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7. - 13.12.2009
Liturgický kalendár:
Pondelok

7.12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Utorok

8.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Slávnosť

Streda

9.12.

Sv. Jána Didaka

Ľub. spom.

Piatok

11.12.

Sv. Damaza I., pápeža

Ľub. spom.

Sobota

12.12.

Prebl. Panny Márie Guadalupskej

Ľub. spom.

Nedeľa

13.12.

3. Adventná nedeľa

Prikázaný sviatok
V utorok, 8. decembra je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie. Je to prikázaný sviatok, to znamená, že tento deň svätíme ako
nedeľu, t.j. zúčastníme sa sv. omše a nevykonávame domáce práce. Sväté
omše zo slávnosti budú v pondelok večer o 18.00 a v utorok o 7.00 ,
o 9.00 hod a o 18.00 hod.

Zimné kántrové dni
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj
a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

Zbierka na charitu
Minulú nedeľu sa konala zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo
570 €. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.

Zbierka na Haity
Vincentínska rodina oznamuje, že tohtoročná zbierka Boj proti hladu –
pomôžme Haity bola na Slovensku v sume 300 tisíc €, (cca 9 mil. Sk).
Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.

Pozývame:
Benefičný koncert
Pozývame vás na Adventný benefičný koncert, spojený so zbierkou
pre DOM Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční 13.
december 2009 - 16.00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského.
Účinkujú súrodenci Babjakovci.
Známi operní speváci Martin, Ján a Terézia Babjaková – Kružliaková
vystúpia v spoločnosti ďalších sólistov, za doprovodu orchestra a
pod taktovkou Pavla Tužinského.
Koncert sa uskutoční pod záštitou Mons. Rudolfa Baláža,
banskobystrického diecézneho biskupa.

Výročné stretnutie SSV
Miestna skupina SSV v Banskej Bystrici pozýva členov a priaznivcov
na výročné stretnutie, ktoré sa bude konať 13. decembra 2009 o 15.00
v Dome misijného hnutia na Skuteckého ulici. Súčasťou programu bude
beseda na tému: Karmelitáni v Európe, na Slovensku a v Banskej Bystrici.

Novoročná púť
Novoročná púť do Medžugorja sa bude konať v dňoch 28.12.20093.1.2010. Cena: 160 €. Informácie: p. Hrušková 414-40-18, 381-00-66,
0905/291 732.

Svätec týždňa
Sv. Ambróz (339? – 397)
Narodil sa v dnešnom juhozápadnom Nemecku v meste Trevír. Neskôr sa
Ambrózova rodina presťahovala do Ríma. Po štúdiách pracoval Ambróz
v štátnej administratíve. Obyvateľstvo bolo už v tom čase zväčša
kresťanské, ale zároveň rozdelené bludným ariánskym učením. Zvlášť
citeľné to bolo v meste Miláne. Ambróz odišiel do tohto mesta
pri príležitosti voľby nového biskupa, nakoľko očakával veľké nepokoje,
ktorým chcel aspoň z časti predísť. Stalo sa však niečo neočakávané. Celé
zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za milánskeho biskupa práve jeho.
V tom čase však nebol ani kňazom, dokonca ešte ani kresťanom. No i okolití
biskupi sa pripojili k vôli ľudu, nakoľko poznali Ambrózovu šľachetnosť
a múdrosť. Krátko po prijatí krstu a vysviacky bol už z Ambróza príkladný
duchovný pastier. Dlhým rozjímaním a modlitbami sa pripravoval
na kázne, ktoré oslovovali široké zástupy, medzi ktorými sa začal

objavovať aj hľadajúci Augustín (neskôr biskup v Hippo). Ambrózove slová
boli násobené jeho svätým a skromným životom. Problémom mesta však
ostávali ariánski bludári, ktorí, s podporou cisárovnej, chceli obsadiť
milánske chrámy. Ambróz spolu so svojimi veriacimi však bránil chrámy,
zotrvával v nich, pričom učil ľud spievať hymny. Nakoniec cisárovná
ustúpila. Ďalšiu zrážku so svetskou mocou musel Ambróz podniknúť
v prípade cisára Teodózia, ktorý sa na Východe dopustil nespravodlivého
krviprelievania. Ambróz ho verejne žiadal o ľútosť a pokánie, až potom ho
vpustil do chrámu. Pastierska horlivosť milánskeho biskupa Ambróza bola
vždy spojená s múdrosťou, ktorú môžeme obdivovať aj v jeho početných
spisoch.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
Po historickom pohľade na kňazstvo si priblížime
súčasnú podobu kňazstva.
V najbližších príspevkoch sa budeme postupne
dozvedať o tom, ako vyzerá príprava na kňazstvo
v jeho jednotlivých fázach.

