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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 13.7. Sv. Henricha Ľub. spom. 

Utorok 14.7. Sv. Kamila de Lellis, kňaza Ľub. spom. 

Streda 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Štvrtok 16.7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľub. spom. 

Piatok 17.7. Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka 

Nedeľa 12.7. 16. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 

Pozývame: 
Deviatnik k Panne Márii Karmelskej na Kalvárii 
Všetkých veriacich z Banskej Bystrice i okolia, ktorí prijali karmelitánsky 
škapuliar, všetkých tých, ktorí ho túžia prijať, ako aj všetkých, ktorým je blízka 
karmelitánska spiritualita a úcta k Panne Márii srdečne pozývame na deviatnik 
k Panne Márii Karmelskej, ktorý bude našou spoločnou prípravou na samotnú 
slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel – hlavnej patrónky 
karmelitánskeho rádu. 
Deviatnik sa bude konať v dňoch od utorka 7. júla do stredy 15. júla 2009 
v kostole Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii. V programe bude každý deň sv. omša 
o 1830 hod. (v nedeľu o 1530 hod.) s príležitostnou kázňou, v ktorej budeme 
postupne rozoberať tradičnú mariánsku modlitbu Zdrava’s Mária. Pri sv. omši sa 
tiež pomodlíme modlitbu deviatnika. Vždy po sv. omši bude pre všetkých 
záujemcov možnosť prijať sv. škapuliar, zadovážiť si nový, prípadne si zaobstarať 
knižky a modlitebníky s karmelitánskou tematikou, ktoré Vám ponúkneme. 
Naša príprava sa zavŕši vo štvrtok 16. júla v deň samotnej slávnosti, keď bude 
slávnostnú sv. omšu v kostole Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii celebrovať vdp. 
dekan Mons. Ján Krajčík o 1830 hod. Aj po tejto sv. omši bude možnosť prijať 
karmelitánsky sv. škapuliar. V tento deň môžete u nás za obvyklých podmienok 
získať úplné odpustky. 
Medzi hlavné milosti, ktoré sú spojené s  úctou a  nosením karmelitánskeho 
škapuliara, patrí prísľub Panny Márie, že taký človek nebude zatratený, a že keby 
sa dostal po svojej smrti do očistca, tak ho Mária v prvú sobotu po jeho smrti príde 
odtiaľ vyslobodiť. 



Nech sa tento deviatnik stane výrazom našej túžby ešte viac milovať Pannu Máriu, 
spoznávať tajomstvá jej svätosti a spolu s ňou vernejšie nasledovať nášho Pána. 

bratia bosí karmelitáni z Kalvárie 
 
 

Kvety pre Katedrálu 
Zo srdca ďakujeme všetkým vám, ktorí ste doteraz priniesli kvety, aby 
mohla byť nimi vyzdobená Katedrála.  
Ak by niekto chcel podarovať kvety zo svojej záhradky, prosíme vás odovzdať ich 
p. kostolníčke alebo vložiť do pripravenej nádoby s vodou pri zadnom oltári 
vpravo (pri spovednici). Nech vám tieto dary Pán štedro odplatí. 
 
 
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Bonaventúra (1218?-1274) 
Pochádzal zo strednej Itálie. V detstve smrteľne ochorel. Po matkiných modlitbách 
k sv. Františkovi Assiskému však nečakane vyzdravel. Mal veľké nadanie. To sa 
ukázalo zvlášť počas jeho štúdií v Paríži. Tu vstúpil aj do františkánskej rehole. 
Kvôli jeho učenosti a nábožnosti ho mali všetci vo veľkej úcte. Preto ho aj zvolili  
za generálneho predstaveného františkánov. Ako predstavený upozorňoval          
na chyby, povzbudzoval a písaným slovom obraňoval rehoľné ideály františkánov. 
V záujme rehole i celej Cirkvi často konal cesty po Európe. Pápež ho vymenoval          
za biskupa a kardinála a poveril ho prípravou Druhého lyonského koncilu. Koncil 
sa okrem iného zaoberal zjednotením katolíkov s gréckymi pravoslávnymi. Aj 
v tejto oblasti vystupuje do popredia Bonaventúrova snaha o vyjasnenie sporov, 
ktorá veci veľmi pomohla. Toto úsilie však vyčerpalo jeho sily a už počas koncilu 
umiera. Na jeho pohrebe sa zúčastnil pápež i s celým koncilovým zhromaždením. 
Pre svoje filozoficko-teologické a mystické spisy je Bonaventúra označovaný aj 
ako „serafínsky učiteľ“. 
 
 

RROOKK  SSVV..  PPAAVVLLAA  
2288..0066..22000088  ––  2299..0066..22000099  

 
 
 

Milí priatelia! 
Rok sv. Pavla už skončil. Aj my končíme s našimi katechézami  
o sv. Pavlovi. Ak sme sa od neho naučili úprimnejšie milovať  
Pána Ježiša a vážiť si viac dar viery, tak môžeme len ďakovať a radovať sa. 
Nech nás na príhovor sv. Pavla posilňuje sám Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch 
Svätý. 
 



RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
1199..0066..22000099  ––  1199..0066..22001100  

 

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Svätý Otec 
Benedikt XVI. vyhlásil rok kňazov. My si postupne 
priblížime rôzne materiály, ktoré sú užitočné nielen 
pre kňazov ale pre každého z nás. Pre začiatok 
prinášame plné znenie textu ako možno získavať 
odpustky v rámci Roka kňazov. 
 

