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19. - 25.10.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

19.10.

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Joques, kňazov
a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Pavla z Kríža, kňaza

Ľub. spom.

Piatok

23.10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Ľub. spom.

Sobota

24.10.

Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

Ľub. spom.

Nedeľa

25.10.

30. Nedeľa v Cezročnom období

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.

Misijná nedeľa
Dnešná nedeľa je tzv. misijná. V celej Katolíckej cirkvi sa konajú 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.
V dnešnom Katedrálnom infoliste si môžete prečítať Posolstvo Svätého
Otca Benedikta XVI. k svetovému dňu misií 2009 a List Národného
riaditeľa Pápežského misijného diela.

Zbierka na misie
Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom úprimné Pán Boh
zaplať.

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.
Budúcu nedeľu sa predstaví český organista Václav Uhlíř.

Večeradlo v Katedrále
V pondelok 19. októbra 2009 bude v Katedrále o 17.00 hod. Mariánske
Večeradlo, t.j. modlitba posvätného ruženca pred Sviatosťou oltárnou,
zakončená Eucharistickým požehnaním.

Adorácia mladých
V utorok 20. októbra 2009 bude v Katedrále o 17.00 hod. moderovaná
adorácia mladých, na ktorú pozývame nielen mladých.

Svätec týždňa
Sv. Ján Kapistránsky (1386 - 1465)
Pochádzal zo stredného Talianska z mesta Capestrana. Z detstva často
spomínal tragédiu, kedy nepriatelia zabili mnohých jeho príbuzných. Ján
študoval právo a stal sa sudcom v Perugii. Medzitým sa aj oženil. Žil v čase
častých nepokojov a bojov medzi talianskymi mestami. Raz sa aj on dostal
do istého väzenia, kde mal v noci videnie sv. Františka Assiského, ktorý ho
pozýval do svojej rehole. Po prepustení na slobodu, so súhlasom manželky,
sa stal rehoľníkom, neskôr i kňazom. Zakladal nové kláštory prísnejších
františkánov a zmieroval mnohé znepriatelené mestá. Ján bol však
predovšetkým vynikajúci kazateľ. Ľudia ho vyhľadávali aj pre jeho svätý

život a zázraky, ktoré konal. Ján bol v ustavičnom pohybe – kázal,
reformoval, zmieroval a povzbudzoval. Napísal aj viacero duchovných
i právnických spisov. Veľkú úlohu zohral aj v organizovaní obranných
bojov proti Turkom. Po víťaznej bitke nad Turkami pri Belehrade, Ján
ochorel a utiahol sa do kláštora v Iloku pri Dunaji, kde aj zomrel.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 19.06.2010
Katolícke misie sú neodmysliteľne spojené so službou kňazov, rehoľníkov i laikov, ktorí cítili Božie
pozvanie vycestovať zo svojej vlasti do služby tým,
ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, ale aj k tým, ktorí
potrebujú ich pomoc.
A tak pápež Pius XI. zaviedol v Cirkvi Misijnú nedeľu, aby
všetci veriaci mohli mať účasť na šírení Božieho kráľovstva a pomoci
misiám.
Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré aj v minulosti, aj dnes dávajú Cirkvi
misijné povolania a prispievajú finančne aj materiálne na zabezpečenie
misií.
Starší si určite pamätajú časopisy Malý misionár, Hlasy z domova misií,
ktoré trvajú dodnes a pre mladých vychádza v súčasnosti časopis Mladý
misionár. Tieto časopisy pomáhajú na Slovensku „držať ruku na pulze“
katolíckych misií.
Celosvetové misijné dielo Cirkvi zastrešujú v každej krajine Pápežské
misijné diela, ktorých riaditeľom tak v minulosti ako aj v súčasnosti sú
kňazi, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti misionárov.
Preto aj v dnešnom vydaní Katedrálneho infolistu prinášame texty
pozývajúce k misijnému dianiu.
Na 4. strane Katedrálneho infolistu si môžete prečítať List Národného
riaditeľa Pápežského misijného diela a vložku KI tvorí dnes Posolstvo
Svätého Otca Benedikta XVI. k svetovému dňu misií 2009.

