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Liturgický kalendár:

Slávnosť Všetkých svätých
Vo štvrtok 1. novembra je prikázaný sviatok Slávnosť Všetkých svätých. 
Sväté omše budú ako v nedeľu: o 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00 hod. V tento deň 
počas dňa spovedná služba nebude.

Spomienka na verných zosnulých
V piatok 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, 
budú sväté omše o 7.00 hod., 8.30 hod. a o 18.00 hod.

Otvorenie katedrálnej krypty - dušičková pobožnosť
V piatok, v deň Spomienky na všetkých zosnulých budeme mať v kated-
rálnej krypte dušičkovú pobožnosť a to hneď po druhej svätej omši, teda 
o 9.00 a po večernej svätej omši. Mládež bude mať dušičkovú pobožnosť 
v utorok 6. novembra po večernej svätej omši.

Úplné odpustky
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz denne 
vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných podmienok:
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš a vyznanie viery 
– Verím v Boha;

• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa po-
modlí za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky: sv. 
spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten deň) 
a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Štvrtok 1.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH slávnosť

Piatok 2.11. VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH spomienka

Sobota 3.11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka ľub. spom.

Nedeľa 4.11. 31. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Prvý piatok a prvá sobota mesiaca
V týždni je prvý piatok; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
však nebude.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách.

Sviatosť birmovania
V nedeľu 4. novembra bude v našej farnosti sviatosť birmovania. Preto 
svätá omša o 9.30 nebude, ale bude slávnostná svätá omša o 10.30 hod.

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V našej farnosti sa 
vyzbieralo 568,50 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa 27.10.2012 sviatosťou krstu začlenila Silvia Ka-
rolína Holéczyová.
Do Domu nebeského Otca sme 24.10.2012 vyprevadili Jána Kamasa 
(79r.)

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kvety: bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 5 Eur; na kos-
tol: z krstov Tomáša Kána 20 Eur, Silvie Holéczyovej 20 Eur,  bohuznáma 
rodina 20 Eur, Mária Lovasová 50 Eur, bohuznáma 50 Eur, na cirkevné 
ciele: z pohrebu Jána Kamasa 210 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Rok sv. Cyrila
a Metoda

kovia. 
Skôr však, ako na toto územie prišli 
s misiou solúnski bratia, starí Slo

Národné, štátne a kresťanské počiatky Slovákov pred Rastislavom (I.)

V posledných dvoch číslach Kated-
rálneho infolistu sme sa zoznámili 
s územím, ktoré obývali naši pred-



váci už mali svoje národné, štátne 
a kresťanské počiatky, ktoré by sme 
mali poznať, aby sme pochopili 
význam misie svätých bratov.
Z väčšej časti k tomu použijeme 
zozbierané poznatky z rôznych 
prameňov, ktoré sú poväčšine 
zhrnuté v knihe Václava Kociana: 
Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho 
dielo. Budeme sa však držať aj 
iných prameňov, z ktorých bude-
me čerpať niektoré časti, či detaily 
toho, čo teraz chceme uviesť.

Samova ríša
Rastislav pochádzal z rodu Mojmí-
rovcov, pomenovaného podľa Moj-
míra I., ktorý vyhnaním kniežaťa 
Pribinu (833) odstránil opozíciu a 
upevnil jednotu Slovenskej zeme 
Moravy, neskôr umele nazvanej 
Veľká Morava. Korene tohto rodu 
veľmi pravdepodobne siahajú až ku 
kráľovi Samovi. Samo bol úspeš-
ný franský kupec, ktorý sa pridal 
so svojou družinou a franskými 
zbraňami k povstaniu slovenských 
kmeňov proti avarskej nadvláde 
(r. 620 - 623). Pod jeho vedením 
zvíťazili a vytvorili ranofeudálny 
štát, schopný ubrániť sa voči úto-
kom Avarov aj Frankov. Bol to naj-
starší známy štát Slovanov, kráľov-
stvo Slovenov – starých Slovákov.
Jadrom Samovej ríše bolo Západné 
Slovensko, Južná Morava a Dolné 
Rakúsko, obývané tiež Slovenmi. 

Hlavné mesto bolo pravdepodob-
ne totožné s Bratislavou. Niektorí 
historici (napr. Matúš Kučera) 
hovoria, že sa volalo Wogastisburg 
– v preklade asi „mesto – pevnosť 
hostí, kupcov”, pri ktorom slovan-
ské kmene porazili vojská franské-
ho kráľa Dagoberta I. Českí histori-
ci zas s obľubou hovoria o tom, že 
mesto Wogastisburg leží v Čechách 
a majú na to dokonca 3 lokality. To 
však pre nás momentálne nehrá 
žiadnu úlohu.
Bratislava a Devín mali veľmi 
výhodnú obrannú, obchodnú a 
administratívnu polohu. Bratislava 
s vynikajúcim brodom na Dunaji 
stála bezprostredne na križovat-
ke najdôležitejších ciest Európy 
– podunajskej – hodvábnej, siaha-
júcej až do Číny, a jantárovej, spá-
jajúcej Jadran a Stredozemné more 
s Baltickým. Devín mal vynikajúcu 
strategicko-obrannú polohu a bol 
bezpečným zázemím Bratislavy. 
Spoločne boli skutočným centrom 
strednej Európy.
Ďalším významným mestom bola 
Nitra. Počas vlády kráľa Sama 
vznikli a upevnili sa nadkmeňové 
kniežatstvá (moravské, nitrianske, 
príp. ďalšie).

(Pokračovanie nabudúce)
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ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

2. katechéza  11. november 2012 – Viera a modlitba  (Mk 11,12-14. 20-25)

V prvej katechéze sme vyjadrili prianie učiť sa reč viery tým, že sa o svo-
jich zážitkoch a skúsenostiach viery budeme deliť v tejto rubrike k Roku 
viery. Ďakujeme za to, že ste prijali našu prosbu a už viacerí ste prispeli 
svojimi skúsenosťami (zážitkami) viery. 
V strednej kaplnke (pri relikvii sv. Vincenta) je skrinka, do ktorej mô-
žete vhodiť svoj príspevok.

V tomto čísle vám teda s radosťou prinášame už druhý príspevok.

Hovorí staršia pani, dôchodkyňa.
Bola som na kontrole so srdcom u svojho lekára. Po vyšetrení mi povedal, 
že je prekvapený, ako dobre mi srdce funguje vzhľadom na moje zdravotné 
problémy.
Odpovedala som mu:
– Viete, mám dobrého sponzora, čo mi dobíja baterky.
– Akého sponzora? Aké baterky? – čudoval sa lekár.
– Pán Ježiš mi dáva silu. – vysvetlila som mu. – Keď mi je ťažko, zverím 

mu to a On mi vždy pomôže. Takže to moje srdce vôbec necíti ako 
záťaž.

Lekár sa usmial a povedal: 
– Mám veriacu mamu, ale toto by som od nej asi nepočul. Ďakujem 

vám.


