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2. Pôstna nedeľa

Vyjadrenie farského úradu voči útokom na biskupa
V posledných týždňoch sa v našich médiách nekultúrnym spôsobom útočilo
na nášho diecézneho biskupa v súvise s obnovenou banskobystrickou
Kalváriou. Cítime potrebu ozvať sa proti takýmto spôsobom, nakoľko, keď
nie je záujem o všetky podrobnosti o danom probléme, takéto vstupy sú
neobjektívne.
Kalvária, ktorá bola zdevastovaná 50 rokov je teraz obnovená a Cirkev sa
chce o ňu starať tak, aby sa nevrátila do pôvodného stavu. Všetky kroky,
ktoré Cirkev podnikla a aj v budúcnosti chce podniknúť pre záchranu
Kalvárie, sú v súlade s cirkevným aj svetským právom. Na II. etapu rozvoja
Kalvárie bola v r.2007 urobená verejná výzva, ktorej sa zúčastnili
4 architekti. V 2. kole bol odbornou komisiou vybratý projekt, ktorý
najšetrnejšie riešil územie Kalvárie. Podľa tohto projektu sa chce ďalej
postupovať.
Kto chce vedieť podrobnosti, radi mu ich podáme na farskom úrade.
Preto ešte raz vyjadrujeme poľutovanie nad nekultúrnym správaním sa
niektorých médií a ľudí, ktorí v nich prezentovali svoje názory.

Jarné kántrové dni
Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava
na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

Pobožnosť krížovej cesty
Pobožnosť Krížovej cesty bude v našej farnosti v pôstne nedele na Kalvárii
vždy o 14.30, podľa rozpisu, ktorý nájdete na nástenke a v Katedrálnom
infoliste.
Túto nedeľu – 1. pôstnu, má na starosti pobožnosť a následne aj sv. omšu
naša farnosť. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup, Mons. Rudolf
Baláž.

Zbierka na Charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán
Boh zaplať.

Svätec týždňa
Katedra sv. Petra, apoštola
Dnešný sviatok je pripomienkou úradu apoštola Petra, ktorý dostal
od Ježiša Krista. Ustanovil ho za svojho nástupcu, za viditeľnú hlavu Cirkvi.
Peter účinkoval najprv v Jeruzaleme, potom odišiel do hlavného mesta
Sýrie – do Antiochie, kde pôsobil sedem rokov. V roku 42 za vlády cisára
Klaudia odišiel do Ríma, hlavného mesta Rímskej ríše. Z tohto miesta viedol
Cirkev asi 25 rokov. V roku 67 podstúpil mučenícku smrť – ukrižovali ho
dole hlavou. Stalo sa to za prenasledovania počas vlády cisára Nera.
Peter teda dostal za úlohu, aby strážil čistotu viery, ktorá v priebehu dejín
prešla nespočetnými útokmi, počínajúc bludmi cez východný rozkol roku
1054, nástup protestantizmu v roku 1517 a ďalšími štiepeniami až
po dnešné časy. Napriek všetkým týmto nástrahám a ťažkostiam vytrvala
Cirkev pod jednotným vedením pápežského úradu až dodnes. Pápež ako
nástupca sv. Petra je na čele celej Cirkvi a cirkevnej hierarchie. Je volený
kardinálskym zborom. Voľba pápeža má svoje prísne pravidlá a je
úzkostlivo chránená pred zásahmi zvonka. Sviatok Katedry sv. Petra sa
slávil v Cirkvi už v 4. storočí takisto 22. februára na pamiatku dňa, kedy sa
Peter ujal správy rímskeho biskupstva.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
Dnes si priblížime biskupskú vysviacku.
Konkrétne tie časti, ktoré nasledujú po litániách,
aby sme tak nadviazali na 1. časť, ktorú sme si
priblížili pred týždňom.

BISKUPSKÁ VYSVIACKA (II.)
Po skončení litánií všetci vstanú, kandidát si kľakne pred svätiteľa. Ten
vkladá ruky na jeho hlavu. Podobne aj ďalší dvaja biskupi. Nasleduje
konsekračná modlitba, počas ktorej dvaja diakoni držia otvorený evanjeliár
nad hlavou kandidáta. Opäť vidíme veľa podobných prvkov

ako pri diakonskej a kňazskej vysviacke. Tu sú však pripojené i ďalšie.
Nasleduje pomazanie krizmou na hlave, počas ktorej hlavný svätiteľ
hovorí: „Boh, ktorý ti dal účasť na najvyššom kňazstve, nech ťa sám zaplaví
olejom tajomného pomazania a nech ťa naplní hojným duchovným
požehnaním.“ Potom hlavný svätiteľ podáva kandidátovi evanjeliár
a hovorí: „Prijmi evanjelium a hlásaj Božie slovo s veľkou trpezlivosťou
a znalosťou náuky.“ Nasleduje odovzdanie biskupských insígnií – prsteňa,
mitry a berly. „Prijmi prsteň, znamenie vernosti, a ozdobený neporušenou
vierou, bez úhony chráň svätú Cirkev, ktorá je Božou snúbenicou.“ „Prijmi
berlu, znamenie pastierskej služby, a dávaj pozor na celé duchovné stádo,
v ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za biskupa, aby si spravoval Božiu
Cirkev.“ Môžeme si všimnúť, že obrad sa vysvetľuje sám a preto
nepotrebuje ďalší komentár. Takáto vysviacka sa zvykne konať zväčša
priamo v katedrále a na tomto mieste novovysvätený biskup zaujme miesto
na katedre. Odteraz bude odtiaľto hlásať evanjelium a plnou kňazskou
mocou slúžiť diecéze. Obrad pokračuje tým, že čerstvý biskup prijme
od hlavného svätiteľa i od ostatných biskupov bozk pokoja. Počas toho sa
spieva žalm s antifónou: „Choďte do celého sveta, aleluja, a učte všetky
národy, aleluja.“ Svätá omša pokračuje zvyčajným spôsobom. Po prijímaní
sa spieva hymnus „Teba, Bože chválime“. Ako sme videli otázky na začiatku
obradu a texty vysviacky samotnej nám veľa hovoria o povahe
a zodpovednosti tejto služby. Čo všetko musí biskup riešiť, o čom musí
rozhodovať a čím je vyplnený jeho deň, o tom sa už neodvažujem písať.
No stačí pripomenúť, že už len samotná starosť o kňazov diecézy
predstavuje pre biskupa pôsobenie akoby v makro-farnosti, plnej
rozličných problémov, očakávaní, ľudských pováh a rozličných iných
faktorov. Je preto veľmi dôležité, aby vzájomná úcta a modlitba upevňovali
toto veľké duchovné spoločenstvo, ktoré má pred svetom vydávať jednotné
jasné svedectvo o Božej prítomnosti a o Jeho pôsobení v Cirkvi. Prešli sme
si postupne celou prípravou na kňazstvo, až sme sa dostali k jeho trom
stupňom, ktoré sú spojené s vysviackou diakonskou, kňazskou
a biskupskou. Kiež každý čitateľ prijme pozvanie do tohto veľkého Božieho
diela, ktoré koná cez Cirkev. Kiež si každý uvedomí sám seba ako súčasť
tohto veľkého a tajomného Kristovho tela, v ktorom je každá schopnosť
a služba veľmi dôležitá, a preto je rovnako dôležitý každý jeden veriaci.
Veď v Cirkvi, napriek jej hierarchickému usporiadaniu, nikto nie je viac
a nikto nie je menej. Ale všetko je tu pre službu, ktorá vedie k spáse.

