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Liturgický kalendár:
Pondelok

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

20.12.

4. Adventná nedeľa

Spomienka

Predvianočné spovedanie
Od pondelka do piatku budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa
rozpisu, ktorý je na nástenke. Prosíme vás, aby ste využili najmä tieto dni,
pretože v soboty a nedele budeme spovedať v iných farnostiach.
Ak niekto chce pozvať kňaza domov pre svojich starších, či nevládnych
príbuzných, nahlásiť sa môžete v sakristii alebo na farskom úrade.

Pozývame:
Benefičný koncert
Pozývame vás na Adventný benefičný koncert, spojený so zbierkou
pre DOM Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční
13. decembra 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.

Predvianočný koncert
Farnosť Banská Bystrica – Katedrála a Konzervatórium Jána Levoslava
Bellu vás pozývajú na Predvianočný koncert Speváckeho zboru
a Komorného orchestra Konzervatória.
Koncert sa uskutoční dňa 21. decembra 2009 o 19.00 hod. v Katedrále
sv. Františka Xaverského.

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. Ján z Kríža (1542 – 1591)
Pochádzal zo stredného Španielska. Vstúpil do karmelitánskej rehole. Tá
však prežívala v tej dobe značný úpadok, preto chcel Ján vstúpiť
do prísnejšej kartuziánskej rehole. Sv. Terézia Avilská ho však skôr
nabádala k snahe očistiť túto rehoľu. Preto jej Ján pomáha pri zriaďovaní
reformovaných kláštorov takzvaných „bosých karmelitánov“. Táto snaha
však ustavične narážala na odpor mníchov, ktorí reformu odmietali. Raz
dokonca Jána uväznili v kláštore v Tolede, kde v ťažkých podmienkach
počas ôsmich mesiacov dosiahol mystické skúsenosti. O nich potom písal
vo svojich dielach, ktorým zároveň patrí čestné miesto v španielskej
literatúre. Po úteku z väzenia, po uznaní a osamostatnení reformovaných
kláštorov, Ján umiera. No k telesným bolestiam posledných dní sa opäť
pripája ponižovanie a tvrdé zaobchádzanie zo strany nevďačných mníchov.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
Počas nasledujúcich týždňov sa budeme v našej
rubrike postupne dozvedať o príprave na kňazstvo
v jeho jednotlivých fázach.
Dnes o potrebe prípravy už pred vstupom do seminára.

PRÍPRAVA NA KŇAZSTVO
PRED VSTUPOM DO SEMINÁRA
Kňaz, ako nástroj, cez ktorý koná Boh, stáva sa vo svete jedinečným
znakom Božej prítomnosti. Je to presne tak, ako keď počujeme hrať nejaký
hudobný nástroj – napríklad organ. Nemusíme ani vidieť hudobníka,
no tóny nástroja nám prezrádzajú jeho prítomnosť. Dôležité je však, aby
bol tento nástroj poddajný. Poruchové organy nás najčastejšie sklamú
zasekávaním tónov, ťažkopádnosťou traktúry, ako aj preznievaním
nežiadúcich pazvukov. Vtedy môže za organom sedieť akýkoľvek umelec,
zvukový výsledok bude slabý. Podobné je to aj v prípade, že organ nie je
naladený. Ak môžeme takto symbolicky hovoriť o kňazstve, tak príprava
na kňazstvo predstavuje prvé veľké ladenie nástroja. Nie však jediné.
Prípravou na kňazstvo, v tom najširšom zmysle slova, je celý časový
priestor života pre vysviackou. Určite netreba zvlášť zdôrazňovať úlohu
rodiny, ktorej vplyv je tu rozhodne nepopierateľný. Táto stránka života
kandidáta na kňazstvo sa totiž pred vysviackou osobitne skúma – z akej
rodiny kandidát pochádza, čo v detstve prežil, ako vyrastal, ako sa vyvíjal
jeho citový život, sebaprijatie, vzťahy s rodičmi a súrodencami. Sú to veľmi
dôležité témy, ktoré môžu mať silný vplyv na neskoršie kňazské
fungovanie kandidáta. Je však nutné podotknúť, že tu nejde o nejaké
hľadanie ideálnych bezchybných postáv, ktoré jediné môžu prijať milosť
sviatosti kňazstva. Jednak takých ani niet a zároveň tu opäť platí, že Boží
pohľad môže byť úplne iný, než ľudský.
Tým sme sa dostali k otázke – „kto vlastne môže prijať túto sviatosť a stať
sa kňazom?“ Už sme si sčasti odpovedali, no teraz si všimneme presnú
formuláciu Katechizmu Katolíckej cirkvi v bodoch 1577 a 1578.
„Posvätnú vysviacku platne prijíma jedine pokrstený muž. Pán Ježiš si
vyvolil mužov, aby vytvoril zbor dvanástich apoštolov, a apoštoli urobili to
isté, keď si vyvolili spolupracovníkov, ktorí mali po nich nastúpiť v ich
poslaní. Kolégium biskupov, s ktorými sú kňazi spojení v kňazstve
(in sacerdotio), sprítomňuje a aktualizuje až do Kristovho návratu zbor
Dvanástich. Cirkev si je vedomá, že je viazaná touto voľbou samého Pána.
Preto vysviacka žien nie je možná.
Nikto nemá právo prijať sviatosť posvätného stavu. A skutočne nikto si
nemôže tento úrad nárokovať. Povoláva doň Boh. Kto si myslí, že spoznáva
v sebe znaky Božieho volania na vysvätenú službu, má svoju túžbu pokorne
predložiť cirkevnej vrchnosti, ktorej patrí zodpovednosť a právo povolať

niekoho, aby prijal stupne posvätného stavu. Ako každú milosť, aj túto
sviatosť možno prijať iba ako nezaslúžený dar.“
V uvedenom citáte sme si mohli hneď všimnúť aj prvý krok, ktorý má
urobiť ten, komu zrejme Boh adresuje svoje povolanie. Tým prvým krokom
je (okrem skúmania svojho vnútra, spojeného s modlitbou) krok zveriť sa
s celou záležitosťou najbližšej cirkevnej autorite, ktorou býva spravidla
miestny farár. Predpokladá sa, že miestny farár dostatočne pozná
kandidáta a celú záležitosť spolu s ním zváži – buď ho hneď povzbudí
k podaniu prihlášky, alebo ho vyzve ešte k premýšľaniu. Je to totiž prvá
osoba, ktorá pomáha rozpoznať, či je povolanie skutočné. Ak sa zdá, že áno
– nasleduje podanie prihlášky, tak ako sa to robí aj v prípade iných
vysokých škôl (samozrejme hovoríme o chlapcovi, ktorý bude práve
maturovať, alebo maturoval už dávnejšie). Ďalším krokom je návšteva
diecézneho biskupa – ďalšej cirkevnej autority, ktorá sa (otázkami
a vnímaním kandidáta) podieľa na rozpoznávaní jeho povolania. Ak je
do tejto chvíle všetko v poriadku, kandidát dostane pozvánku
na psychologické testy a prijímacie pohovory do kňazského seminára. Ale
o tom až nabudúce.

