KATEDRÁLNY INFOLIST
8. – 14.2.2010
Liturgický kalendár:
Pondelok

8.2.

Sv. Hieronyma Emilianiho
Sv. Jozefíny Bakhity, panny

Ľub. spom.

Streda

10.2.

Sv. Školastiky, panny

Ľub. spom.

Štvrtok

11.2.

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Osemnásty svetový deň chorých

Ľub. spom.

Nedeľa

14.2.

6. Nedeľa v Cezročnom období

Rekolekcie kňazov dekanátu
V pondelok, 8. februára sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu Banská
Bystrica – Katedrála. Koncelebrovaná sv. omša bude vo farskom kostole
Božieho milosrdenstva na Belvederi o 9.00 hod.
Preto sv. omša v Katedrále o 8.30 nebude.

Zomrel P. Michal Mikuška, OCD
V sobotu ráno svoju dušu odovzdal Pánovi P. Michal Mikuška, OCD
(karmelitán) z Priechodu, ktorý občas spovedával aj v našej Katedrále.
Pohrebná sv. omša bude v utorok 9. februára 2010 o 13.00 vo farskom kostole
v Priechode a následne pohrebný obrad na miestnom cintoríne. Spomeňme si
naňho v modlitbe.
Z tohto dôvodu v utorok spovedná služba nebude!

Zbierka na Katolícku univerzitu
Minulú nedeľu sa konala zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku.
V našej farnosti sa vyzbieralo 608 €. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Chlieb pre bezdomovcov
Z Domu pre núdznych, kde odvádzame financie z pokladničky, ktorá je
v strednom pilieri kostola pod názvom „Chlieb pre bezdomovcov“, sme
dostali ďakovný list, ktorého kópia je na poslednej strane.
Vaše finančné dary za minulý rok činili 993,73 €, za čo vám vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.

Zbierka na Haiti
Je potrebné vedieť informáciu, že k 2.2.2010 sa pre Haiti na Slovensku
vyzbieralo 1 265 000 €, z toho len v katolíckych kostoloch 760 000 €.

Svätec týždňa
Sv. Hieronim Emiliani (1486 - 1537)
Pochádzal z poprednej benátskej rodiny. Ako mládenec bol vojakom, no keď
sa dostal do nepriateľského zajatia, vnútorne sa premenil a začal sa modliť.
Zvláštnou zhodou okolností sa dostal na slobodu a rozhodol sa venovať
chudobným, chorým a sirotám. Prebral však aj starostlivosť o deti svojich
dvoch nebohých bratov. Jeho dom v Benátkach sa stal útulkom chudobných.
Hieronym sa však zvlášť venoval sirotám. Zbieral ich po uliciach, opatroval
ich, učil ich katechizmus a rozličné ručné práce. Neskôr sa pri opatrovaní
chorých vážnejšie nakazil, ale s dôverou v Božiu pomoc aj vyzdravel.
Povzbudený priateľmi a viacerými biskupmi založil sirotince aj v iných
častiach Talianska. Medzitým sa k nemu pripojili ďalší spolupracovníci,
z ktorých sa vykryštalizovala rehoľná „Spoločnosť služobníkov chudobných“.
Jej hlavným sídlom sa stalo talianske mestečko Somaska. Keď o pár rokov
vypukol v tomto meste mor, Hieronym sa opäť plne nasadil do opatrovania
chorých a tak ako kedysi v Benátkach, opäť sa nakazil. Tento krát však
nevyzdravel. Pochovaný je v Somaske, v kostole sv. Bartolomeja. Je patrónom
sirôt a opustenej mládeže.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
Minulý týždeň sme hovorili o tom, čo čaká kňaza
po nastúpení do farnosti po kňazskej vysviacke.
Keď si to potreba diecézy žiada, biskup ustanoví kaplána
za farského administrátora, resp. priamo za farára, ak
urobí všetky požadované skúšky.

