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Liturgický kalendár:
Pondelok

3.12.

Utorok

4.12.

Štvrtok

6.12.

Piatok

7.12.

Sobota

8.12.

Nedeľa

9.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza
Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa
Cirkvi
Sv. Mikuláša, biskupa
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL.
PANNY MÁRIE
2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ

slávnosť
ľub. spomienka
ľub. spom.
spomienka
slávnosť

Slávnosť titulu Katedrály
V pondelok 3. decembra je v Katedrále slávnosť patróna chrámu,
sv. Františka Xaverského. Slávnostná svätá omša bude večer o 18.00
hod. V tento deň môžeme v Katedrále získať aj úplné odpustky, keď
sa pri návšteve Katedrály pomodlíme Otčenáš a Verím v Boha a
splníme aj základné podmienky: byť v milosti posväcujúcej, prijať
sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Prvý piatok v mesiaci
V týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
ráno v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.

Prikázaný sviatok
V sobotu 8. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia
Preblahoslavennej Panny Márie. Tento deň svätíme ako nedeľu, to
znamená, že sa máme zúčastniť svätej omše a podľa možnosti
nekonať ťažké práce. Sväté omše budú ako bývajú v sobotu.

Zbierka na charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na charitu. Všetkým darcom už
dopredu úprimné Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: bohuznáma 5 Eur, novomanželia
Kámenovci 40 Eur; na kvety: bohuznáma 5 Eur, bohuznáma 5 Eur,
bohuznáma 40 Eur a bohuznáma 5 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Poriadok svätých omší 15. decembra
V súvise so slávnostným prevzatím úradu diecézneho biskupa Banskobystrickej diecézy budú sväté omše v Katedrále v sobotu 15. decembra
2012 takto:

slávnostná o 10.30
večerná o 18.00
Prosba
Riaditeľka Domu pre núdznych na Tajovského ulici prosí o pomoc
so zimnou obuvou, ktorú môžete prinášať priamo k nim.

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie,
chcú vám ponúknuť vianočné pozdravy a rôzne výrobky, ktoré pre
vás pripravili. Ceny, ktoré sú pred nimi uvedené, sú orientačné ceny
len za materiál použitý na vyrobenie. Ak chcete prispieť deťom
na ich slávnosť, vhoďte im do pokladničky sumu vyššiu ako je
uvedená cena.
Výťažok bude použitý na výdavky, spojené so slávnosťou prvého
svätého prijímania. Tieto predmety nájdete v zadnej kaplnke
na stolíku. K pozdravom si môžete zobrať aj priložené obálky.

Rok sv. Cyrila
a Metoda
Národné, štátne a kresťanské počiatky Slovákov pred Rastislavom (IV.)

Synoda pri Bratislave
a misie po nej
Misiami medzi Avarmi a najmä
Slovenmi sa v r. 796 zaoberala
synoda biskupov pri Bratislave,
za Dunajom, vedená aquilejským
patriarchom sv. Paulinom a soľnohradským biskupom Arnom.
Následne r. 798 na príkaz Karola
Veľkého bavorskí biskupi, najmä
z Pasovskej diecézy, začali systematicky vysielať misionárov,
zväčša benediktínskych mníchov, k našim predkom – starým
Slovákom.
Avarské nebezpečenstvo v tom
čase ešte celkom nezaniklo a
tlačilo slovenské kniežatá do
určitej závislosti na mocnom
franskom kráľovi Karolovi Veľkom, ktorý sa v roku 800 stal
aj rímskym cisárom. Vr. 811
pomohol Slovenom vojensky aj
diplomaticky urovnať ich spory
s Avarmi a Hunmi usadenými
okolo Dunaja To umožňovalo

franským – bavorským misionárom rozvíjať svoje misie. Tie
však už neboli také nezištné ako
íroškótske, aquilejské a byzantské, ale aspoň nepriamo sledovali záujmy franskej politickej a
cirkevnej nadvlády.
V roku 801 medzi moravskými
Slovákmi úspešne pôsobil benediktín sv. Goduin.
Pribinov a ďalšie prvé kostoly
(I. časť)
Do tohto úsilia spadá aj najstaršia písomne zdokumentovaná posviacka Pribinovho kostola
v spise Conversio Bagoahorum
et Carantanorum (Obrátenie
Bavorov a Korutáncov) soľnohradským arcibiskupom Adalrámom v roku 828 alebo 829
v Nitre. Aventin, slávny bavorský historik na základe starých
prameňov napísal, že Pribina
postavil kostol nielen v Nitre,
ale aj v Bratislave a vysvätil ich
salzburský biskup Adalrám.

(Pokračovanie nabudúce)

ROK
VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:
budúcu nedeľu o 8:50
3. katechéza 9. december 2012 – Viera Jána Krstiteľa
spevnená pochybnosťami

(Lk 7,18-27)

V strednej kaplnke (pri relikvii sv. Vincenta) je skrinka, do ktorej môžete vhodiť svoj príspevok.
Z vašich svedectiev prinášame už šiesty príspevok:
Minule teta išla na pravidelné biblické stretnutie do susednej dediny na
bicykli. Po príchode zistila, že cestou stratila tašku, v ktorej mala doklady,
okuliare a peňaženku s 50 eurami. Nešťastná to povedala v skupine, ktorá
sa zišla s pánom farárom, aby sa zamýšľali nad slovami Písma.
Keď si pán farár vypočul, čo sa tete prihodilo, vyzval spoločenstvo, aby sa
spolu pomodlili, aby poctivý nálezca tašku vrátil, a tetu upokojil, že sa jej
veci určite nájdu.
Po návrate domov zavolala teta zaťovi-policajtovi, čo sa stalo, a prosila
ho o radu, čo má urobiť. Na druhý deň mala totiž cestovať a potrebovala
doklad o tom, že si právom kúpila lístok pre osoby nad 70 rokov. Zať jej
povedal, že má predtým zájsť do okresného mesta, kde jej vystavia náhradný doklad.
Nakoniec však teta po náhradný doklad ísť nemusela. Zavolal jej syn, že
sa taška našla. Nejaký pán ju doniesol k nemu do práce. Tašku našiel na
ceste, zavolal starostke v dedine, kde teta býva, a tá mu povedala, kde
pracuje tetin syn. V taške zostalo všetko: doklady, okuliare aj peňaženka
s 50 eurami.
Modlitba spoločenstva bola vyslyšaná, poctivý nálezca tašku vrátil a tetu
blažil pocit, že aj v dnešných časoch, v ktorých sa toľko hovorí o všakovakých druhoch nepoctivosti, sa nájde statočný človek....
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