KATEDRÁLNY INFOLIST
28.9. - 4.10.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

28.9.

Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov

Ľub. spom.

Utorok

29.9.

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANJELOV

Sviatok

Streda

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Štvrtok

1.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Spomienka

Piatok

2.10.

Svätých anjelov strážcov

Spomienka

Nedeľa

4.10.

27. Nedeľa v Cezročnom období

Veni Sankte pre UPC
V utorokok, 29. septembra 2009 o 18.00 bude svätá omša spojená
s prosbou k Duchu Svätému o jeho pomoc v novom akademickom roku
2009/2010. Po sv. omši bude malé agapé pre študentov a pedagogický
zbor.

Večeradlo v Katedrále
V pondelok 5. a 19. októbra 2009 bude v Katedrále Mariánske Večeradlo,
t.j. modlitba posvätného ruženca pred Sviatosťou oltárnou, zakončená
Eucharistickým požehnaním.

Zbierka: Boj proti hladu
V nedeľu 4.10. pri všetkých sv. omšiach bude Zbierka Boj proti hladu,
ktorí organizuje vincentínska rodina. Medovníčky za dobrovoľný príspevok
sú symbolom dobroty srdca darcu.

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:
Ponuka snúbencom
Dekanát Banská Bystrica – Katedrála, v spolupráci s Radou KBS pre rodinu
pozývajú na kurz prípravy na manželstvo, ktorý sa uskutoční počas troch
sobôt, a to 7., 14. a 28. novembra 2009 v priestoroch Diecézneho
pastoračného centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici.
Stretnutia začnú vždy o 9.00 a trvajú do 15.30 aj so spoločnou obednou
prestávkou, pričom si obed hradí každý sám. Za samotný kurz sa neplatí.
Prihlásiť sa môžete výlučne cez www.domanzelstva.sk osobne, alebo ak
neužívate internet, môžete požiadať o pomoc kňaza, ktorý vás zaregistruje.
Pozvanie patrí všetkým, ktorí v budúcnosti plánujú uzavrieť manželstvo.

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.

Svätec týždňa
Sv. Terézia z Lisieux (1873 - 1897)
Pochádzala zo severozápadného Francúzska. Veľmi ťažko znášala
predčasnú smrť matky. Za svoju druhú mamičku si zvolila svoju staršiu
sestru Paulínu. Tá však čoskoro vstúpila do karmelitánskej rehole.
Pre malú Terezku tak ostal najsilnejšou útechou vzťah s Bohom, na ktorého
často myslela. Veľmi sa tešila na chvíľu, keď prvýkrát pristúpi k svätému
prijímaniu. Od tej chvíle mala v sebe veľkú túžbu pracovať za obrátenie
hriešnikov a chcela vstúpiť do karmelitánskej rehole. Nakoľko mala iba 15
rokov, nebolo to hneď možné. Až po súhlase pápeža Leva XIII. sa stala
karmelitánkou v meste Lisieux. Život v kláštore však nebol ľahký. Často sa
stretala s nepochopením a pohŕdaním niektorých sestier. Terézia pritom
cítila mnohorakosť svojho povolania, až kým si uvedomila, že jej povolaním
je láska. Túto lásku veľmi silno prežívala vo vzťahu k Pánovi, ktorému sa
vždy nanovo detinsky odovzdávala. Na rozkaz predstavenej začala Terezka
písať svoj životopis s názvom Dejiny duše. Posledný rok jej
znepríjemňovalo chrlenie krvi ako aj tvrdá skúška viery, kedy sa jej

nedostávalo duchovnej útechy. Toto všetko obetovala
za neveriacich,
kvôli čomu bola neskôr vyhlásená za patrónku misií. Zomrela 24 ročná
so slovami: „Môj Bože, milujem Ťa!“

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 19.06.2010
Kňazi Nového Zákona...
Kto to je? Načo sú potrební?
To sú otázky, ktoré nás zaujímajú práve potom, ako
sme hovorili o kňazstve v starozákonnom izraelskom
národe a o Ježišovi Kristovi ako jedinom a pravom
Veľkňazovi.
Na vyššie uvedené otázky (a nielen na ne) sa pokúsime odpovedať
v nasledujúcich katechézach...

APOŠTOLI, PRVÍ KŇAZI NOVÉHO ZÁKONA (I)
Najbližší spolupracovníci jediného pravého kňaza Ježiša Krista boli
v jeho blízkosti približne tri roky. Videli jeho skutky, počuli jeho
slová. Ježiš ich poslal hlásať evanjelium a uzdravovať chorých. Keď
sa vrátili, opäť boli s Ježišom. Od neho sa učili a jeho slová si veľmi
dobre pamätali, hoci im vždy nerozumeli. Traja evanjelisti (Marek,
Matúš a Lukáš) uvádzajú zoznam týchto dvanástich mužov.
V prvom rade to bol Šimon, syn Jonáša, ktorý dostal meno Peter,
rybár z Betsaidy, neskôr prvý pápež. Ďalej to bol jeho brat Ondrej;
Zebedejovi synovia Jakub a Ján; Filip z Betsaidy; Bartolomej
(Natanael) z Ptolemaidy; Tomáš, zvaný Didymus, neskôr nazvaný
ako „neveriaci“; mýtnik Matúš, zvaný aj Lévi; Jakub, syn Alfejov;
Šimon Kananejský, zvaný tiež Horlivec; Júda Tadeáš, Jakubov syn
a Judáš Iškariotský, ktorý Ježiša zradil. Ani jeden text Nového
zákona nenazýva apoštolov kňazmi. Koniec koncov, ako sme to
videli, ani Ježiš takýto titul nikdy nepoužíva.

To však, čo robí, je výsostne kňazské. Kňazský má byť celý život
kresťana. Život ako ohlasovanie radostnej zvesti a obeta pri nesení
vlastného kríža. Takto celý ľud Nového zákona je kňazský.
Symbolika krstných obradov bude neskôr cez pomazanie chrizmou
silne naznačovať toto všeobecné kňazstvo každého kresťana. Ježiš
teda dáva účasť na svojom kňazstve celému svojmu ľudu.
No predsa aj osobitne povoláva do kňazskej služby, keď hovorí
pri Poslednej večeri apoštolom: „Toto robte na moju pamiatku!“
Práve tento moment, kedy Ježiš držiac chlieb hovorí o svojom Tele
a držiac kalich s vínom hovorí
o svojej Krvi, je zároveň
ustanovením novozákonného kňazstva. Jeho úlohou je
predovšetkým nekrvavým spôsobom sprítomňovať obetu kríža
a slúžiť ľudu Slovom a ostatnými sviatosťami. Takto vidíme, že
Ježiš naozaj povolal Dvanástich, aby im zveril zodpovednosť
za svoju Cirkev. Cirkev ako novozákonný Boží ľud je teda
postavená na základe týchto dvanástich apoštolov, tak ako
starozákonný Boží ľud vyrástol z dvanástich Jakubových synov.

