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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľub. spom. 

Streda 7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka 

Piatok 9.10. 
Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov;  
Sv. Jána Leonardiho, kňaza 

Ľub. spom. 

Nedeľa 11.10. 28. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Zbierka: Boj proti hladu 
V nedeľu 4.10. (teda dnes) po svätej omši bude Zbierka Boj proti hladu, 
ktorú organizuje vincentínska rodina. Medovníčky za dobrovoľný 
príspevok sú symbolom dobroty srdca darcu. Môžete si ich zakúpiť pred 
kostolom od sestričiek vincentiek. 
 

Večeradlo v Katedrále 
V pondelok 5. októbra 2009 bude v Katedrále o 17.00 hod. Mariánske 
Večeradlo, t.j. modlitba posvätného ruženca pred Sviatosťou oltárnou, 
zakončená Eucharistickým požehnaním.  
 

Moderovaná adorácia mladých 
V utorok 6. októbra 2009 bude v Katedrále o 17.00 hod. moderovaná 
adorácia mladých, ktorá bude zakončená Eucharistickým požehnaním.  
 
 
 
 

Ponúkame: 
 

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. 



 

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. Bližšie informácie 
o programe a spôsobe prihlásenia nájdete na www.domanzelstva.sk . 
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. Bruno (1035? - 1101) 
Pochádzal z Kolína nad Rýnom. Študoval vo francúzskom meste Remeš. 
Neskôr v tomto meste viedol aj katedrálnu školu. Vychoval viacero 
slávnych žiakov, biskupov i pápeža. V tom čase však nespravodlivým 
spôsobom nastúpil na remešský arcibiskupský stolec ctižiadostivý 
Manasses. Ten si chcel získať Bruna na svoju stranu a preto ho vymenoval 
za svojho kancelára. Bruno však nemohol súhlasiť s takýmto počínaním. 
Vďaka synode bol nehodný arcibiskup zosadený, no ten sa pomstil              
na Brunovi  a ostatných svojich protivníkoch – dal im zrúcať domy. Bruno 
sa vtedy rozhodol, že sa utiahne do samoty. Odišiel preto aj so šiestimi 
druhmi do oblasti Grenoblu, kde mu bol pridelený pozemok v pustom 
alpskom údolí nazývanom po latinsky Cartusia. Tu si Bruno so spoločníkmi 
postavili skromné pustovne. Na žiadosť pápeža však musel Bruno čoskoro 
odísť do Ríma a byť pápežovi k dispozícii ako poradca. Neskôr mohol 
postaviť podľa vzoru francúzskej Cartusie podobné kláštorné stredisko aj 
v Taliansku. Z týchto a ďalších pustovníckych stredísk sa neskôr vyvinuli 
kartuziánske kláštory. Kartuziánska rehoľa je dodnes najprísnejšou – 
rehoľníci žijú v ustavičnom tichu, často sa postia, nikdy nejedia mäso 
a venujú sa modlitbe a práci. Bruno sa tak, hoci neplánovane, stal 
zakladateľom novej rehole, ktorá priniesla Európe veľa duchovného, ale ja 
kultúrneho a vedeckého prospechu. 
 
 



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

 

Minulý týždeň sme uvažovali nad povolaním  
Dvanástich apoštolov.  
Dnes si ukážeme, že v počiatkoch Cirkvi Pán Ježiš  
povolal ešte aj iných, a to osobitným spôsobom. 
Koho a ako, to sa dozvieme o chvíľu... 
 
 

AAPPOOŠŠTTOOLLII,,  PPRRVVÍÍ  KKŇŇAAZZII  NNOOVVÉÉHHOO  ZZÁÁKKOONNAA  ((IIII))  
 
Ježiš 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. 
Preto po zrade apoštola Judáša, ktorý sa obesil, bolo potrebné 
doplniť tento počet voľbou apoštola Mateja. Čoskoro však môžeme 
vidieť akési rozšírenie tohto počtu Božích služobníkov. Povolanie 
Pavla z Tarzu za ohlasovateľa evanjelia je novým zlomom v živote 
Cirkvi, kedy dostáva apoštolské povolanie aj ten, kto nechodil 
s Kristom. Takto okrem Dvanástich začíname nazývať apoštolmi aj 
ďalších ohlasovateľov i v nasledujúcich storočiach, kedy už 
Dvanásti nežili. Práve v listoch apoštola Pavla môžeme vnímať 
určitú kryštalizáciu služieb v Cirkvi. Často sa vyskytujú služby 
presbyterov (starších) ako aj biskupov (dozorcov).  Tým, čo sú 
zodpovedný za spoločenstvá, dáva Pavol kňazské tituly a nazýva ich 
„správcami Božích tajomstiev“. Apoštoli takto vkladaním rúk 
(kňazskou vysviackou) rozširujú počet tých, ktorí majú slúžiť 
Božiemu ľudu kňazskou službou.  
Na rozdiel od Starého zákona toto kňazstvo nevytvára akúsi kastu 
privilegovaných. Ono neohrozuje autoritu ani jediného Kristovho 
kňazstva, ani kňazstva veriacich. Ale je v službe jedného i druhého 
a tak je jedným z prostredníctiev, ktoré zaručujú služby Božieho 



ľudu. Po smrti apoštolov sa ustálila organizácia kňazských služieb 
v trojstupňovej hierarchii: biskup, pastier a predseda spoločenstva, 
obklopený presbytermi, ktorému pomáhajú diakoni. Ale o tom až 
nabudúce.     
 
 
 
 
 
 