KŇAZ VO FARNOSTI (II.)
Farský administrátor alebo farár vedie farskú kanceláriu (matriky, ekonomika
a pod.), stará sa o budovy (kostoly a faru), farských zamestnancov, farské
pozemky, zvoláva farskú radu, prípadne má na starosti aj iné cirkevné
inštitúcie, ak sa nachádzajú v jeho farnosti (napr. charita, cirkevná škola
a pod.). Štatistiku farnosti a výpisy z matrík posiela každý rok na biskupský
úrad. Ak si takýto farár počína vo svojej farnosti dobre, má skúsenosti,
múdrosť a organizačný talent, všimnú si to na biskupskom úrade a jeho
schopnosti využijú rozličnými spôsobmi. Najčastejšie ho zvyknú preložiť

do väčšieho mesta, kde sa farár stáva zároveň dekanom. Čiže mu v určitých
záležitostiach pribudla zodpovednosť aj za okolité farnosti, ktoré vytvárajú
tzv. dekanát. Dekan je členom Kňazskej rady – poradného zboru diecézneho
biskupa, s ktorým sa biskup radí pri vážnych otázkach týkajúcich sa riadenia
a chodu diecézy. Z poverenia diecézneho biskupa ustanovuje v dekanáte
nových farárov, robí vo farnostiach dekanátu vizitácie, dbá o to, aby život
vo farnostiach dekanátu prebiehal v duchu usmernení diecézneho biskupa.
Za farnosti a inštitúcie dekanátu zbiera a spracováva súhrnné informácie,
ktoré potom dáva na biskupský úrad pre potreby lepšieho riadenia diecézy.
Týmto farnostiam sprostredkúva poštu z biskupského úradu a organizuje
mesačné stretnutia kňazov, zvané rekolekcie. Rekolekcie sa konajú vždy v inej
farnosti dekanátu. Stretávajú sa tam všetci kňazi dekanátu, niekedy aj
s biskupom. Program tvorí svätá omša, prednáška, diskusia, oznamy
biskupského úradu a obed. V našej diecéze máme momentálne 16 dekanátov:
Banská Bystrica – Katedrála, Banská Bystrica – mesto, Banská Štiavnica,
Bojnice, Detva, Kláštor pod Znievom, Krupina, Levice, Nová Baňa, Partizánske,
Prievidza, Slovenská Ľupča, Šahy, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom.
Každý takýto dekanát je zložený z 5 – 15 farností. Mnohé farnosti však
zahŕňajú aj viacej dedín. Iba v jednej z nich je tzv. farský kostol. Kostolíky
v ostaných dedinách sú tzv. filiálne (z lat. filia – dcéra). Filiálky sú teda akoby
dcéry farnosti. Všetky tieto dedinky, farnosti a dekanáty sú združené
do jedného väčšieho cirkevno-územného celku, ktorým je diecéza.
Zodpovednosť za ňu nesie biskup, ktorý je nástupcom apoštolov. Tí, na čele
s Petrom, prvým pápežom, sa rozišli do celého vtedy známeho sveta, aby
ohlasovali evanjelium a zakladali cirkevné obce (dnes farnosti). V týchto
obciach ustanovovali presbyterov – kňazov, ako už bolo spomínané, no oni
sami ostali hlavnými autoritami, od ktorých vychádzalo aj ustanovovanie
ďalších presbyterov i vlastných nástupcov v apoštolskej službe – biskupov.
Tých však už nebolo iba 12, ale ich počet sa rozširoval podľa potreby. V tomto
starokresťanskom duchu aj dnes vnímame biskupa ako hlavného duchovného
pastiera v diecéze, ktorý má plné poslanie a plnosť kňazskej moci. To nám
pomáha lepšie pochopiť viaceré úkony diakonskej a kňazskej vysviacky.
Diakon a kňaz môžu fungovať jedine v spojitosti s biskupom, ako jeho
„predĺžené ruky“. Pastierskym a učiteľským stredobodom diecézy je katedra,
ktorá sa významovo vyvinula zo sedadla, z ktorého apoštoli vyučovali
prvokresťanské obce. Katedra sa dnes nachádza v hlavnom chráme diecézy,
ktorý podľa nej dostal názov katedrála. Katedra je učiteľské sedadlo biskupa.
Je to ten kňaz v diecéze, ktorý môže vysluhovať všetkých sedem sviatostí,
vedie a vyučuje v kontinuite apoštolskej tradície a túto moc dostal
pri vysviacke vďaka apoštolskej postupnosti. Ale o tom až nabudúce.

