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„Habemus Papam! Máme pápeža!“
Je ním jezuita Jorge Mario Bergoglio

Zvolil si meno František
Prvým znamením tejto radostnej správy v stredu 
13. marca 2013 o 19.06 hod. bol biely dym z ko-
mína Sixtínskej kaplnky a vzápätí hlahol zvonov 
Baziliky sv. Petra. Stalo sa tak v piatom skrutíniu 
75. konkláve, ktoré sa začalo 12. marca.

O 20.26 sa niesli preplneným námestím prvé slová 265-teho nástupcu 
sv. Petra, 266. pápeža, ktorý si zvolil meno František: „Bratia a sestry, 
dobrý večer. Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že 
moji bratia kardináli ho išli vybrať takmer na koniec sveta. Ale sme tu... 
ďakujem vám za prijatie. Rímske diecézne spoločenstvo má svojho biskupa: 
Ďakujem! Predovšetkým chcem, aby sme sa pomodlili za nášho emeritného 
biskupa Benedikta XVI. Modlime sa všetci spoločne za neho, aby ho Pán 
požehnal a Panna Mária ochraňovala. (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu!) A 
teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej Cirkvi, ktorá predsedá 
v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa 
modlime za seba, jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby zavládlo 
medzi nami bratstvo. Želám si, aby táto púť Cirkvi, ktorú dnes začíname, a 
na ktorej mi pomôže môj tu prítomný vikár, priniesla plody pre evanjelizá-
ciu tohto nádherného mesta. Teraz chcem udeliť požehnanie, ale predtým 
vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím 
vás, aby ste prosili nášho Pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý 
žiada požehnanie pre svojho biskupa. V tichosti sa modlite za mňa. A teraz 
udelím Požehnanie vám a celému svetu, všetkým mužom a ženám dobrej 
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vôle. Bratia a sestry, teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Mod-
lite sa za mňa a do skorého videnia! Uvidíme sa čoskoro. Zajtra sa chcem 
ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si 
odpočiňte.“

Bystrický pochod za život
Dnes popoludní o 16.00  bude celobystrická pobožnosť krížovej cesty            
na Kalvárii, spojená následne s Bystrickým pochodom za život a svätou 
omšou v Katedrále o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Marián 
Chovanec. 

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom týždni ste prispeli na kvety: bohuznáma 10 Eur. Úprimné 
Pán Boh zaplať!

Biblická olympiáda
V utorok a stredu prebehne dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády, ktoré 
žiaci a študenti začnú svätou omšou v Katedrále o 8.30 hod. Súťažná časť bude 
pokračovať v Diecéznom centre Jána Pavla II.

Rozpis Veľkého týždňa
Za lavicami nájdete rozpis Veľkého týždňa, ktorý si pre vlastnú potrebu 
informovanosti môžete zobrať domov.

Spovedanie v Katedrále
Od pondelka budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi podľa rozpisu, ktorý je 
na nástenke.. V Radvani a na Fončorde budeme viacerí spovedať v sobotu 23. 
marca popoludní od 14.30 hod. Prosíme aby ste využili tieto možnosti, pretože 
mimo tohto času  sa už spovedať nebude.

Pôstna aktivita detí
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, pozývajú všetky ostatné



deti prežívať v našom kostole pôstne obdobie ako príležitosť uľahčiť Pá-
novi Ježišovi krížovú cestu konaním dobrých skutkov. V kaplnke, kde 
býva betlehem, bude naaranžovaný obraz Pána Ježiša s krížom a pred 
ním tŕňové prúty. Za každý dobrý skutok môžu deti priviazať vymaľova-
ný papierový kvet na tŕňové halúzky. Kto z detí sa chce zapojiť, môže si 
nevymaľované kvety zobrať z košíka. 

Ponuka detí
Deti, ktoré sa v našej farnosti pripravujú na prvé sväté prijímanie, chcú 
vám ponúknuť veľkonočné pozdravy a ozdoby, ktoré pripravili pre vás za 
dobrovoľný príspevok, podobne ako pred Vianocami. Výťažok bude po-
užitý na výdavky, spojené so slávnosťou prvého svätého prijímania. Tieto 
predmety nájdete v zadnej kaplnke na stolíku. K pozdravom si môžete 
zobrať aj priložené obálky.

Pozvánky a ponuky
Krížová cesta mládeže
V utorok 19. marca po večernej svätej omši bude na Kalvárii pobožnosť 
krížovej cesty, ktorú organizuje Univerzitné pastoračné centrum, 
Diecézne centrum mládeže Maják a Katolícke gymnázium. Orgainzátori 
pozývajú mladých každej kategórie, no nielen mladých ale každého, kto 
sa chce zapojiť.

Liturgické okienko
Aklamácia po premenení
Texty liturgie svätej omše majú nielen svoju vážnosť, ale aj zmysel, 
význam. Preto je dôležité aby sme ich vyslovovali tak ako majú byť.
Týka sa to aj slov, ktoré odpovedáme na výzvu: Hľa, tajomstvo viery.
Odpoveď je: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie 
vyznávame, kým neprídeš v sláve. 
Ide o slová: v sláve. Niektorí hovoria: k sláve, čo je nesprávne. Veď Pán 
Ježiš už slávu má, už sa „k nej dostal“ u Otca v nebi. Ale na konci vekov 
príde vo svojej sláve ako Sudca a Pán celého sveta.
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ROK

VIERY
Vyhlásenie Mons. Mariána Chovanca, 
banskobystrického diecézneho biskupa, 

k Bystrickému pochodu za život
Kresťan má vždy stáť na strane života. Členovia OZ Tóbi sa obrátili                 
na mňa so žiadosťou, aby som podporil Bystrický pochod za život, ktorý sa 
v našej diecéze uskutoční prvýkrát – a ja to robím veľmi rád.

Aktivity na ochranu ľudského života od počatia sú v Banskobystrickej 
diecéze samozrejmosťou od roku 1993. Už 20 rokov mladí kresťania 
pripravujú programy, ktorými oslovujú ľudí dobrej vôle, aby chránili 
ľudský život od počatia a bránili ľudskú dôstojnosť. Vtelenie Ježiša Krista, 
dalo každému ľudskému životu jeho skutočnú hodnotu a dôstojnosť. 
(Benedikt XVI.)

Počas tohto Roku viery nás Boh žiada, aby sme robili novú evanjelizáciu, 
s „novým zápalom, novými metódami a novými formami“ (bl. Ján Pavol 
II.). Autoritou diecézneho biskupa požehnávam a osobnou účasťou na 
svätej omši podporím prvý Bystrický pochod za život, ktorý sa skutoční 
z príležitosti Dňa počatého dieťaťa v nedeľu, 17. marca 2013 v Banskej 
Bystrici.

Drahí veriaci, účasťou na tejto akcii, ale najmä modlitbami a osobnými 
obetami vyjadrite aj vy svoj postoj k životu. Odmietajte každé vraždenie 
nenarodených detí, nech by sa ponúkalo a vykonávalo akýmkoľvek 
spôsobom.

„Ak obhajujeme Božiu vec, s jeho pomocou vždy získame nových ľudí 
pre cesty evanjelia.“ (Benedikt XVI.)

Mons. Marián Chovanec


