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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Sviatok  

Streda 23.9. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza Ľub. spom. 

Štvrtok 24.9. Výročie posviacky katedrálneho chrámu v B. B. Slávnosť 

Sobota 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľub. spom. 

Nedeľa 27.9. 26. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Celodiecézne rekolekcie kňazov 
V pondelok, 21. septembra 2009 sa budú konať celodiecézne rekolekcie 
kňazov v Kňazskom seminári v Badíne.  
Preto sv. omša o 8.30 nebude. 
 

Metodický deň 
V stredu, 23. septembra 2009 bude Metodický deň pre katechétov.  
Sv. omša nebude o 8.30, ale o 9.00 hod. 
  

Výročie posviacky Katedrály 
Vo štvrtok, 24. septembra 2009 bude slávnosť Výročia posviacky 
Katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského. Slávnostnú sv. omšu 
o 18.00 hod. bude celebrovať diecézny banskobystrický biskup Mons. 
Rudolf Baláž. Na túto slávnosť pozývame kňazov i veriacich.  
 

Príprava na sviatosť birmovania – dospelí 
Budúci rok plánujeme v našej farnosti vyslúženie sviatosti birmovania.  
Aj medzi dospelými je veľa takých, ktorí ešte neprijali túto sviatosť, ale už 
nad tým uvažovali, že by ju chceli prijať. Pre takýchto ponúkame možnosť 
individuálnej prípravy. Každého, koho tento oznam osloví, prosíme aby 
oslovil jedného z nás (Ján Krajčík – dekan, Marián Gregor – kaplán, Marián 
Bublinec – generálny vikár), ktorí sa radi s vami dohodneme na spôsobe 
prípravy formou individuálnych rozhovorov. 
 
 
 
 
 



Ponúkame: 
 

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 Márte Mayerovej (tel. 0949/741-058). Keby bolo 
málo záujemcov, zájazd by sa neuskutočnil a peniaze budú vrátené. 
 

Pozvanie UPC 
Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Štefana Moysesa, biskupa, 
pozýva študentov na slávnostnú sv. omšu k otvoreniu akademického 
roku 2009/2010, ktorá bude v Katedrále sv. Františka Xaverského 
v utorok, 29.9. o 18.00 hod. 
  

Sväté omše v UPC 
UPC Štefana Moysesa, biskupa, oznamuje, že počas akademického roka 
budú sv. omše v kaplnke UPC bývať v nedeľu, pondelok a stredu 
o 20.00 hod. a vo štvrtok a piatok o 7.15. hod. 
  

Výstava z plodov zeme 
Farnosť Banská Bystrica – Belvedér pozýva na prehliadku výzdoby 
z plodov zeme, ktorá je urobená v kostole Božieho milosrdenstva a potrvá 
celý týždeň. 
  

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 25. – 27.9.2009 
v čase o 19.20 
  

 
 
Svätec týždňa 
 

Sv. Matúš (1. stor.) 
Bol mýtnikom v Kafarnaume pri Genezaretskom jazere. Evanjeliá ho 
nazývajú aj Lévi. Keď Ježiš prechádzal popri jeho mýtnici, zavolal ho: „Poď 
za mnou!“ a Matúš hneď všetko nechal a išiel za ním. Na rozlúčku                



so svojím starým povolaním vystrojil Matúš hostinu, kde povolal Ježiša aj 
svojich starých kolegov mýtnikov. Farizeji sa pohoršovali na tom, že Ježiš 
jedáva s mýtnikmi. No On im vtedy odpovedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, 
ale chorí.“ Takto sa Matúš stal Ježišovým učeníkom.  
Po Učiteľovom nanebovstúpení pôsobil v Palestíne, neskôr v Etiópii alebo 
Perzii, dokonca aj na európskej pevnine. O tom však nemáme dostatok 
spoľahlivých správ. Matúšovi vďačíme za napísanie evanjelia 
v aramejskom jazyku. Adresoval ho židom a dokazoval v ňom, že Ježiš je 
skutočný Mesiáš, na ktorom sa spĺňajú proroctvá Starého zákona. Správy 
o Matúšovej smrti sú nejednotné. Spomínajú sa viaceré formy mučeníctva 
ako aj prirodzená smrť. 
 
 

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

 

Dnes pokračujeme v pohľade na Ježiša Krista ako  
jediného Kňaza, ktorého autor Listu Hebrejom  
porovnáva s Melchizedechom – tak sme to čítali  
v predchádzajúcej časti.  
Čo nové sa dozvieme dnes? 
 
 

JJEEŽŽIIŠŠ,,  JJEEDDIINNÝÝ  KKŇŇAAZZ  ((IIII..))  
 
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. Začína Nový zákon, 
ktorý pozná jediného kňaza Ježiša Krista. On „môže naveky spasiť tých, 
ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich 
prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, 
nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného       
nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety 
najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, 
keď obetoval seba samého.“ (Hebr 7, 25-27)  



V nasledujúcich kapitolách autor Listu Hebrejom opäť porovnáva 
starozákonný kult s vykupiteľským dielom Ježiša Krista. Hovorí o Svätyni 
v jeruzalemskom chráme ako o predobraze tej pravej Svätyne, ktorou je 
samotné nebo, a do ktorej vošiel Kristus raz navždy „a to nie s krvou capov 
a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie“ (Hebr 9, 
12).  
Ako sme si všimli, List Hebrejom jednoznačne svedčí o Kristovom 
jedinečnom kňazstve, ktoré sa v plnosti prejavuje na kríži. Kresťanský 
starovek a stredovek preto znázorňoval Ježiša na kríži ako kňaza 
v kňazskom rúchu. On priniesol obetu raz navždy, ktorú viac netreba 
opakovať. Sám ju však už dopredu sprítomnil nekrvavým spôsobom       
pri Poslednej večeri, kedy apoštolom povedal: „Toto robte na moju 
pamiatku.“ (Lk 22, 19). Títo mužovia tak dostali úlohu sprítomňovať obetu 
kríža v mene jedinečného Kristovho kňazstva.  
Ale o tom až nabudúce.  
 
 

 


