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16. - 22.11.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

16.11.

Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy, panny

Ľub. spom.

Utorok

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Spomienka

Streda

18.11.

Výročie posviacky bazilík Sv. Petra a Pavla,
apoštolov

Ľub. spom.

Sobota

21.11.

Obetovanie Panny Márie

Spomienka

Nedeľa

22.11.

KRISTA KRÁĽA

Slávnosť

Sväté omše v utorok
Utorok, 17. november, je štátny sviatok. Sväté omše budú ráno o 7.00, 8.30
a 18.00. Cez deň bude kostol zatvorený, teda ani celodenná adorácia, ani
spovedná služba v tento deň nebude.

Odpustová slávnosť v kostole sv. Alžbety
V utorok, 17. novembra, je odpustová slávnosť v kostole sv. Alžbety. Pátri
z Misijnej spoločnosti (Lazaristi) pozývajú na slávnostné sv. omše, ktoré
budú o 7.30 a 18.30 za účasti pátra misionára z Ukrajiny.

Zbierka na seminár
Dnes sa koná diecézna zbierka na seminár. Všetkým darcom vopred
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 sa koná v Katedrále sv. Františka Xaverského.
Dnes, 15.11. sa o 16.00 predstaví náš organista Peter Sochuľák.

Svätec týždňa
Sv. Margita Škótska (1046? - 1093)
Bola dcérou anglického následníka trónu Eduarda Athelinga a uhorskej
princeznej Agáty. Narodila sa v západnom Uhorsku, nakoľko jej rodičia žili
vtedy vo vyhnanstve pre nepokoje v Anglicku. Rodina našla napokon
útulok v Škótsku. Tamojší kráľ Malcom III. si veľmi obľúbil Margitu
a zobral si ju za ženu. Bola veľmi pekná, ale aj jemná a inteligentná. Jej
manžel bol však drsný a nevzdelaný. Jej zásluhou sa však stal z neho
ušľachtilý panovník. Narodilo sa im osem detí, o ktoré sa Margita príkladne
starala. Okrem rodiny jej ležala na srdci i krajina. Pomáhala preto
manželovi dvíhať úroveň Škótska a spolu založili i niekoľko kostolov.
Margita veľmi skromne jedla, málo spala a často sa venovala modlitbe
a čítaniu. Nikdy nejedla skôr, ako nasýtila deväť sirôt a dvadsaťštyri
dospelých. Na jar 1093 ťažko ochorela a o šesť mesiacov zomrela na zámku
v Edinburgu. Štyri dni pred smrťou sa dozvedela, že jej manžel a syn
Eduard zahynuli v bitke pri Alnwicku.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 19.06.2010
Minulý týždeň sme si všímali, ako Pán Ježiš
povolával prostredníctvom apoštolov.
Odteraz si začneme všímať život a pôsobenie kňazov
podľa toho, ako sa v jednotlivých historických obdobiach
vyvíjal ich postoj k službe Božiemu ľudu.

HISTORICKÝ POHĽAD NA KŇAZSTVO (I.)
Cirkev sa očisťuje a dostáva sa dopredu tým, že sa vracia opäť k svojmu
začiatku – ku Kristovi.
Ako veľmi tu platí heslo: Historia est magistra vitae – História je učiteľkou
života.
Preto aj v rámci Roka kňazov pozorujeme tento vývoj na kňazovi, ktorý je
vysunutý od samého začiatku do bezprostredného styku so všetkými
potrebami ľudí. Aby sa nám to ľahšie sledovalo, zvolíme si systém

sústredných kružníc, v strede ktorých je Kristus a jednotlivé kružnice budú
predstavovať jednotlivé etapy kňazského života a služby.
V prvej etape, teda na prvej sústrednej kružnici bol kňaz - misionár.
Bez trvalého bydliska, putoval od mesta k mestu, od človeka k človeku,
stále, bez oddychu. Bol to hoplita, ľahkoodenec, ktorý bral doslovne slová:
Posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste so sebou ani mešec, ani
kapsu, ani obuv, ani cestou nikoho nepozdravujte! (Lk 10, 3-5 )
Bol chudobný, živil sa prácou vlastných rúk, alebo milodarmi veriacich.
Klopal na neznáme dvere, za ktorými sa prispôsoboval zvykom a
mentalitám podľa Pavlovho príkladu: Pre všetkých som sa stal všetkým.
Od laikov, s ktorými úzko spolupracoval, si nárokoval na základe prijatej
milosti len jeden titul: "Byť ich sluhom."
Slúžil im pri ambone a pri prenosnom, často improvizovanom oltári. Oni si
ho vážili a vstupovali s ním aj do arény, keď nezriedka odznel nad ním
takýto výrok.
Pracoval a trpel v nepriaznivých podmienkach jedine pre nevädnúci veniec
slávy, bez nádeje na uznanie a povýšenie, bez nervozity a kvirulantského
fňukania.
Táto etapa, táto prvá sústredná kružnica, ktorú by sme s istotou mohli
časovo ohraničiť na prvé tri storočia, je plná významných osobností
biskupov, kňazov a diakonov, ktorých Cirkev oslavuje aj v liturgii.
Sú nimi rímski pápeži: Klement I., Kalixt I., Sixtus II., Poncián, Kornélius.
Taktiež mnohí biskupi sa vyznačovali vernosťou zverenej službe pastierov.
Spomedzi nich spomenieme niekoľkých svätcov tohto obdobia: Ignác
Antiochijský, Polykarp, Cyprián, Dionýz.
Spomedzi kňazov spomenieme aspoň také osobnosti ako sú: Hypolit,
Pionius.
A nezaostávali ani diakoni, spomedzi ktorých spomenieme aspoň: Vavrinca
a Vincenta zo Zaragozy (ktorého relikvie máme aj v našej Katedrále!)

