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18. – 24.1.2010
Liturgický kalendár:
Streda

20.1.

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Sv. Šebastiána, mučeníka

Ľub. spom.

Štvrtok

21.1.

Sv. Agnesy panny a mučenice

Spomienka

Piatok

22.1.

Sv. Vincenta diakona a mučeníka

Ľub. spom.

Nedeľa

24.1.

3. Nedeľa v Cezročnom období

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Zajtra začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Dobrá novina
Počas koledovania detí v našej farnosti pod názvom Dobrá novina sa
vyzbieralo 378 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Petícia proti výstavbe zábavného megacentra v Bratislave
V Bratislave sa pripravuje výstavba centra hazardných hier (typu
Metropolis) – slovenského „Las Vegas“. K petičnému výboru sa pripája aj
naša diecéza v presvedčení, že hazardné hry nezodpovedajú ľudskej
dôstojnosti a predstavujú pokrivenú alternatívu relaxu. Takéto centrum
totiž predstavuje hrozbu zvýšenej kriminality, drog, prostitúcie,
organizovaného zločinu, závislostí a zhoršenia morálneho prostredia
na Slovensku.
Projekt Metropolis už odmietli viaceré krajiny (Slovinsko, Maďarsko).
A odmietame ho aj my.
Na podporu tohto protestu je možné podpísať petíciu.
Vyhlásenie celoslovenskej zbierky pre Haiti
Svätý Otec pápež Benedikt XVI. na audiencii 13. januára 2010 krátko
po hrozivom zemetrasení na Haiti vyzval všetkých veriacich, aby sa spojili
v modlitbe za zomrelých pri tomto veľkom nešťastí a aj za pozostalých, aby
mali dostatok duchovnej sily prekonať všetky následné ťažkosti. Zároveň
vyslovil nádej, že veľkodušnosť veriacich sa prejaví v konkrétnych
skutkoch solidarity a činnej podpory, aby týmto bratom a sestrám v núdzi
nechýbala naša pomoc.

V duchovnom spojení so Svätým Otcom Benediktom XVI. a na základe jeho
výzvy, ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, vyhlasujem
na nedeľu 24. januára 2010 celoslovenskú finančnú zbierku na pomoc
postihnutým na Haiti. Zbierka sa uskutoční vo všetkých katolíckych
kostoloch.
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita
predseda KBS

Stanovisko Biskupstva v Banskej Bystrici
k II. etape obnovy Banskobystrickej kalvárie
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica v záujme II. etapy
obnovy banskobystrickej Kalvárie vydáva nasledovné stanovisko:
Prvá etapa obnovy historickej Kalvárie na Urpíne bola zavŕšená
požehnaním a sprístupnením renovovaných historických častí a
novostavby kláštora dňa 28. septembra 2008. V roku 2010 obnova
pokračuje svojou II. etapou v spolupráci s Mestským úradom Banská
Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom a Krajským
pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, s cieľom zachovať pre budúce
generácie Kalváriu ako významné kultúrne a duchovné dedičstvo.
II. etapa obnovy Kalvárie obsahuje dotvorenie a obnovenie lesoparku
v čelnej časti Kalvárie, ktorý je známy ako serpentíny od Národnej ulice ku
Kostolu Povýšenia sv. kríža, a regulovanú architektúru prostredia v zadnej
a bočnej časti Kalvárie. Architektúru prostredia budú tvoriť nasledovné
objekty: štyri obytné domy, Dom sv. Marty určený na sociálny cieľ, objekt
určený na vzdelávací účel. Zámer II. etapy obnovy Kalvárie je podľa nášho
názoru v súlade s cirkevným a civilným právom. Pôvodné rozhodnutie
Pamiatkového úradu SR o vyhlásení ochranného pásma, často používané
ako výhrada proti zámeru II. etapy, bolo zrušené rozsudkom súdu zo dňa
1.12.2009. Rovnako bolo zrušené aj následné rozhodnutie Ministerstva
kultúry SR.
V Banskej Bystrici, 12. januára 2010
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Oznam ZŠsMŠ Š. Moysesa
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
oznamuje, že zápis do prvého ročníka školského roka 2010/2011 sa
uskutoční 19.1.2010 od 13.00 hod. do 17.00 hod. a 20.1.2010 od 13.00 hod.
do 17.00 hod. v budove školy.
Základná škola Štefana Moysesa je jediná katolícka základná škola
v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia. Je to
alternatíva pre rodičov, ktorí majú právo na výber takej školy pre svoje
deti, ktorá zodpovedá ich výchovným zámerom. Je však otvorená aj pre
všetkých, ktorí s takýmto výchovným zámerom súhlasia. Od 1. ročníka sa
učí cudzí jazyk formou krúžku. Od 3. ročníka sa učí anglický a nemecký
jazyk. Informácie o škole možno nájsť na www.edupage.org

