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Liturgický kalendár:

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

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenila Alžbeta 
Hudáčková(19.8.).

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: Vladimír Presperín 10 Eur,  bohuznámy 
10 Eur, p. Frídecký 10 Eur, z krstu Alžbety Hudáčkovej 20 Eur; 
na kvety: Vladimír Presperín 10 Eur, bohuznáma 5 Eur, 
novomanželia Ligasovci 20 Eur, rodina Jurincová 30 Eur, .
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pondelok 17.9.
Sv. Róberta Bellarmína, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

ľub. spo-
mienka

Streda 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka ľub. spo-
mienka

Štvrtok 20.9.
Sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, a sv. Pavla 
Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

Piatok 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok

Sobota 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka spomienka

Nedeľa 23.9. 25. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Znovuobjavenie v rámci 

Slovenska
Od obdobia, kedy boli z Veľkej 
Moravy vyhnaní Metodovi žiaci 
a zakázaná liturgia v staroslo-
vienčine, osobnosti svätých bratov 
upadali stále viac do zabudnutia. 
Ako píše arcibiskup Vasiľ, až 
začiatok národného obrodenia 
priniesol „znovuobjavenie“ svätých 
Cyrila a Metoda. O rozšírenie 
ich kultu sa po bernolákovcoch 
najviac zaslúžili štúrovci. Keďže 
sa však zoskupovali najmä 
z príslušníkov Evanjelickej cirkvi, 
cyrilo-metodský kult u nich 
nezískal náboženský rozmer v tom 
zmysle, ako je chápaný v Katolíckej 
cirkvi. A možno práve tu je ukrytý 
problém. 
Na tisíce výročie príchodu svätých 
solúnskych bratov bola založená 
Matica slovenská. Prvé valné 
zhromaždenie Matice slovenskej sa 
konalo 4. augusta 1863. Za predsedu 
bol zvolený biskup Štefan Moyses, 
za podpredsedu superintendent 
Karol Kuzmány. Biskup Moyses 

totiž najviac presadzoval potrebu 
prebúdzania národnej identity 
v spojení s identitou náboženskou. 
Karol Kuzmány mu bol v tom 
veľkým pomocníkom. Ako hovoria 
historické záznamy, neraz na 
spoločných prechádzkach alebo 
pri stole o tom debatovali. Túto 
ich spoluprácu a priateľský vzťah 
vyjadruje aj súsošie na Nám. 
Štefana Moysesa, pri farskom 
kostole v Banskej Bystrici.
Na Slovensku radi hovoríme 
o kulte svätých Cyrila a Metoda, 
ale náš „kult“ je akýsi chladný, 
akoby vyhradený len na slávnostné 
príležitosti a významné výročia.
Dokonca aj preambula našej ústavy 
má v druhom odseku nasledujúci 
text: v zmysle cyrilo-metodského 
duchovného dedičstva a historické-
ho odkazu Veľkej Moravy... 
Niektorí naši politici a dejatelia sa 
radi odvolávajú na túto tradíciu, 
všetko však akosi ostáva iba pri 
slovách, ktoré odznejú, možno aj 
s aplauzom, ale potom zaniknú 
v čase.

(Pokračovanie nabudúce)

Rok sv. Cyrila
a Metoda


