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Liturgický kalendár:

Príprava detí na 1. sväté prijímanie
Od budúcej nedele začnú pravidelné stretnutia detí v rámci prípra-
vy na 1. sväté prijímanie a to vždy 3. nedeľu v mesiaci. Prosíme Vás 
o modlitby za deti a ich rodičov, aby sa dobre pripravili na prijatie 
sviatosti zmierenia a Eucharistie. Samotná slávnosť bude vo veľko-
nočnom období, 5. mája 2013.
Zároveň vás prosíme rešpektovať, že predné lavice budú v tieto ne-
dele vyhradené deťom a ich rodičom.

Zbierka na misie
Budúcu nedeľu je zbierka na misie. Všetkým darcom už dopredu 
úprimné Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: r.Medveďová 100 Eur, novomanželia 
Tužinskí 100 Eur; na kvety: novomanželia Beňovci 20 Eur, 
bohuznáma 5 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Ponde-
lok

15.10. Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi spomienka

Utorok 16.10.
Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Sv. Hedvigy, panny

ľub. spo-
mienka

Streda 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka

Štvrtok 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok

Piatok 19.10.

Sv. Jána de Brébeuf a sv. Izáka Jogues, kňazov, 
a ich spoločníkov, mučeníkov
Sv. Pavla z Kríža, kňaza

ľub. spo-
mienka

Nedeľa 21.10. 29. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Pozvánky a ponuky
Misijná nedeľa
Slovenské misijné hnutie a Rád bosých karmelitánov srdečne pozývajú 
rodiny, mladých, a všetkých veriacich na spoločné prežitie Misijnej nedele 
na Kalvárii v Banskej Bystrici (pri kostole Povýšenia Svätého kríža) na 
Urpíne, a to v nedeľu 21.10.2012. 
Program:
14.00 hod – otvorenie programu: Symbolickou bežeckou misijnou 

štafetou (s vlastným, prip. na mieste vyrobeným misijným šarkanom). 
A konkrétnou pomocou pre Psychiatrickú nemocnicu v Hronovciach , 
začiatok zbierky (Jedná sa o oblečenie pre dospelých klientov: domáce 
a športové oblečenie, košele, pyžamá, svetre, tielka, papuče, ponožky, 
tenisky...). Zbierka bude pokračovať i naďalej v Dome Slovenského 
misijného hnutia, Skuteckého 4 BB, do konca októbra)
15.00 hod. Modlidba Korunky Božieho Milosrdenstva s úmyslom         
za misionárov slúžiacich vo svete.
15.30 hod. Slávnostná svätá omša, záver programu

Počas celého programu môžete podporiť misie aj zakúpením drobných 
darčekových predmetov dobrovoľným " nančným príspevkom, ktoré 
pripravilo Súkromné Centrum Voľného Času  Slovenské Misijné Hnutie 
a Dom Sv. Vincenta. 

Rok sv. Cyrila

a Metoda
Vymedzenie etnických hraníc Slovákov (I.)
Keď sme si aspoň trochu pood-
halili závoj vnútorného stavu 
a situácie u nás, do ktorej pri-
chádza slávenie Jubilea, myslím, 
že by bolo vhodné pozrieť sa na 
situáciu, ktorá predchádzala prí-
chod našich svätých Vierozves-

tov. Situáciu na území obýva-
nom starými Slovenmi.
Aby sme netápali v neistotách 
alebo nepodávali nepodložené 
fakty, či legendy, pomôžeme si 
vedeckou prácou prof. Jána Sta-
nislava, ktorý v 20. storočí uro



samo o sebe hovorí o tom, že 
žiaden nový národ, ktorý by sa 
odtrhol, alebo by vznikol neja-
kým pomiešaním, by nemohol 
dostať takéto starobylé meno. 

Výsledkom štúdia prof. Stani-
slava je poznanie, že Slováci boli 
kedysi veľký národ rozprestiera-
júci sa na väčšine Dunajskej kot-
liny, ktorý v 9. storočí patril me-
dzi najväčšie Slovanské národy. 
Politika, ktorú robili najmä Ras-
tislav, Svätopluk a Koceľ v spolu-
práci s byzantskými misionármi 
Cyrilom a Metodom, bola po-
litikou veľmocenskou. Je jasné, 
že bez veľkého národa a územia 
nemožno robiť veľmocenskú 
politiku. To vysvetľuje i dôvod, 
prečo sme ako prví zo Slovanov 
dostali písmo práve my, Slováci. 
Sme prastarým kultúrnym ná-
rodom, z ktorého vzišla kultúra 
aj pre iné národy na juh a na 
východ od nás. Apoštolská mi-
sia Cyrila a Metoda u Slovákov 
odrážala práve túto kultúrnu silu 
nášho národa. 

(Pokračovanie nabudúce)

bil v tejto oblasti neoceniteľný 
výskum.
Potom sa pozaujímame o život 
sv. Cyrila a Metoda. Pomôžeme 
si prácou českého Prof. Petra 
Piťhu, ktorý je členom príprav-
ného výboru Jubilea v Čechách. 
Vo vydavateľstve Poustevník mu 
v r. 2010 vyšla útla, no bohatá na 
informácie knižočka Svatí Cyril 
a Metoděj. 

Konštatovanie P. J. Šafárika 
(1837), že na Morave, Sloven-
sku a Panónii žilo v 9. storočí 
slovenské etnikum, dokázal 
o sto rokov neskôr Ján Stanislav 
na novej vedeckej úrovni s do-
konalou slavistickou presnosťou 
vo svojom monumentálnom 
vedeckom diele Slovenský juh 
v stredoveku.
Tu Ján Stanislav preukázal, že 
dnešní Slováci sú potomkami 
moravských Slovenov, ktorých 
neskoršie nazvali Slovákmi, a 
ktorí dodnes používajú pôvod-
né starobylé názvy Slovenka 
a slovenský. Pojem „slovenský“ 
pôvodne značil „slovanský“, 
pretože ide o neobyčajne starý 
názov, pochádzajúci ešte z čias 
praslovanskej jednoty. To už 
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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.


