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Liturgický kalendár:
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

12.9. Mena prebl. Panny Márie

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa
Cirkvi
14.9. Povýšenie Svätého Kríža
Sedembolestnej Panny Márie,
15.9.
patrónky Slovenska
16.9. 24. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
13.9.

ľub. spomienka
spomienka
sviatok
slávnosť

Upozorňujeme,

že v sobotu 15. septembra bude sv. omša
slúžená do Slovenského rozhlasu,
kvôli čomu sa posunie na 9.00 hod!!!
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
V sobotu 15. septembra je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska.
Sväté omše budú o 8.00, o 9.00 s priamym vysielaním do Slovenského
rozhlasu a večer o 18.00.

Zbierka „Boj proti hladu“
Aj tento rok sa koná zbierka „Boj proti hladu“ pre chudobných na
Haiti a v Hondurase. Organizuje ju Vincentská rodina. Budúcu
nedeľu 16. septembra budú sestričky vincentky robiť túto zbierku
po každej svätej omši. Tak ako aj po minulé roky si za dobrovoľný
príspevok môžete kúpiť na tento účel pripravené medovníkové srdiečka.

Ponuky a pozvania
Púť na Kalvárii
V piatok 14. septembra, na sviatok Povýšenia Svätého Kríža, bude
na Kalvárii púť k titulu kostolíka.
Slávnostnú svätú omšu, pri ktorej je možné získať aj odpustky, bude
o 18.30 celebrovať P. František Honíšek, CM. Bratia karmelitáni
všetkých na túto slávnosť pozývajú.

Púť do Šaštína
Z Banskej Bystrice sa organizuje autobusová púť do Šaštína 15. septembra. Bližšie informácie nájdete na ozname na výveske.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenila Lea Saksová
(11.8.), K?Laura Grešková (12.8.) a Dominika Iskrová (18.8.).
Sviatosť manželstva si vyslúžili Pavol Štofan a Jana Styková, Ján
Bobor a Zuzana Cavarová, Pavol Ligas a Mária Spišiaková.

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, novomanželia
Boborovci 50 Eur, z krstov Ley Saksovej 50 Eur, Laury Greškovej 50
Eur, Dominiky Iskrovej 10 Eur;
na kvety: bohuznáma 10 Eur, bohuznáma 30 Eur, novomanželia
Boborovci 70 Eur, novomanželia Štofanovci 50 Eur, .
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Rok sv. Cyrila
a Metoda
Známi, či neznámi?
Od 5. júla 2012 sme začali
sláviť 1150. jubileum príchodu
svätých Cyrila a Metoda na
naše územie, ktorý bude
trvať do 31. decembra 2013.
Cyrilometodský
jubilejný
rok je na Slovensku súbežne
umocnený Rokom viery
(11.10.2012 – 24.11.2013),
ktorý ohlásil Svätý Otec
Benedikt XVI.
K tomuto významnému
jubileu bolo vydaných veľa
rôznych (a musím povedať,
že aj zaujímavých) publikácií.
Najmä v Čechách a niečo aj
u nás.
Vo
vydavateľstve
DON
BOSCO vyšla v edícii Viera do
vrecka zaujímavá publikácia
pod názvom „Prečo práve
Cyril a Metod?“ Pozostáva
z reflexií dvoch autorov:
arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ
a historika Jaroslava Šebeka.

Rád by som sa s vami podelil
o zaujímavé myšlienky, ktoré
vyšli z ich pera a ktoré zaujali
moju pozornosť. A vzbudili
vo mne aj rozhodnutie urobiť
niečo viac pre bližšie spoznanie
našich svätých vierozvestov
– Cyrila a Metoda.
Svätých solúnskych bratov
považujeme
za
svojich
vierozvestov. A hoci o nich
vieme „veľa“ z hodín dejepisu,
musíme priznať, že to, čo sme
sa učili, bolo ladené tendenčne
a nie celkom pravdivo.
Cyril a Metod nám boli
predstavovaní
skôr
ako
kultúrni dejatelia, ktorí prišli
na základe diplomatickej
misie, aby priniesli a upevnili
na našom území vlastný
jazyk pomocou vynájdeného
slovanského písma. To,

že priniesli vieru, že učili
v prvom rade o vzťahu k Bohu
a k blížnemu, že si za to aj veľa
vytrpeli, to už bolo len tak, na
pozadí. A o tom, kto vlastne
boli oni sami ako jednotlivé
osobnosti, čo by sme si mohli
všimnúť na ich živote a čo by
nás mohlo inšpirovať pre náš
vlastný život, tak osobný ako
aj národný, tak o tom vieme
asi veľmi málo.
Keď som sa teraz dostal
k rôznym materiálom, aj
zahraničným, zistil som, že
my – a musím to povedať aj
(a hlavne) o sebe – svätých
bratov vlastne poriadne ani
nepoznáme.
Teraz, keď sa začalo hovoriť
o Jubileu, ostalo na Slovensku
akési ticho v porovnaní
s prípravami a aktivitami
v Čechách.
Ľahko by však bolo kritizovať
alebo použiť niečo, čoho sú
plné police.
Preto sa skúsime na svätých

bratov pozrieť z trochu iného
uhla pohľadu.
Rád by som vám priblížil
ich život, tak ako nám ho
podávajú historici, až do ich
poverenia misiou k našim
predkom. Potom by bolo
celkom namieste priblížiť
si situáciu u nás, ktorá
predchádzala a vyvolala
potrebu požiadať o takýchto
misionárov a potom niečo,
čo už síce poznáme, ale aj
z trochu iného uhla pohľadu
– ich pôsobenie u našich
predkov.
Zároveň však chcem vyjadriť
aj úprimný obdiv a vďačnosť
tým, ktorí čosi urobili a robia
pre to, aby sa sv. Cyril a Metod
stali pre nás bližšími, aby
sme si ich viac obľúbili. Som
vďačný aj za banery a obrázky
s modlitbou, prostredníctvom
ktorej si môžeme vyprosovať
na príhovor sv. Cyrila a
Metoda Božie požehnanie pre
seba, aj pre naše Slovensko.
(Pokračovanie nabudúce)
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