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13. – 19.12.2010
Liturgický kalendár:
Pondelok 13.12. Sv. Lucie, panny a mučenice
Utorok
Nedeľa

14.12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
19.12. 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

Spomienka
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.

Adventný koncert
Farnosť Banská Bystrica-Katedrála a Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
vás pozývajú na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 15.12.2010
o 19.00 v Katedrále sv. Františka Xaverského.
Účinkujú: Denisa Kabáčová - organ, František Herman - organ, Spevácky
zbor a Komorný orchester Konzervatória J.L.Bellu. Dirigujú Miroslava
Matisová a Igor Vlach.

Ďakovná sv.omša
V nedeľu, 19.12.2010 o 9.30 hod. bude
v Katedrále sv. Františka Xaverského slúžiť
ďakovnú svätú omšu pápežský prelát
Mons. František Škoda, z príležitosti
60. výročia kňazskej vysviacky.
Pozývame vás ďakovať spolu s ním Pánu
Bohu za dar jeho kňazskej služby.
Mons. Doc. ThDr. PhDr. František Škoda,
pápežský prelát, sa narodil 18.7.1926
v Lučenci, kde navštevoval aj gymnázium.
Jeho život bol plný zmien. Najprv začal
v kňazskom seminári v Banskej Bystrici.
Ako nadaný študent bol pánom biskupom
Andrejom Škrábikom vybraný na štúdia

do Ríma (1945-1950). Tam bol 23.12.1950 vysvätený za kňaza, lebo
zo známych „historických príčin“ musel zostať v Taliansku. Po kňazskej
vysviacke pôsobil ako kaplán vo farnosti Lamon (Feltre-Belluno), neskôr
bol farským administrátorom v Arine. V r. 1956 získal doktorát z teológie
a stal sa vicerektorom chlapčenského kolégia vo Feltre. Od r.1957 bol
profesorom filozofie v Pontificio Seminario Reg. Fano (Pesaro). V roku
1963 obhájil v Ríme doktorát z filozofie. Od r. 1966 pracoval
na Sekretariáte pre nie veriacich (Segretariato per i non credenti).
V r. 1987 sa stal vicerektorom kolégia Nepomucénum v Ríme. Rok 1990
priniesol veľkú zmenu a na žiadosť diecézneho biskupa Mons. Rudolfa
Baláža sa Mons. Škoda vrátil na Slovensko. Stal sa riaditeľom Biskupského
úradu v Banskej Bystrici a v r. 1992 bol penzionovaný.
Pre verejnosť je známy najmä ako profesor filozofických vied na rôznych
katolíckych teologických inštitútoch v zahraničí a ako katolícky filozof
vydal okrem iného viacero kritických prác na tému marxizmus a ateizmus.
Po páde komunistického režimu a návrate do slobodnej vlasti pôsobil
od roku 1991 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne a
na fakulte humanistiky v Trnave ako vysokoškolský učiteľ, kde prednášal
základy filozofie a sociálnu náuku Cirkvi. V roku 1993 bol aj prvým kňazom
a katolíckym filozofom v jednej osobe, s ktorým sa verejne a osobne mohli
stretnúť, vypočuť si jeho prednášku a diskutovať aj naši stredoškolskí
učitelia, účastníci Kurzu filozofie v Banskej Bystrici.
Pre mnohých veriacich je známy svojou službou v Katedrále, kde roky
slúžieval sv. omše a neúnavne slúžil dušiam v spovednici.
V súčasnosti Mons. Škoda žije na Biskupskom úrade v Banskej Bystrici.
Spoločenstvo kňazov a veriacich Katedrály ďakuje dobrému Bohu
za dar kňaza Františka Škodu a vyprosuje mu potrebné zdravie
pre telo, ducha i dušu, aby aj vo svojej požehnanej starobe mohol žiť
na slávu Božiu a dobro ľudí.
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Ponuka
Odpoveď na mnohé aktuálne otázky dnešného kresťana ponúka nová
edícia praktických brožúrok Viera do vrecka. Vydavateľstvo Don Bosco
pripravilo v spolupráci s viacerými známymi slovenskými autormi
12 zaujímavých tém, ktoré môžete za výhodné predplatné dostávať každý
mesiac priamo na svoj stôl.
Jednotlivé brožúry sa predávajú za cenu 1,50 € (45,– Sk), ale pre
predplatiteľov je stanovená výhodná cena 1,– € (30,– Sk). To znamená,
že za rok ušetríte až 6 ,– € (180,– Sk), a navyše každý mesiac zaručene
dostanete na stôl jednu hodnotnú tému.
Ak si edíciu Viera do vrecka predplatíte do 7. 1. 2011, budete automaticky
zaradení do súťaže o naozaj atraktívne ceny – letecké zájazdy do Svätej
zeme či Ríma od cestovných kancelárií Awertravel, Trinity, Paxtravel a
balíčky produktov vydavateľstva DON BOSCO.
Navyše získate na celý rok jedinečnú vernostnú zľavu až 12 % na všetok
tovar pri nákupe v našom internetovom obchode. Stačí sa zaregistrovať na
www.donbosco.sk, do poznámky uviesť číslo, ktoré nájdete na štítku
s Vašou adresou na prvom čísle novej edície.
Edíciu Viera do vrecka za výhodnú cenu 12,– € si môžete veľmi jednoducho
objednať na našej stránke www.donbosco.sk. Objednávku môžete
uhradiť na číslo účtu: 020036–0029330062/0200 potom, ako obdržíte
na svojej mailovej adrese variabilný symbol, resp. faktúru. Takisto si
predplatné môžete objednať telefonicky na čísle: 02/555 722 26 alebo emailom na: casopisy@donbosco.sk.
Ak zaplatíte dopredu prevodným príkazom bez variabilného symbolu,
prosíme, dajte nám o tom vedieť telefonicky alebo mailom.
Poukážky na predplatné s poznámkou „EDICIA VDV“ nájdete za lavicami.