BYŤ KŇAZOM
Po historickom pohľade na kňazstvo v rozličných dejinných etapách,
pristúpime teraz k pohľadom na súčasnú podobu kňazstva. Ako máme
kňazstvo vnímať dnes a tiež - kto a ako sa môže stať kňazom?
V prvom rade je pri pohľade na kňazstvo dôležité rozlišovanie medzi
pojmami povolanie a zamestnanie. Je v tom totiž veľký rozdiel. Šťastný je
človek, ktorý môže svoje povolanie uskutočňovať v zamestnaní.
No povolanie je oveľa viac ako zamestnanie. Ak je niekto lekár, má nielen
vedomosti z medicíny, ale aj schopnosť, šikovnosť a rozvahu, vďaka
ktorým môže ľuďom pomáhať ako lekár. No lekárom je nie len vtedy, keď
má ordinačné hodiny, keď chodí v bielom plášti, ... je lekárom 24 hodín
denne, 365 dní v roku. To neznamená, že nemá právo na oddych, rodinu,
koníčky a pod. Bolo by však v rozpore s jeho povolaním, keby odmietol
poskytnúť v súrnom prípade lekársku pomoc s odôvodnením, že má práve

dovolenku, alebo, že nie sú teraz úradné hodiny. Je totiž povolaný takto
pomáhať ľuďom aj vtedy, keď práve nie je v zamestnaní. Takto podobne
a prinajmenšom tak isto závažne to platí aj o povolaní kňaza.
Kňaz nikdy nemôže byť iba zamestnancom a povedať si: „Prešlo osem
hodín. Padla! Končím!“ Je kňazom aj vtedy, keď nevysluhuje sviatosti, aj
vtedy, keď práve nevyučuje náboženstvo, aj vtedy keď nevykonáva ďalšie
bežne známe kňazské činnosti. Do jeho pôsobenia patrí aj to, čo ľudia
nevidia – hlavne, či sa modlí, či si číta Božie slovo, či sa vzdeláva, či sa vie
zaprieť, ako oddychuje a pod. Celý jeho „voľný čas“ je súčasťou jeho
kňazského povolania. Aby to zvládol, musí mať povolanie, ktoré dáva Boh,
ale musí aj vytrvalo spolupracovať s Božou milosťou, lebo tu ešte viac ako
kdekoľvek inde platia slová: Bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15,5b).
Vo Svätom písme máme veľa príkladov ľudí, ktorých si Boh povolal
na výnimočnú úlohu a to už „od matkinho lona“ (napr. Samson, Samuel, Ján
Krstiteľ, a mnohí ďalší). Buď sa mali stať tiež kňazmi, prorokmi, kráľmi,
alebo mali inú úlohu. V skutočnosti však nejestvuje menšie a väčšie
povolanie, ale každého Boh k niečomu povoláva a pre každého má svoj
osobitný plán, ktorý je vždy veľký a výnimočný. Toto musí každý človek
v sebe veľmi úprimne a kriticky skúmať, nerozhodovať sa podľa výhod
a nevýhod, ale podľa pravdy. „Kto hľadá, nájde“. Pomocou pri hľadaní je
rozhodne modlitba, vnímanie svojich schopností a vlastností a všetkých
darov, ktoré sme dostali od Boha. Aj to nám môže pomôcť uhádnuť, čo by
sme asi mali robiť a k čomu nás Boh povoláva. V prípade kňazstva nás však
môže ľudské počítanie sklamať. Zvládnuť
kňazskú úlohu je totiž nad ľudské sily. Niet
toho, kto by mal vždy a všade potrebné
vlohy a potrebnú silu obstáť v tejto úlohe.
Je to totiž Božie dielo a to počíta s Božou
silou, s ktorou kňaz musí byť neustále
spojený. Často totiž môžeme vidieť
schopných mladíkov, v ktorých vidíme
budúcich súcich kňazov, no pritom Boh si
lepšie poslúži slabším nástrojom, ktorý
môže mať napríklad aj problém
so vzdelaním a výrečnosťou. Viď príklad
sv. Jána Vianneya. Tu sme sa dostali snáď
k najpresnejšiemu označeniu toho, čím má
byť kňaz – nástrojom.

