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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 14.9. POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA Sviatok  

Utorok 15.9. 
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,  
PATRÓNKY SLOVENSKA 

Slávnosť 

Streda 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníci Spomienka 

Štvrtok 17.9. Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľub. spom. 

Sobota 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka Ľub. spom. 

Nedeľa 20.9. 25. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Príprava na sviatosť birmovania 
V pondelok, 14. septembra 2009 (t.j. o týždeň) o 19.00 hod. v kancelárii 
farského úradu bude prvé stretnutie birmovancov. Okrem tých, ktorí sa 
prihlásili, môžu prísť aj tí, ktorí sa ešte neprihlásili a chcú sa pripraviť        
na sviatosť birmovania. 
 

Slávnosť Patrónky Slovenska 
V pondelok, 15.septembra, je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska. Keďže je voľný deň, sv. omše budú ako v nedeľu. 
V tento deň spovedná služba nebude. 
 

Jesenné kántrové dni 
Streda, piatok a sobota sú jesennými kántrovými dňami. Záväzný je jeden 
deň. Obsahom jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. 
  

Púť na Kalvárii 
V nedeľu, 20. septembra 2009 (t.j. o týždeň) o 15.30 hod. bude 
slávnostná sv. omša zo slávnosti Povýšenia sv. Kríža, ktorému je zasvätený 
kostolík na Kalvárskej hore – Urpín. Hlavným celebrantom bude diecézny 
biskup, Mons. Rudolf Baláž. Pátri karmelitáni pozývajú všetkých. 
 
 
 
 
 



Ponúkame: 
 

Púť do Levoče 
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici organizuje púť do Levoče a Spišskej 
Novej Vsi dňa 19. septembra 2009. Odchod je autobusom o 6.00 spred 
železničnej stanice. V programe je prehliadka Levoče, kostola sv. Jakuba a 
púť na Mariánsku horu. O 15.00 návšteva kostola Božieho milosrdenstva 
v Spišskej Novej Vsi spojená s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva 
a sv. omšou. Predpokladaný návrat o 21.00 hod. Prihlášky so zálohou 10 € 
sa prijímajú v predajni SSV na Lazovnej ulici do 16.9.2009. 
 
Zájazd Rytierstva Nepoškvrnenej 
Rytieri Nepoškvrnenej pozývajú záujemcov na zájazd na Spišský hrad 
v nedeľu 27.9.2009, kde bude o 10.00 P. Adamom Baranom, OFMConv. 
celebrovaná sv. omša. Potom sa premiestnime na Mariánsku horu v Levoči, 
kde si vykonáme mariánsku pobožnosť. Odchod autobusu spred polikliniky 
v Sásovej bude o 6.00 a od VÚB o 6.10. Poplatok 13 €  treba zaplatiť           
pri nahlasovaní sa na zájazd (najneskôr do 21.9.) Magde Otrubovej (tel. 
048/412-55-91) alebo Marte Mayerovej (tel. 0949/741-058). Keby bolo 
málo záujemcov, zájazd by sa neuskutočnil a peniaze budú vrátené. 
 
 
 
Svätec týždňa 
 

Sv. Róbert Bellarmín (1542-1621) 
Pochádzal zo stredného Talianska. Veľmi dobre sa učil. Vynikal v rétorike, 
filozofii i teológii. Ako 18 ročný vstúpil do jezuitskej rehole a neskôr bol 
vysvätený za kňaza. Ako profesor teológie v Leuvene sa stretal aj 
s luteránmi a kalvínmi, pred ktorými veľmi šikovne obraňoval pravú vieru. 
Dišputované otázky vydal aj tlačou v troch zväzkoch. Pápež Klement VIII. 
povolal Róberta do svojich služieb a urobil ho kardinálom. Pri všetkej úcte, 
ktorej sa mu dostalo, zostal Róbert vždy pokorný a skromný. Odmietal dary 
kniežat a závesy svojho bytu daroval chudobným. Keďže vedel poukázať aj 
na chyby v pápežskej kúrii, preložili ho radšej ďalej od Ríma. Stal sa 
arcibiskupom v meste Capua neďaleko Neapola. Nový pápež Pavol V. ho 
však opäť povolal do Ríma a poveril prácou v rímskych kongregáciách. 
Róbert využíval všetky svoje schopnosti a vedomosti, aby obraňoval 
a objasňoval pravú vieru voči rozličným ohrozeniam svojej doby. Hoci bol 



prizvaný aj k procesu s vedcom Galileom Galileim, nemal podiel na jeho 
odsúdení, nakoľko to prebehlo až 12 rokov po jeho smrti. Róbert zomrel 
v Ríme a je pochovaný v kostole sv. Ignáca. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Po pohľade na starozákonné kňazstvo židovského  
národa sa dnes a o týždeň zameriame na kňazstvo  
Pána Ježiša. 
V čom ono spočíva, z čoho vychádza a čo z neho  
vyplýva? Pozorne čítajme a dozvieme sa veľa  
zaujímavého 
 
 

JJEEŽŽIIŠŠ,,  JJEEDDIINNÝÝ  KKŇŇAAZZ  ((II..))  
 