SVÄTÁ

OMŠA (15.)

VEĽKONOČNÁ HOSTINA (2. ČASŤ)
OVOCIE PRIJÍMANIA (1.)
Prijímanie prehlbuje naše zjednotenie s Kristom. Prijímanie Eucharistie
prináša ako hlavné ovocie dôverné zjednotenie s Ježišom Kristom. Veď Pán
hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“
(Jn 6, 56). Život v Kristovi má svoj základ v eucharistickej
hostine: „Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude
žiť zo mňa“ (Jn 6, 57).
To, čo spôsobuje hmotný pokrm v našom telesnom živote (dáva potrebnú
výživu telu, dáva silu, spokojnosť,...), to obdivuhodným spôsobom
uskutočňuje sväté prijímanie v našom duchovnom živote. Účasť na tele
vzkrieseného Krista zachováva, zveľaďuje a obnovuje v nás život milosti,
ktorý sme prijali v krste. Tento rast kresťanského života sa potrebuje živiť
eucharistickým prijímaním, chlebom nášho putovania, až do chvíle smrti,
keď ho dostaneme ako viatikum (“pokrm na cestu“).
Prijímanie nás odlučuje od hriechu. Kristovo telo, ktoré prijímame
vo svätom prijímaní, „je obetované za nás“ a krv, ktorú pijeme, „je vyliata
za všetkých na odpustenie hriechov“. Preto nás Eucharistia nemôže
zjednotiť s Kristom bez toho, aby nás zároveň neočistila od hriechov, ktoré
sme spáchali, a neuchránila pred budúcimi hriechmi.
Svätý Ambróz hovorí: “Vždy, keď ho prijímame, zvestujeme Pánovu smrť
(porov. 1 Kor 11, 26). Ak zvestujeme jeho smrť, zvestujeme odpustenie
hriechov. Ak vždy, keď sa vylieva jeho krv, vylieva sa na odpustenie
hriechov, musím ju stále prijímať, aby mi stále odpúšťala hriechy. Ja, ktorý
stále pácham hriechy, musím mať stále liek.“
Podobne ako telesný pokrm slúži na obnovenie stratených síl, tak
Eucharistia posilňuje lásku, ktorá v každodennom živote má sklon slabnúť.
A táto oživená láska zotiera všedné hriechy. Keď sa nám Kristus dáva,
oživuje našu lásku a robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia
na stvoreniach a zakoreniť sa v ňom.
Svätý Fulgencius Ruspenský o tom hovorí: “Keďže teda Kristus zomrel
za nás z lásky, keď si počas obety pripomíname jeho smrť, prosíme, aby
prišiel Svätý Duch a udelil nám lásku. Úpenlivo prosíme, aby sme skrze tú
lásku, z ktorej sa Kristus dal ukrižovať za nás, aj my mohli po prijatí milosti

Svätého Ducha považovať svet za ukrižovaný pre nás a mohli byť
ukrižovaní pre svet... Keďže sme dostali dar lásky, zomrime hriechu a žime
Bohu!“
(Pokračovanie nabudúce)

