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Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
V piatok 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Témou tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby sú slová: Čo
žiada od nás Boh? (Micheáš 6, 6-8).
Pri tejto príležitosti Vás pozývame na spoločnú modlitbu
– Ekumenickú bohoslužbu kresťanských cirkví v Banskej Bystrici,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 20. januára 2012 o 15.00 h. v Kostole sv.
Michala Archanjela na Fončorde.

Život vo farnosti
Sviatosti a sväteniny
Do Domu nebeského Otca sme vyprevadili 3. januára 2013 Jána Krajča
(74 r.) a 4. januára 2013 Máriu Očenášovú (86 r.).

Vaša pomoc
Okrem hmotnej pomoci pri výzdobe a udržiavaní Katedrály (za čo
úprimne ďakujeme) ste prispeli na kvety: bohuznáma 5 Eur, na kostol:
p.Líšková 5 Eur a na Katedrálny infolist: p. Prefertusová 5 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Birmovka
V našej farnosti plánujeme s prípravou a vyslúžením sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môže každý, kto je teraz v 9. ročníku a starší. Osobitne
pozývame vás, starších, ktorí už možno žijete aj v manželstve, ale zatiaľ
ste túto sviatosť neprijali. Táto sviatosť sa totiž vyžaduje k tomu, aby ste
mohli byť krstnými, či birmovnými rodičmi. Prihlásiť sa treba osobne na
farskom úrade do koca januára.

Pozvánky a ponuky

Pozvánka na Národnú púť do Ríma

Konferencia biskupov Slovenska pozýva veriacich na Národnú púť
do Ríma z príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda a Roku viery. Púť
sa uskutoční v dňoch 25. februára - 1. marca 2013.
Z Banskej Bystrice pôjde autobus, ak sa prihlási dostatok záujemcov. Cena je 230 Eur. Prihlasovať sa môžete v priebehu celého týždňa v predajni Rosa na Lazovnej ulici. Bližšie informácie nájdete na
nástenke a v predajni Rosa.

Rok sv. Cyrila
a Metoda
Upevňovanie štátu Staroslovákov – Moravskej ríše
Odstránením Pribinovej konkuren- sa z nemeckého prostredia šírila
cie a obnovením jednoty kniežat- kresťanská kultúra, i keď pre nestiev Moravy, najmä Moravského dostatok slovensky hovoriacich
a Nitrianskeho kniežatstva, Mojmír kňazov s ťažkosťami. Na rozhraní
I. upevnil spoločný štát starých Slo- germánsko-slovanského
sveta
vákov, neskôr umelo nazvaný Veľká obratne uskutočnil svoje zjednoMorava, na rozlíšenie od malej covateľské zámery. Mojmírovi I.
srbskej Moravy, ktorá patrila pod sa ešte podarilo rozšíriť územie
Byzanciu. Nitrianske kniežatstvo Moravskej ríše, obývané Slovenmi
sa stalo údelným kniežatstvom v južným smerom medzi Moravou a
rámci Slovenskej zeme, ktoré mal Dyjou a severným brehom Dunaja
spravovať zákonitý nástupca pa- (v súčasnom Rakúsku), takže pravnovníka, spravidla synovec. Keďže depodobne dosiahla veľkosť jadra
v roku 833 Mojmírov synovec Ras- Samovej ríše.
tislav ešte nebol plnoletý, spravoval Mojmír I. upevnil základy štátu,
ho pravdepodobne jeho otec, knie- a tak urobil potrebnú prípravu na
ža Boso.
ďalšie dielo, ktoré Prozreteľnosť
Mojmír I. upevňoval spoločný chcela vykonať skrze Rastislava pre
štát starých Slovákov a vyhýbal sa dobro slovenského národa i ostatsporom s Frankami. Dovolil, aby ných Slovanov.

(Pokračovanie nabudúce)

ROK
VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:
v nedeľu 10. februára o 8:50
5. katechéza 10. február 2013 – Viera priateľov (Lk 5,17-26)

nasledujúca, v poradí
6. katechéza 10. marec 2013 – Jozefova viera „bez dôkazov“ (Mk 6,1-6; Mk 15,23-32)

Do strieborno-modrej skrinky môžete vhodiť aj svoj príspevok. Vaša
skúsenosť viery, skúsenosť s Pánom, ktorá Vás samých povzbudila,
môže povzbudiť aj ďalších! Ďakujeme za dôveru a podelenie sa!
Z vašich svedectiev prinášame ôsmy príspevok:
„Aj z neúspechu sa dá vyťažiť.“
Bývame v rodinnom dome. Starí rodičia, dcéra s manželom a ich štyrmi
deťmi.
V jednu sobotu po obede sme sa rozchádzali každý po svojom . Otec povedal
najstaršiemu synovi: Martinko, mohol by si mi ísť pomôcť do záhrady. Martin
nepovedal nič, a vyšiel do svojej izby. Dedko išiel do svojej izby s výhľadom
na dvor. Ja som zostala v kuchyni sama. Podujala som sa opraviť nohavice
dedkovi. Predpokladala som - „aká jednoduchá robota, nebudem to predsa
nosiť krajčírke.“ Ale keď som začala robiť, nebolo to jednoduché. Čo som
urobila, musela som párať, vzdať sa. Nedokážem to. Hovorilo sa o možnosti,
dať to krajčírke, zahanbilo ma, priznať sa, že to predsa treba odniesť krajčírke.
Ešte som potrebovala navliecť niť do ihly. Zavolala som na Martina, aby mi
prišiel navliecť. Prišiel. Poďakovala som mu a doložila.: „Martinko, mohol by
si ísť pomôcť ockovi.“ Samozrejme som prosila Pána, aby sa Martin ponížil
a šiel. Na koniec som šitie musela nechať na odborníka a išla som do svojej
izby. O tretej sa spolu s dedkom modlíme ruženec k Božiemu milosrdenstvu
a normálny ruženec. Navrhla som dedkovi, aby sme úmysel ruženca dali za
Martina, aby sa premohol. Za nejaký čas prebehol pred našim oknom - išiel
otcovi pomôcť.
Na jednej strane moja nemohúcnosť alebo istota v svoje schopnosti a na strane
druhej Pán Boh mi dal možnosť v samote prihovoriť sa k Martinovi.
babka
Vydáva RKC, Farnosť Basnká Bystrica - Katedrála, ako svoj týždenník pre vlastnú potrebu.
Povolenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 29.10.2010, č. 2545/1/2010. Príspevok dobrovoľný.

