KATEDRÁLNY INFOLIST
8. - 14.6.2009
Liturgický kalendár:
Utorok

9.6.

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

ľub. spom.

Štvrtok

11.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

slávnosť

Sobota

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi

spomienka

Nedeľa

14.6.

11. Nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný
sviatok, ktorý svätíme ako nedeľu.
Sv. omše zo slávnosti budú v stredu o 18.00 hod., vo štvrtok o 7.00, 8.30 a
18.00 hod.
Z príležitosti tejto Eucharistickej slávnosti bude po sv. omšiach o 8.30 a
o 18.00 eucharistická pobožnosť z tejto slávnosti.

Úplné odpustky
Veriaci, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastní
na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Tantum ergo, môže
za zvyčajných podmienok (byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba
na úmysel Sv. Otca, vzbudiť si odpor k hriechu) získať úplné odpustky.

Ponúkame:
Prezentácia farských speváckych zborov
Farnosť Svätého Ducha v Podlaviciach pozýva na 1. ročník prezentácie
farských speváckych zborov mesta Banská Bystrica pod názvom STÁLE
S TEBOU, dňa 14.06.2009 o 15.00 v kostole v Podlaviciach.
Účasť prisľúbili:
- Spevácky zbor z farnosti B.B.- Fončorda
- Spevácky zbor „Laudate Dominum“ z farnosti B.B.- Sásová
- RKC spevácky zbor z farnosti Selce, filiálka Šalková
- Spevácky zbor „Cantate Deo“ z farnosti B.B.- Podlavice
- Katedrálny spevácky zbor „Xaverius“ z farnosti B.B.- Katedrála

Po prezentácii budú tieto zbory spoločne sprevádzať liturgiu sv. omše
o 18.00 hod..

Sväté omše v UPC
Sväté omše v Univerzitnom pastoračnom centre Štefana Moysesa, biskupa
počas vysokoškolských prázdnin nebudú bývať. Posledná svätá omša
v tomto akademickom roku bude v stredu 10. júna o 20.00.
V novom akademickom roku 2009/2010 bude prvá svätá omša v nedeľu
13. septembra o 20.00.

Svätec týždňa
Sv. Anton Paduánsky (1195?-131)
Narodil sa v portugalskom meste Lisabon. Ako 15 ročný vstúpil do kláštora a stal
sa kňazom. Ako františkánsky misionár odišiel na misie do Afriky. Tu ochorel
a keďže choroba pretrvávala, rozhodol sa pre návrat domov. Loď, ktorou
cestoval, však kvôli búrke musela pristáť na ostrove Sicília. Anton to bral ako
znamenie. Odišiel do Assisi, kde sa stretol so svojím hlavným predstaveným
a ten mu dovolil žiť v pustovni pri meste Forli. Keď raz zavolali Antona do mesta
kázať, už ho viac nechceli pustiť. Zistili, že je vynikajúci kazateľ a učený teológ.
Po tejto udalosti bol Anton pozývaný na viaceré miesta ako vyhľadávaný kazateľ.
Kázne, zázraky, ale hlavne jeho príkladný život priťahovali mnohých.
Pri všetkých týchto úspechoch ostával Anton pokorným pustovníkom. Na žiadosť
pápeža začal svoje kázne aj zapisovať. Po vykonaní viacerých úloh v rámci
rehole sa Anton definitívne usadil v Padove. Zhoršujúca vodnatieľka spôsobila
však veľmi skoro jeho smrť. Slávny františkán bol všetkými svojimi súčasníkmi
jednoznačne považovaný za svätca.

ROK SV. PAVLA

28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Vstupujeme do poslednej etapy nášho sprevádzania
sv. Pavla na ceste za Pánom Ježišom. Kto by si myslel,
že bude plná úspechu a slávy z ľudského pohľadu, ten by sa sklamal.
No z Božieho pohľadu uvidíme Pavla naozaj ako víťaza. Predovšetkým
nad sebou samým. Ale aj ako víťaza, ktorý vbehol do pravého Cieľa nášho
života.
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 24. kalendárny týždeň.

6. etapa: Obetovať

Dostali sme sa k poslednej, šiestej etape
nášho sprevádzania sv. Pavla na jeho –
a dá sa povedať aj na našej – ceste
za Pánom Ježišom. Táto etapa jeho cesty je
poznačené
novými
obetami,
ktorej
vrcholom bude úplná obeta života
za Krista. Aby sme sa od sv. Pavla naučili pre svoj praktický kresťanský
život aký zmysel má obeta a čo ňou môže byť, to – aj na jeho príhovor –
môžeme dosiahnuť pozorným sledovaním a sprevádzaním ho na jeho
poslednej ceste – na ceste do Ríma.

Cesta do Ríma ...
.... neprijatie v Jeruzaleme ...
Keď Pavol dokončil rozprávanie o svojich cestách, útrapách aj úspechoch,
Jakub a starší sa s veľkou diplomaciou obrátili na Pavla: Vidíš, brat, koľko
tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. Ale o tebe sa dopočuli, že učíš
všetkých Židov, čo sú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, a hovoríš,
že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. Čo teda robiť?
Isto sa dozvedia, že si prišiel. Urob teda toto, čo ti hovoríme: Máme
štyroch mužov, ktorí majú sľub. Vezmi ich, posväť sa s nimi a zaplať
za nich; aby si dali oholiť hlavu. Tak zvedia všetci, že nie je nič na tom,
čo o tebe počuli, ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho.
(Sk 21,20-24)
Treba povedať, že tieto myšlienky pripisované Pavlovi, v skutočnosti
Pavlove neboli. Pavol nikdy neučil ani Židov ani židokresťanov, aby
nedodržiavali zákon a nedali sa obrezať. On sám pravdepodobne tiež
pred nejakým časom zložil sľub nazireátu. Ba dokonca v prípade Timoteja
neprotirečil, aby bol obrezaný. To, čo Pavol ohlasoval bola skutočnosť, že
obriezka a zákon nemôžu byť považované za nevyhnutné prostriedky
ku spáse, keďže jediným prostredníkom je Kristus. Navyše zdôrazňoval, že
povinnosť prijať obriezku a zákon nie je určené pre pohanov.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 24. týždeň:
08.06.
09.06.
10.06.
11.06.

2Tim 1,1-6
2Tim 1,7-12
2Tim 1,13-18
2Tim 2,1-7

12.06. 2Tim 2,8-13
13.06. 2Tim 2,14-19
14.06. 2Tim 2,20-26

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)

