KATEDRÁLNY INFOLIST
4.–10.11.2013

farský týždenník, číslo 43/2013, ročník VII.

Liturgický kalendár:
Pondelok

4.11.

Sv. Karola Borromea, biskupa

spomienka

Utorok

5.11.

Sv. Imricha

ľub. spomienka

Sobota

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
10.11. 32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Nedeľa

9.11.

sviatok

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok 7. novembra sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu
Banská Bystrica - Katedrála.
Svätá omša bude v Katedrále o 9.00 hod. Z dôvodu rekolekcií bude
spovedná služba až popoludní.
Otvorenie katedrálnej krypty - dušičková pobožnosť
Mládež bude mať dušičkovú pobožnosť v utorok 5. novembra po
večernej svätej omši.
Úplné odpustky
Nezabudnime, že do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky
raz denne vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných
podmienok:
• na cintoríne sa aspoň mysľou pomodliť za zosnulých, byť v milosti
posväcujúcej (po sv. spovedi), prijať sv. prijímanie (najlepšie v ten
deň) a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’
a Sláva).
Sviečka za nenarodené deti
Spoločenstvo Fórum života ďakuje všetkým, ktorí si
zakúpili sviečky za nenarodené deti. Na ich predaji sa
v Katedrále vyzbieralo 120,00 Eur.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí
Budúcu nedeľu bude počas svätej omše o 9.30 stretnutie
prvoprijímajúcich detí. Pre tieto deti a ich rodičov budú obsadené

predné lavice, po 6 lavíc na oboch stranách - prosíme vás, aby ste
s tým počítali.
Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 6. októbra 2013
Šarlota Bakita Sajkóová a 26. októbra Veronika Vekyová.
Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: z krstu Veroniky Vekyovej
10 Eur, bohuznáma 20 Eur. Na kvety: bohuznáma 20 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Odpustky pre duše
– dar pre mňa?
Stále častejšie sme svedkami toho,
ako sa niektorí ľudia nepremyslene zadlžia a v dôsledku toho prídu o svoj byt alebo dom a dostanú
sa „na ulicu“. Musia čeliť krajnej
biede a ledva prežívajú zo dňa na
deň.
Predstavte si, že by sa našiel
niekto, kto by sa nad týmto človekom zľutoval, zaplatil by jeho
dlžoby a on by sa mohol vrátiť do
normálneho života. A ešte by od
svojho dobrodinca dostal aj také
zamestnanie, aby mohol slušne
ďalej žiť bez akýchkoľvek ťažkostí.

Čo by ste Vy cítili v srdci, keby
ste boli na mieste toho skrachovaného a potom obdarovaného
človeka?
Myslím si, že veľkú, nesmierne
veľkú vďačnosť voči svojmu dobrodincovi. Boli by ste ochotní
a schopní urobiť preňho čokoľvek, čo by potreboval.
Niečo podobné sa deje v duchovnom rozmere.
Do neba sa nedostane nič nečisté.
Len duša čistá, naplnená čistou,
opravdivou láskou, je schopná
prebývať v prítomnosti svätého
Boha.
Svojimi hriechmi – ktoré sú vždy
prejavom nedostatku lásky, obyčajne v podobe egoizmu, niekedy však
aj vyslovene nelásky – si „vyrábame“
dlh. Strácame milosti a na našej duši
zostáva ťarcha trestu – dôsledku za
hriech.
Ak sme sa dopustili ľahkých
hriechov, našu dušu zaťažia časné tresty. Ak sme spáchali ťažký
hriech, okrem časných trestov
nás pritlačí aj večný trest. Ťažkým
hriechom sa úplne odvraciame od
Boha a zomrieť v takomto stave,
znamená zafixovať sa vo vzťahu
proti Bohu na celú večnosť.
Stratené milosti môžeme získať
napr. dobrou svätou spoveďou,

konaním skutkov milosrdenstva,
modlitbou a svätou omšou, najmä svätým prijímaním. Tým istým spôsobom sa môžeme zbaviť
večného trestu a znížiť ťarchu časných trestov. Ale časť z nich nám
stále ostáva. Cirkev nám však
dáva príležitosť získať z pokladu
zásluh Ježiša Krista a svätých
v priebehu liturgického roka (a to
viackrát) úplné odpustky, ktorými
sa nám odpustia všetky hriechy
a všetky časné tresty, keď splníme
podmienky pre získanie úplných
odpustkov. Keby sme umreli po
ich získaní, ideme rovno do neba.
Ak sme zomreli v stave ľahkých
(všedných) hriechov, naša duša
je nimi poznačená. Tieto hriechy
a časné tresty, ktorých sme sa
nezbavili počas života, ju robia
neschopnou prebývať v Bohu,
ktorý je Láska a Svätosť sama.
Preto naša duša potrebuje očistenie lásky. A stav tohto očisťovania
nazývame Očistec.
Skúsme si teraz predstaviť seba:
Vo chvíli smrti, keď pocítim Božiu
lásku a naplní ma nesmierne silná
túžba po nej, zrazu ju aj strácam.
Hoci len „dočasne“, ale viem, že
vlastnou vinou. Túžba po Bohu
ma spaľuje, ale pre svoje neodčinené hriechy a časné tresty

ešte nemôžem prebývať v Ňom
naplno. To je taká silná a veľká
bolesť duše, akú si človek žijúci na
zemi nevie ani predstaviť. A už si
nemôžem nijako pomôcť, už nemôžem ísť na spoveď, už nemôžem urobiť nijaké dobré skutky...
Tie som mohol robiť, kým som žil
v tele... a ja som ich premárnil...
Všetko si to musím teraz prežiť
sám a naplno.
Jedinou šancou sú tí, ktorí ešte
žijú a modlia
sa za mňa. Ich
modlitby, sväté
omše, obety,...
urýchľujú
očistenie mojej lásky. A títo
živí majú možnosť úplne ma
dostať z tohto
utrpenia očisťovania v novembrovej oktáve získaním úplných
odpustkov. Ak mi ich získajú,
prechádzam do plného prežívania
prítomnosti Boha, ktorý je Láska.
A preto túžim, veľmi túžim po
tom, aby sa našiel niekto taký, kto
mi pomôže.
Niekto sa predsa našiel! – získal mi
úplné odpustky a ja som v nebi.
To je radosť, to je šťastie!!! Bože,
aký som Ti vďačný za túto možnosť, ktorú dávaš svojim deťom!

Aký som vďačný tebe brat/sestra,
ktorý si mi takto pomohol! Za to
ti budem teraz z neba pomáhať
a modliť sa za teba, aby si sa aj
ty dostal do neba. A budem ti
pomáhať, aby si nemusel ísť ani
do očistca.
Asi takto to prežíva duša.
Máme teda „v rukách“ veľký dar,
ktorým môžeme obdarovať duše
v očistci.
Ale tento dar sa stáva aj darom pre
nás
samých,
pretože v každej duši, ktorej
takto pomôžeme, získavame
v nebi nového
priateľa, ktorý sa za nás
prihovára
a
vyprosuje
nám Božie požehnanie. Dokonca
máme možnosť tú dušu, ktorej
pomáhame do neba, poprosiť
o pomoc v našom konkrétnom
probléme, zápase, najmä v tom,
čo nás zvykne od Boha vzďaľovať.
A ona nám z vďačnosti intenzívne
pomáha.

Nuž, čo poviete, nestojí za to
prijať a využiť tento nádherný,
obojstranný dar?
autor: jk
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