostrogótsky kráľ Teodorik veľmi bolestne pocítiť, že
nie je spokojný s jeho pôsobením na cisára. Chorého pápeža dal uväzniť
a šikanoval ho, následkom čoho zomrel. Hoci nebol priamo zavraždený,
ľud ho od začiatku uctieval ako mučeníka. Pápežovi Jánovi I. vďačíme
za zavedenie kresťanského letopočtu. Mních Dionýz, ktorý vypočítal rok
Kristovho narodenia sa však pomýlil o niekoľko rokov. Ježiš Kristus sa totiž
narodil 4 – 7 rokov skôr.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Krátko pred plánovaným Pavlovým odchodom z Efezu
nastal veľký problém – Pavla a jeho spoločníkov chceli postaviť pred súd
za rúhanie proti bohyni Artemis. Ako to prebiehalo a ako to dopadlo,
o tom si povieme dnes.
Zároveň ponúkame aj rozpis čítaní na 21. kalendárny týždeň.

Pobúrenie zlatníkov
Spoločenstvo v Efeze už bolo dostatočne silné a pevné. Pavol cítil potrebu
ísť ďalej, preto začal plánovať svoje ďalšie cesty. Jeho túžbou bolo dostať
sa do Ríma: Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v Duchu, že prejde
Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal: „Keď sa ta
dostanem, musím sa pozrieť do Ríma.“ (Sk 19,21). Pavla však postihla
závažná udalosť, ktorá narušila jeho plány.
Istý zlatník menom Demeter, vyrábal strieborné reprodukcie chrámu
bohyne Artemis, ktoré si ľudia kupovali, aby ich doma vkladali
do výklenkov na znak úcty bohyni Artemis a jej chrámu. Tento Demeter
zhromaždil svojich kolegov ako aj tých, čo mali podobné remeslo
a hovoril im: „Muži, vy viete, že z tohoto remesla máme zisk. A vidíte
i počujete, že tento Pavol nielen v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil
a odvrátil veľký zástup, lebo hovorí, že to, čo zhotovujú ruky, nie sú
bohovia. A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že

upadne, ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa
rúcať veleba tej, ktorú si ctí celá Ázia i celý svet." (Sk 19,25-27). Grécka bohyňa
Artemis bola Rimanmi uctievaná pod menom Diana. Grécky text Nového zákona
používa meno Artemis, slovenský preklad používa rímske pomenovanie Diana.

Jednoduchý príhovor zlatníka Demetera mal rýchle účinky. Prepukol
hnev, chytili Pavlových sprievodcov Gaja a Aristarcha a hnali ich
do divadla. Divadlo v Efeze sa nachádza v západnej časti mesta a
po poslednej prestavbe cisárom Trajánom mohlo pojať až 25 000 ľudí.
Používali ho nielen na divadelné predstavenia, ale aj na rôzne masové
zhromaždenia, obety, sviatky a modlitby.
Musel zasiahnuť až mestský tajomník, ktorý diplomatickým spôsobom
vyriešil situáciu. Prehlásil, že Pavol sa nedopustil ani svätokrádeže ani
rúhania proti bohyni. Žalobcom odporučil, aby sa obrátili na verejné súdy
a prokonzulov, aby Pavla a jeho spoločníkov žalovali tam. Dav sa
upokojil a rozišiel. V tomto prípade sa Pavol vyhol nebezpečenstvu, ktoré
mu hrozilo.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 21. týždeň:
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.

2Sol 2,13-17
2Sol 3,1-5
2Sol 3,6-10
2Sol 3,11-18

22.05. 1Tim 1,1-7
23.05. 1Tim 1,8-14
24.05. 1Tim 1,15-20

Nezabudnime na Odpustky v jubilejnom
Roku sv. Pavla
Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 29. júna 2008 Rok sv. Pavla, v ktorom až
do 28.6.2009 Cirkev udeľuje odpustky. V našej diecéze môžeme získať úplné
odpustky v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici,
vo farských kostoloch v sídlach dekanátov, v bazilike na Starých Horách –
mariánskom pútnickom mieste a v kostoloch zasvätených apoštolom Petrovi a
Pavlovi.
Podmienky získania odpustkov sú tie isté ako pri všetkých udalostiach, kedy
Cirkev dáva možnosť úplných odpustkov: stav milosti, návšteva určeného miesta,
modlitba Verím v Boha, Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.
(zverejnené v ACEN 3/2008)

