KATEDRÁLNY INFOLIST
22. - 28.6.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

22.6.

Sv. Pavlína z Noly, biskupa
Sv. Jána Fishera a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov

Ľub. spom.

Streda

24.6.

NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA

Slávnosť

Sobota

27.6.

Sv. Ladislava
Sv. Cyrila Alexandrijského

Ľub. spom.

Nedeľa

28.6.

13. Nedeľa v Cezročnom období

Ponúkame:
Popoludnie s Bibliou
Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici z príležitosti ukončenia
Roku sv. Pavla, sviatku Cyrila a Metoda a Dňa otcov pozýva na Popoludnie
s Bibliou v nedeľu 21. júna 2009 od 15.00 do 19.00 hod. na Námestie SNP
v Banskej Bystrici. Súčasťou programu je čítanie z Biblie, hry s deťmi a
pre deti, predaj kníh a produktov spoločnosti ako aj predstavenie jej práce
a produktov.
Kto by mal záujem pomôcť ako lektor, animátor či technický pomocník,
môže si vziať vzadu za lavicami biely plagátik s prihláškou.

Dobrovoľnícky deň
V piatok 26. júna 2009 od 10.00 do 20.00 hod. vás kolektív Domu Božieho
milosrdenstva pozýva na návštevu pri príležitosti Dobrovoľníckeho dňa
2009.

Modlitby matiek
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie
Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole Panny
Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej v dňoch 26.6.-28.6.2009.
Program stretnutia je na nástenke.

Svätec týždňa
Sv. Ladislav (1040?-1095)
Hoci pochádzal z kráľovského arpádovského rodu, narodil sa
vo vyhnanstve v Poľsku. Po návrate do vlasti sa stal panovníkom jeho brat
Gejza. Keď Gejza v roku 1077 zomrel, prinútili Ladislava, aby sa ujal vlády,
hoci pôvodne nechcel. Čoskoro sa však stal úspešným panovníkom, ktorý
účinne zabezpečoval vonkajšiu bezpečnosť krajiny ako aj vnútorný
kresťanský poriadok. Bol najobľúbenejším panovníkom v celých uhorských
dejinách. Zaslúžil sa aj o svätorečenie viacerých uhorských svätcov ako aj
našich pustovníkov Svorada a Benedikta. Pomohol pri zakladaní biskupstva
v chorvátskom Záhrebe. Podporoval pápežov v boji proti svojvoľným
panovníkom, zasahujúcim do cirkevných záležitostí. Zomrel v Nitre alebo
v jej blízkosti.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009
Milí priatelia!
Pavlovo odvolanie na rímske občianstvo zapôsobilo
síce v prvom momente ako čarovný prútik, ale naozaj len
v tom momente ho zachránilo. Čo všetko bolo potrebné, aby sa dostal
bezpečne z Jeruzalema, to si povieme dnes.
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 26. kalendárny týždeň.

Prevoz Pavla do Cézarey
Židom sa nepáčilo, že Pavol nie je odsúdený. Dokonca sa zaviazali prísahou
držať pôst, kým Pavla nezabijú. Informovali o tom veľkňazov a chceli
pre Pavla pripraviť pascu. Nevieme akým spôsobom, ale o tomto sprisahaní
sa dozvedel Pavlov synovec a ponáhľal sa varovať svojho strýka. Synovec
informuje aj samotného veliteľa, ktorý napísal list – elegium, teda list,
v ktorom nižšie postavený úradník oboznamuje vyššie postaveného
o nejakej osobe, o predchádzajúcich súdnych úkonoch a vyjadruje svoj
osobný názor na kauzu. Kvôli bezpečnosti v noci poslal Pavla
so sprievodom 200 vojakov, 200 kopijníkov a 70 jazdcov do Cézarey

Prímorskej k prokonzulovi Félixovi. Jeho plné meno bolo Marcus Antonius
Felix. Bol prokurátorom v Judsku v rokoch 52-60 po Kr.
Vojaci dorazili do Antipatridy. Je to biblické mesto Afek, ktoré sa spomína
v 1Sam 4,1 a 29,1. Odtiaľ sa pechota a kopijníci vrátili, do Cézarey
pokračovali už len jazdci. List ihneď odovzdali Félixovi a predstavili Pavla.
Félix dal Pavla strážiť v Herodesovej vládnej budove. Rimania totiž
po smrti Herodesa Veľkého, ktorý obnovil Cézareu Prímorskú a vybudoval
z nej dôležitý prístav, používali jeho paláce a budovy. Sídlil v nich
prokurátor a ďalší úradníci, ako aj vojenskí velitelia.
Päť dní po prevezení Pavla prišiel z Jeruzalema do Cézarey veľkňaz
Ananiáš, niekoľko starších a rečník Tertullus, ktorého by sme podľa nášho
slovníka mohli nazvať advokátom.
Delegácia s týmto zložením sa snažila urobiť dojem na prokurátora, ktorý
sa mal rozhodnúť medzi Pavlom – rímskym občanom a Pavlom –
príslušníkom židovského národa.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 26. týždeň:
22.06.
23.06.
24.06.
25.06.

Tit 2,1-5
Tit 2,6-10
Tit 2,11-15
Tit 3,1-7

26.06. Tit 3,8-15
27.06. Flm 1,1-12
28.06. Flm 1,13-25

