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Liturgický kalendár:

Rok viery
Vo štvrtok 11. októbra Svätý Otec Benedikt XVI. otvorí pre celú Cirkev Rok 
viery počas slávnostnej svätej omše na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
V banskobystrickej diecéze sa pripojíme k otvoreniu Roka viery svätou 
omšou, ktorá bude o 10.00 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny 

Márie. 
Hlavným celebrantom bude diecézny administrátor Mons. 
Marián Bublinec, ktorý pozýva všetkých kňazov a veria-
cich diecézy. Súčasťou programu bude prednáška zameraná 
na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a na biskupskú sy-
nodu na tému „Nová evanjelizácia ako nástroj odovzdávania viery.“

Sväté omše vo štvrtok 11.10.2012
Vo štvrtok v Katedrále svätá omša o 8.30 hod. nebude!

Úmysel svätej omše bude odslúžený na slávnostnej sv. omši o 10.00 hod. vo 
Farskom kostole.

Život vo farnosti
Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: p.Ďurišková 500 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Projekt SÁRA
Spoločnosť sociálnych sestier v spolupráci s Univerzitným pastoračným 
centrom a Centrom pre rodinu, ponúkajú aj v tomto semestri PROJEKT 
SÁRA. 

Utorok 9.10.
Sv. Dionýzia, biskupa, a spoločníkov, 

mučeníka; Sv. Jána Leonardiho, kňaza
ľub. spo-
mienka

Nedeľa 14.10. 28. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Ide o dobrovoľnú výpomoc rodinám s deťmi v rozsahu 2-3hod./týždenne 
(stráženie detí, doučovanie, odprevádzanie na krúžky...) 
Týmto chceme osloviť aj zodpovedných mladých ľudí, ktorí by boli ochotní 
spolupracovať na projekte ako dobrovoľníci.
Rodiny ako i dobrovoľníci, ktorí majú záujem o uvedený projekt môžu nav-
štíviť 
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu na Kapitulskej 21 v Banskej Bystri-
ci a vyplniť dotazník. Viac info na plagáte.    
PS: Prvé stretnutie dobrovoľníkov bude v utorok 9.10. 2012 po mládežníckej 
svätej omši o 19.00 v Centre pre rodinu.

Rok sv. Cyrila

a Metoda
Velehrad 1985 (pokračovanie)
V diele týchto dvoch svätcov sa 
spája vernosť nemeniteľnej zvesti 
evanjelia a starostlivosti o pole, 
prijímajúce túto duchovnú sejbu. 
Spojenie tradícií Východu a 
Západu, ktoré je toľkými spôsobmi 
a tak obdivuhodne vyjadrené 
a skutky svätých Bratov, nám 
potvrdzujú, že nikto nie je týmto 
spojením nútený vzdávať sa svojich 
vlastných duchovných a národných 
hodnôt a že úctou k cudziemu 
dedičstvu jasnejšie vysvitá vlastné 
duchovné bohatstvo toho-ktorého 
národa.
Okrem toho nás sv. Cyril a Metod 
svojim dielom učia, že všetky 
formy vzdelanosti, ktoré smerujú 
k dobru, pravde a kráse, vyvierajú 
zo zjavenia a zo svetla Kristovho 
evanjelia, takže deň za dňom sa 

tieto hodnoty stále viac rozvíjajú. 
Učenie a pamiatka slávnych 
slovanských apoštolov zostává 
teda živá. Olomoucká arcidiecéza, 
na ktorej území sa nachádza 
Velehrad, chváli sa nimi ako 
svojimi patrónmi. Dokonca hlavný 
oltár katedrály je im zasvätený 
od začiatku XIV. storočia. Tiež 
teologické fakulty v Československu 
nesú ich meno. Známe ekumenické 
velehradské zjazdy s pravoslávnymi 
slovanskými cirkvami, ktoré 
sa konali za arcibiskupa Cyrila 
Antonína Stojana, boli výsledkom 
„školy“ týchto dvoch svätcov. 
Pretože je našim prianím, aby 
príklady minulosti zostali vzorom 
ktorejkoľvek dobe, prednášame 
prianie, aby sa tieto výročné 
slávnosti trvale prejavovali 