Svätec týždňa
Sv. Šebastián (3. stor.)
Pochádzal zrejme z Milána. Koncom 3. storočia sa však už nachádza v Ríme,
kde pôsobí ako vojak. Bolo to v čase vlády krutého cisára Diokleciána, ktorý
prenasledoval kresťanov. Šebastián pomáhal kresťanom zo všetkých síl
ako vedel. Niektorí životopisci hovoria, že bol dokonca dôstojníkom
cisárskej stráže. Keď sa cisár dozvedel, že je kresťan, dal ho zabiť. Podľa
neskorších správ ho najprv mučili lukostrelci. Priviazali ho o stĺp, alebo
o strom a strieľali doňho šípy. Takto ho neskôr s obľubou znázorňovali
mnohí umelci. Po ostreľovaní šípmi, keď sa zdalo, že je už mŕtvi, kresťania
ho chceli pochovať. Zistili však, že ešte žije. Istá kresťanka ho potom
opatrovala a skrývala vo svojom dome, kým nevyzdravel. A hoci mu mnohí
radili potajomky odísť z mesta, Šebastián sa vybral priamo za cisárom,
vyznal svoju vieru a vyčítal mu krutosti, páchané na kresťanoch. Cisár ho
dal tento krát ubiť až na smrť a jeho telo hodiť do kanála. Kresťania ho
však vylovili a pochovali v katakombách, nad ktorými dnes stojí bazilika sv.
Šebastiána.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
Počas týchto týždňov sa v našej rubrike postupne
dozvedáme o príprave na kňazstvo v jeho
jednotlivých fázach.
Dnes si priblížime samotné kňazské svätenie.

KŇAZSKÁ VYSVIACKA (I.)
Vysvätený diakon vykonáva v niektorej vopred určenej farnosti svoju
diakonskú prax, počas ktorej krstí, sobáši, pochováva, pripravuje ľudí
k sviatostiam a pomáha vo farskej kancelárii. Počas svätej omše číta
evanjelium a môže aj kázať. Takto je už diakon v plnom zmysle zapojený
do služby v Cirkvi. Diakon predstavuje pre farnosť veľkú pomoc. No vždy
zároveň vníma svoje obmedzenie – nie je ešte kňazom. Nemôže spovedať,
slúžiť svätú omšu a udeľovať pomazanie chorých. Na to sa ešte pripravuje
počas šiesteho ročníka. Tento je spojený, ako už bolo vyššie spomenuté,
so štátnicami a napísaním diplomovej práce. Po všetkých týchto študijných
záležitostiach, je slávnostne promovaný na magistra. Táto mini slávnosť sa
odohráva v seminárnej aule za prítomnosti predstaviteľov Univerzity
Komenského, do ktorej u nás patrí aj Teologická fakulta. Toto však nie je to,
k čomu bohoslovec celých šesť rokov smeroval. Prijať akýsi svetský titul je
ničím v porovnaní s tým, čo mu chce odovzdať sám Boh. To, na čo sa
najviac teší, je kňazská vysviacka. Tak ako to bolo v prípade diakonskej
vysviacky, aj pred kňazskou prebiehajú viaceré sedenia predstavených
s biskupom, kde sa rozhoduje o kandidátoch vysviacky. Kandidát napokon
bezprostredne pred vysviackou znova prehlbuje svoj vzťah s Pánom
na duchovných cvičeniach. Samotná kňazská vysviacka je v mnohom
podobná diakonskej. Udeľuje sa vo svätej omši po homílii. Celý obrad
začína otázkami biskupa kandidátom: „Chcete ako kňazi za pomoci Ducha
Svätého navždy konať kňazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa
v spravovaní Božieho ľudu?“ „Chcete nábožne a verne, podľa tradície
Cirkvi, sláviť Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvätenie
kresťanského ľudu?“ „Chcete dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním
evanjelia a vysvetľovaním katolíckej viery?“ „Chcete sa čoraz užšie spájať
s Kristom, najvyšším Kňazom, ktorý Otcovi obetoval za nás samého seba
ako obetu čistú, a chcete sa s ním zasvätiť Bohu pre spásu ľudí?“ na všetky
tieto otázky odpovedajú kandidáti: „Chcem.“ Po nich pristúpia po jednom

k biskupovi, vložia svoje zopnuté ruky do jeho dlaní (ako pri diakonskej
vysviacke) a biskup sa ich pýta: „Sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu
a poslušnosť?“ Kandidát sľúbi a biskup pokračuje: „Boh, ktorý začal v tebe
dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.“ Po krátkej modlitbe nasledujú litánie,
počas ktorých kandidáti ležia na dlažbe chrámu. Zmysel týchto symbolov
sme vysvetlili v predchádzajúcom článku. O tom, čo nasleduje po litániách,
si povieme nabudúce.