Sám Ježiš si ani raz neprivlastňuje titul kňaza. Je to pochopiteľné, nakoľko 
v jeho prostredí tento titul znamená určitú vymedzenú funkciu vyhradenú 
členom Léviho rodu. Napriek tomu mnohé Ježišove slová nás vedú k tomu, 
aby sme v ňom videli osobu kňaza, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo sme 
doteraz o kňazstve povedali. Zvlášť vtedy, keď Ježiš hovorí o svojej smrti, 
jasne ju definuje ako obetu, v ktorej On sám je kňazom i obetným darom. 
Ako otec v rodine, tak aj Ježiš medzi apoštolmi preberá kňazské funkcie – 
vedie modlitbu, vyučuje Božiemu slovu, predsedá sviatočnej večeri. Práve 
Posledná večera je momentom, kedy Ježiš, dodržiavajúc starozákonný 
obrad, začína zároveň čosi nové. Držiac v rukách chlieb a potom kalich 
s vínom naznačuje obetu, ktorá sa odohrá na kríži. „Toto je moje telo, ktoré 
sa obetuje za vás...Moja krv, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22, 19-20) 
Posledná večera už dopredu sprítomňuje okamih obety kríža. Aj keď 
vznešený obrad so svojou slávnostnou ceremóniou a spevmi prebieha už 
vo večeradle, skutočnou obetou sa stáva len vďaka svojej krvavej forme    
na kríži. Ježišova smrť na kríži sa odohrá práve v deň, kedy sa v chráme 
obetuje veľkonočný baránok.  



Baránok, ktorý stáročia pripomínal Izraelitom vyslobodenie z Egypta, ale 
ktorého krv nemala moc vyslobodiť ľudí z otroctva hriechu. Takúto moc 
má jedine krv Ježiša Krista – skutočného veľkonočného baránka. Od tejto 
chvíle sa teda starozákonné obety stávajú zbytočnými, hoci ešte nejaký čas 
trvajú. O štyridsať rokov Títove vojská zničia chrám v Jeruzaleme, čím 
židovský chrámový kult definitívne zaniká. Nová zmluva v Ježišovej krvi 
otvára novú etapu dejín, v ktorej sa bude Ježišova obeta stále 
sprítomňovať. Ježiš na kríži skutočne vystupuje ako obetný dar i ako kňaz. 
Veď On sám dáva svoj život. Autor Listu Hebrejom veľmi pútavo dokazuje 
Ježišovo kňazstvo na pozadí starozákonných udalostí a predpovedí. Chce 
tak členom svojho národa ukázať Ježiša Krista ako toho, ku ktorému všetko 
predtým smerovalo. Ježiš je veľkňaz, ktorý prenikol nebesia; veľkňaz, ktorý 
cíti s našimi slabosťami, lebo bol podobne skúšaný vo všetkom okrem 
hriechu (Hebr 4, 14n). Je to kňaz, ktorý nepochádza z kňazského rodu. Nie 
je kňazom podľa radu Áronovho, ale podľa radu Melchizedechovho. 
Melchizedech sa totiž objavil ako kňaz pravého Boha už dávno predtým 
ako v Izraeli začalo jestvovať kňazstvo. Priniesol ako obetu chlieb a víno 
a stal sa tak predobrazom Mesiáša. Sám Abrahám a v ňom celý Izraelský 
národ sklonil sa pred Melchizedechom a prijal jeho požehnanie. Celá 
siedma kapitola Listu Hebrejom poukazuje na súvislosti medzi 
Melchizedechom a Kristom, svedectvá žalmov zhodne smerujú k Ježišovi 
Kristovi ako k postave osobitého kňazstva. Mnohí kňazi pred ním sa 
striedali, lebo im smrť nedovolila ostať v tejto službe. On však ostáva 
naveky, preto jeho kňazstvo neprechádza na iného.  
 
 