Táto nedeľná slávnosť prerástla 
vďaka neuváženým prejavom 
vtedajších politických 
predstaviteľov do mohutného 
protestu. Predseda ONV Lapčík 
a minister kultúry Klusák utrpeli 
ohromné # asko, keď sa snažili 
celé zhromaždenie vyhlásiť 
za „mierovú demonštráciu“. 
Klusák začal vítať prítomných na 
„mírových slavnostech“, stotisícový 
dav mu skandoval: „prišli sme 
na púť“. A keď Cyrila a Metoda 
označoval za prvých komunistov 
a v prejave dôsledne vynechávali 
prívlastok „svätí“, zástup ho opäť 
skandovaním opravil: „svätí, svätí 
Cyril a Metod“.
Predseda ONV svoj prejav 
predniesol celý, aj keď ho 
nik nepočúval (a vlastne ho 
v skandovaní ani nebolo počuť). 
Minister prejav nedokončil 
a s výrazom hnevu odišiel z tribúny, 
na ktorú za jasotu veriacich vystúpil 
kardinál Tomášek aby prečítal 
posolstvo Svätého Otca (ktoré 
sme vyššie uviedli v plnom znení). 
Vlastný prejav nesmel povedať 
– komunisti mu ho zakázali.
Úspešný bol aj prejav kardinála 
Casaroliho, ktorého polovicu 
prečítali v češtine a polovicu 

v slovenčine.
(Pokračovanie nabudúce)

uchovávaním a rastom pravej viery, 
utvrdzovaním a šírením kresťanskej 
nádeje a zápalom a šírením účinnej 
kresťanskej lásky.
Tak evanjelium nech ukazuje 
cestu k dobru človeka a ľudskej 
vzdelanosti a ľudská vzdelanosť 
nech je trvalo ožarovaná svetlom 
prichádzajúcim zhora.
Nakoniec ťa, náš ctihodný brat, 
prosíme, aby si dobre vysvetlil tieto 
naše pocity a myšlienky národom 
Československa, ktoré nosíme 
v srdci a v denných modlitbách 
odporúčame Kristu Pánovi, aby 
si im tlmočil aj naše otcovské 
požehnanie a uistil ich našou 
veľkou láskou k nim.

A tejto slávnej bazilike 

velehradskej udeľujeme 

vyznamenanie Zlatej ruže.

Dané vo Vatikáne 28. júna 1985, 
v siedmom roku nášho ponti# kátu.

Tento list Svätého Otca bol prijatý 
a odmenený obrovským potleskom 
a výkrikmi, vyjadrujúcimi vernosť 
a lásku k pápežovi.
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1. katechéza

14. október 2012 – Máriina viera 
(Lk 1,39-45)

2. katechéza

11. november 2012 – Viera a mod-

litba 
(Mk 11,12-14. 20-25)

3. katechéza

9. december 2012 – Viera Jána 
     Krstiteľa spevnená pochybnosťami 

(Lk 7,18-27)

4. katechéza

13. január 2013 – Viera a vďačnosť 
(Lk 17,11-19)

5. katechéza

10. február 2013 – Viera priateľov 
(Lk 5,17-26)

6. katechéza

10. marec 2013 – Jozefova viera 
                                          „bez dôkazov“ 

(Mk 6,1-6; Mk 15,23-32)

7. katechéza

14. apríl 2013 – Rastúca viera 
   emauzských 

(Lk 24,13-35)

8. katechéza

12. máj 2013 – Viera v búrke
(Mk 4,35-41)

9. katechéza
9. jún 2013 – Petrova viera 

(Lk 22,31-34)

10. katechéza
14. júl 2013 – Viera – človek sa 
      dotkne Boha, Boh človeka 

(Mk 5,21-43)

11. katechéza
11. august 2013 – Stotníkova viera

(Lk 7,1-10)

12. katechéza
8. september 2013 – „Verím. Pomôž 
              mojej nevere!“

(Mk 9,14-29)

13. katechéza
3. október 2013 – Viera ako 
             horčičné zrnko

(Lk 17,5-6)

14. katechéza
10. november 2013 – Viera ako 
    svetlo pre slepca Bartimeja

(Mk 10,46-52)

ROK

VIERY
Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského

Vás v rámci Roka viery pozýva do Školy viery.
Cyklus 14-ich stretnutí pod názvom 

Učíme sa viere z  evanjelia
vychádza z evanjeliových úryvkov podľa Marka a Lukáša. 

Katechézy budú bývať vždy 2. nedeľu v mesiaci 
medzi rannými svätými omšami, 

v čase od 8.50 do 9.20 

aby sa ich mohol zúčastniť každý, kto chce.