OOddppuussttkkyy  vv  „„RRookkuu  kkňňaazzoovv““  
 

Apoštolská penitenciária 
 

URBIS ET ORBIS 
DEKRÉT  

 

Dar posvätných odpustkov obohatí špeciálne pobožnosti, 
ktoré sa budú konať počas Roku kňazov, vyhláseného ku cti sv. Jána Márie Vianneya  
 

Blíži sa deň, v ktorom si pripomenieme 150. výročie zbožného odchodu do neba 
svätého Jána Márie Vianneya, farára z Arsu, ktorý bol tu na zemi obdivuhodným 
stelesnením pravého pastiera v službe Kristovho stáda. 
Jeho príklad je vhodný na povzbudenie veriacich a najmä kňazov, aby napodobňovali 
jeho čnosti, a preto Svätý Otec Benedikt XVI. ustanovil, že sa pri tejto príležitosti bude 
v celej Cirkvi sláviť od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 špeciálny Rok kňazov, počas 
ktorého sa budú kňazi väčšmi upevňovať vo vernosti Kristovi zbožnými meditáciami, 
posvätnými úkonmi a ďalšími vhodnými skutkami. 
Toto posvätné obdobie sa začne slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v deň 
modlitieb za posvätenie kňazov, keď bude pápež sláviť vešpery pred posvätnými 
relikviami sv. Jána Márie Vianneya, ktoré do Ríma privezie biskup z Belley-Arsu.       
A opäť sám Svätý Otec zakončí Rok kňazov na Námestí sv. Petra za prítomnosti 
kňazov z celého sveta, ktorí si tam obnovia svoju vernosť Kristovi a vzájomné puto 
bratstva. 
Kňazi nech sa usilujú modlitbami a dobrými skutkami získať od najvyššieho a večného 
Kňaza Krista milosť, aby vyžarovali vieru, nádej, lásku a ďalšie čnosti a aby svojím 
spôsobom života, ale aj svojím zovňajškom ukazovali, že sa naplno zasvätili 
duchovnému dobru ľudu; to je to, čo Cirkvi vždy ležalo a leží na srdci. 
Na istejšie dosiahnutie tohto vytúženého cieľa veľmi poslúži dar posvätných 
odpustkov, ktorý Apoštolská penitenciária týmto dekrétom, vydaným v súlade 
s prianím pápeža, na obdobie Roku kňazov láskavo udeľuje: 
A. – Kňazom, ktorí opravdivo ľutujú svoje hriechy a ktorí sa v ktorýkoľvek deň 
budú zbožne modliť aspoň ranné chvály alebo vešpery pred Najsvätejšou 



sviatosťou vystavenou k verejnej úcte alebo vo svätostánku a podľa príkladu     
sv. Jána Márie Vianneya sa budú ochotne a veľkoryso venovať vysluhovaniu 
sviatostí, najmä sviatosti zmierenia, budú v Bohu milostivo udelené úplné 
odpustky, ktoré budú môcť získať aj pre svojich zomrelých spolubratov, a to 
formou príhovornej modlitby, pokia ľ v súlade s platnými predpismi pristúpia     
ku sviatostnej spovedi a k svätému prijímaniu, a pokiaľ sa pomodlia na úmysel 
Svätého Otca. 
Kňazom budú okrem toho udelené čiastočné odpustky, ktoré budú môcť získať aj 
pre zomrelých spolubratov, kedykoľvek sa zbožne pomodlia riadne schválené 
modlitby za vedenie svätého života a za sväté plnenie povinností, ktoré im boli 
zverené. 
B. – Všetkým veriacim, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, a ktorí sa v kostole 
alebo v kaplnke zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú za kňazov Cirkvi 
modlitby Ježišovi Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi – a tiež akýkoľvek 
dobrý skutok, urobený v ten deň – aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho 
Srdca, budú udelené úplné odpustky, pokiaľ sa vyznali zo svojich hriechov       
vo sviatosti zmierenia a pomodlili sa na úmysel Svätého Otca: v deň začatia a 
ukončenia Roku kňazov (19.6.), v deň 150. výročia zbožnej smrti svätého Jána 
Márie Vianneya (4.8.) a tiež na prvý štvrtok v mesiaci alebo v iný deň stanovený 
miestnymi ordinármi na úžitok veriacich. 
Bolo by veľmi vhodné, aby samotní kňazi poverení pastoráciou viedli 
v katedrálnych a farských kostoloch takéto pobožnosti, slávili svätú omšu a 
spovedali veriacich. 
Starým, chorým a všetkým, ktorí z oprávnených dôvodov nemôžu vychádzať 
z domu, a ich duša je zbavená akéhokoľvek hriechu a majú úmysel splniť tri 
obvyklé podmienky hneď ako to bude možné, budú tiež udelené úplné odpustky 
v ich vlastnom dome alebo tam, kde ich táto prekážka zadržala, ak sa 
v uvedených dňoch pomodlia za posvätenie kňazov a v dôvere obetujú svoje 
choroby a životné ťažkosti Bohu prostredníctvom Márie, Kráľovnej apoštolov. 
Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa 
zbožne pomodlia päťkrát Ot čenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu alebo inú 
schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi 
zachovaní v čistote a svätosti života. 
 

Tento dekrét platí po celú dobu trvania Roku kňazov, napriek akémukoľvek opačnému 
ustanoveniu.  
 

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 25. apríla, na sviatok sv. Marka, 
evanjelistu, roku 2009 od vtelenia Pána. 
 

Kardinál James Francis Stafford, 
najvyšší penitenciár 
+ Gianfranco Girotti OFMConv, 
titulárny biskup Mety, regent 


