KATEDRÁLNY INFOLIST
28.6. – 4.7.2010
Liturgický kalendár:
Pondelok

28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Spomienka

Utorok

29.6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Slávnosť

Streda

30.6.

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Ľub. spom.

Piatok

2.7.

Návšteva Panny Márie

Sviatok

Sobota

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola

Sviatok

Nedeľa

4.7.

14. Nedeľa v Cezročnom období

Rozlúčka s p. kaplánom
V utorok, pri sv. omši o 18.00 sa rozlúčime s našim p. kaplánom
Mariánom Gregorom, ktorý dostal od o. biskupa novú dispozíciu a
od 1. júla sa stáva farárom farnosti Sielnica.

Zmena na Kalvárii
Zmenu budeme mať aj na Kalvárii. Všetci 3 pátri z Kalvárie odchádzajú
na Staré Hory a na ich miesto príde komunita z Priechodu.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok a sobota mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude
ráno v závere sv. omší a večer na ukončenie adorácie.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách.

Zbierka „Halier sv. Petra“
V utorok bude zbierka „Halier sv. Petra“ počas všetkých sv. omší.
Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Pozvanie KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa srdečne pozýva všetkých rodičov,
bývalých študentov a sympatizantov tejto školy na divadlo Jaroslava Bečku
"Chaos na ostrove", ktoré sa uskutoční 28. júna (v pondelok) v Misijnom

dome v Banskej Bystrici (Skuteckého 4, oproti kinu Hviezda), o 18:00 hod.
Vstupné je dobrovoľné.

Cyrilometodská diecézna púť
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, v pondelok 5. júla bude v Selciach
celodiecézna púť. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať
banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.
Program začína o 9.15 privítaním pútnikov. O 9.30 nasleduje modlitba
posvätného ruženca a príležitosť k sviatosti zmierenia.

Svätec týždňa
Sv. Irenej (2. stor.)
Bol žiakom sv. Polykarpa, a ten zas priamym žiakom apoštola Jána. Mladosť
strávil v maloázijskom meste Smyrne, no čoskoro ho vidíme pôsobiť
v meste Lyone, v dnešnom juhovýchodnom Francúzsku. Už v tom čase tam
bola veľká kresťanská obec. Irenej ako kňaz išiel roku 177 do Ríma
k pápežovi s posolstvom lyonskej cirkvi. Táto cesta ho zachránila od predčasnej mučeníckej smrti. Zatiaľ totiž v Lyone padli za obeť prenasledovania
desiatky kresťanov, medzi nimi aj lyonský biskup, ktorý zomrel vo väzení.
Irenej sa potom stal jeho nástupcom. Bol horlivý duchovný pastier
a obranca pravej viery voči bludom. Jeho dielo Adversus haereses bolo
veľmi rýchlo preložené do viacerých jazykov. Irenej pôsobil však pri sporných otázkach Cirkvi (napr. ohľadom dátumu slávenia Veľkej noci) ako
zmieriteľ, čo v preklade vyjadruje aj jeho meno (slovansky Ľubomír – ten,
ktorý miluje pokoj). A naozaj, Irenej sa vedel v kritických chvíľach pričiniť
o pokoj, jednotu a lásku. Zomrel ako mučeník niekedy okolo roku 202.
Je pochovaný v Lyone.

