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12. - 18.10.2009
Liturgický kalendár:
Streda

14.10.

Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka

Ľub. spom.

Štvrtok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), panny a učiteľky
Cirkvi

Spomienka

Piatok

16.10.

Sv. Hedvigy, rehoľníčky;
Sv. Margity Márie Alacoque, panny

Ľub. spom.

Sobota

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Spomienka

Nedeľa

18.10.

29. Nedeľa v Cezročnom období

Misijná nedeľa
Budúca nedeľa (18.októbra) je tzv. misijná. V celej Katolíckej cirkvi budú
prebiehať modlitby a zbierky. Svätý Otec Benedikt XVI. nás tento rok
vyzýva k modlitbe k Duchu Svätému, aby v nás rástol misijný zápal
pre šírenie Božieho slova vo svete a pre podporu svetových misií.

Zbierka na misie
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie.

Pozývame:
Organfest
Fakulta múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici a
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – Katedrála pozývajú
na organový festival ORGANFEST 2009 BANSKÁ BYSTRICA, konaný
pod záštitou Mons. Rudolfa Baláža, banskobystrického diecézneho biskupa,
ktorý začína v nedeľu, 18. októbra 2009 o 16.00 hod. v Katedrále
sv. Františka Xaverského.
Predstavia sa na ňom nielen slovenskí, ale aj zahraniční umelci – organisti.
Ako prvý sa predstaví slovenský organista Marek Vrábel.

Nasledujúce koncerty sa budú konať v nedele 25.10, 8.11. a 15.11. vždy
o 16.00 v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Oznam diecézneho biskupa
Drahí bratia a sestry,
naše biskupstvo má dokončenú a skolaudovanú novostavbu Polyfunkčného
domu Moyses v Banskej Bystrici, v ktorom bude okrem iného aj
Mammacentrum sv. Agáty, prvá nemocnica špecializovaná na komplexnú
diagnostiku a liečbu rakoviny prsníka pre ženy postavená na Slovensku
v novodobej ére Katolíckou cirkvou.
Slávnostné požehnanie celého objektu, na ktoré Vás všetkých srdečne
pozývam, sa uskutoční v deň výročia narodenia Banskobystrického
biskupa Mons. Dr. Štefana Moysesa 24. októbra 2009 o 10.00 hod. v Banskej
Bystrici na Belvedéri. Tento rok si pripomíname aj 140 rokov od úmrtia
tohto významného biskupa a národného dejateľa.
Prosme spoločne dobrotivého Boha za zdravie tela i ducha pre všetkých,
ktorí budú v tejto novej nemocnici hľadať útočisko.
Modlí sa za Vás a ďakuje Vám Váš biskup Rudolf Baláž.

Svätec týždňa
Sv. Hedviga (1174? - 1243)
Pochádzala z bavorského grófskeho rodu. Rodičia zverili jej výchovu
rehoľným sestrám benediktínkam. Ako trinásťročnú ju rodičia vydali
za sliezske knieža Henricha I. Manželom sa postupne narodilo sedem detí.
Hedviga bola Henrichovi veľmi cennou oporou v jeho zodpovedných
úlohách a o deti sa starala ako láskavá a príkladná matka. Hedviga,
podobne ako jej príbuzná Alžbeta Uhorská, vynikala zároveň veľkou
kresťanskou dobročinnosťou. Pomáhala chorým a chudobným a na jej
žiadosť dal manžel vybudovať dve nemocnice. Pri tom všetkom musela
znášať ťažké životné skúšky. Postupne jej totiž zomreli všetky deti okrem
dcéry Gertrúdy. Tá sa stala predstavenou cisterciánskeho kláštora

v Trzebnici. Do tohto kláštora sa po smrti manžela uchýlila aj samotná
Hedviga. Hoci sa nestala priamo rehoľníčkou, dôsledne dodržiavala celý
kláštorný poriadok. Zomrela v poníženosti a odovzdanosti Bohu. Jej úcta sa
rozšírila predovšetkým v Sliezsku a Poľsku.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 19.06.2010
Na jedno zo zasadnutí II. Vatikánskeho koncilu pápež
Pavol VI. vošiel do sály pešo a bez sprievodu, čo
prekvapilo všetkých prítomných a vyhlásil:
Celá Cirkev je misiová!
Chcel tým vyjadriť, že nikomu z nás nemôže byť
ľahostajné, ako žijú kresťania v iných častiach sveta.
Nestačí, aby bolo dobre iba nám, aby sme mali slobodu vyznania
a podobne, ale musí nás zaujímať a trápiť, ak niekde naši bratia a sestry
v Kristovi nemajú to, čo potrebujú pre svoj ľudský a kresťanský rast.
Vyzval na činnú podporu misií vo svete, ale aj k tomu, aby sme boli misioví
medzi sebou – teda, aby sme boli jeden pre druhého svedkami viery
a vedeli si navzájom pomáhať aj v hmotných potrebách tak, ako to bolo
známe už o prvých kresťanoch.
V rámci Roka kňazov nás aj Svätý Otec Benedikt XVI. vyzýva k modlitbe
a činorodej láske v duchu podpory misijného diela Cirkvi.
Preto v dnešnom, aj budúcom vydaní Katedrálneho infolistu prinášame
texty pozývajúce k misijnému dianiu.
V dnešnom Katedrálnom infoliste si môžete prečítať Pozvanie Národného
riaditeľa Pápežského misijného diela, ktorým nás pozýva na spoločnú
modlitbu za misie.

