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Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Sobota
Nedeľa

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
27.1. Sv. Angely Merici, panny
Sv. Tomáška Akvinského,
28.1.
kňaza a učiteľa Cirkvi
31.1. Sv. Jána Boska, kňaza
1.2. 4. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
26.1.

spomienka
ľub. spom.
spomienka
spomienka

Spievané vešpery
Budúcu nedeľu 1. februára 2015 sa po večernej svätej omši budeme
modliť spievané vešpery, na ktoré vás srdečne pozývame.
V rámci Roka zasväteného života sme na tieto vešpery pozvali aj rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí žijú alebo pracujú v našej farnosti. Príďte spolu
s nimi a s nami osláviť Pána Boha a poďakovať mu za požehnania, ktoré
nám dal.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré bude
vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Poďakovanie
Počas uplynulého týždňa obetovali na kostol: O. Dlhošová 10 Eur.
Úprimné Pán Boh zaplať!
Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste začali prispievať na opravu kaplnky
sv. Jána Nepomuckého.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Ako sme Vás informovali na Starý rok v hodnotení roka, chystáme sa
začať opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého na „Malej stanici“.
V 1. etape chceme vymeniť strechu s vežičkou, ktoré sú už tak prehnité,
že ich oprava nie je možná. Krajský pamiatkový úrad požaduje výmenu

1:1, to znamená nová strecha a vežička musia nielen navonok vyzerať ako
súčasná, ale byť urobené aj podobnou technológiou. Na to potrebujeme
(podľa predbežných odhadov) cca 35.000 eur. Snažíme sa ich získať cez
dotačný program Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ a s
Vašou pomocou prostredníctvom Verejnej zbierky, povolenej Ministerstvom vnútra:
• zasielaním príspevkov na špeciálny účet, zriadený pre tento cieľ,
č. účtu: 5060133502/0900,
• predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok
minimálne 4 eurá z ceny predmetu.
Verejná zbierka, registrovaná pod č. 000-2014-034684 sa môže konať na
celom území Slovenskej republiky od 15. januára 2015 do 10. januára
2016.
Darcovia, ktorí v sumáre prispejú viac ako 1.000 Eur, budú zapísaní na
tabuli vďaky, ktorá bude umiestnená pri kaplnke po skončení opráv.
Doteraz sme oslovili 45 organizácií, kandidátov na primátora Banskej
Bystrice, zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva BB, mnohých
kňazov diecézy i mimo nej a viacerých jednotlivcov, o ktorých sme vedeli,
že im záleží na samotnej Kaplnke.
K dnešnému dňu pozitívne odpovedali: Biskupstvo, ktoré v priestoroch
Mammacentra a Diecézneho centra ponúklo možnosť predaja predmetov
a propagácie; niektorí kňazi, ktorí ponúkli možnosť propagácie a predaja
predmetov v ich farnostiach alebo aj osobne prispeli finančnou čiastkou;
predseda BBSK M. Kotleba, ktorý ponúkol mediálnu kampaň; primátor
mesta J. Nosko, s ktorým máme rokovanie o kaplnke 30.1.2015; 2 podnikatelia, ktorí od februára ponúkli svoje priestory na predaj predmetov a propagáciu; 2 poslanci MZ: prvý podaroval 100 ks kníh, z predaja
ktorých celý výťažok pôjde na Kaplnku a druhý ponúkol propagáciu na
Uhlisku, podporu pri hľadaní pomoci na zasadaní MZ a osobným darom.
Pozitívne sa k veci postavili aj viacerí z Vás, ktorí podporili projekt zakúpením predmetu, či finančným darom na účet.
Predmety — sviečky a magnetky s obrazom Kaplnky alebo s ružičkou,
predávame v minimálnej hodnote 5 eur, pretože výťažok z nich musí byť
podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra minimálne 4 eurá po odpočítaní
nákladov. Knihu Sv. Cyril a sv. Metod za minimálnu cenu 10 eur.
Samozrejme, kto chce, môže prispieť viac, alebo si môže zakúpiť viac
predmetov.

O jednotlivých darcoch a daroch — za ktoré úprimne ďakujeme — Vás
budeme postupne informovať v Katedrálnom infoliste a na farskej stránke
www.katedralabb.sk .

Pozvania

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Dnes končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby sú slová z Jánovho evanjelia: Ježiš jej
povedal: Daj sa mi napiť! (Jn 4, 7).
Spoločná ekumenická bohoslužba je dnes, 25.1.2015 o 15.00 hod. vo
farskom kostole sv. Michala Archanjela na Fončorde.

Zápis do 1. ročníka cirkevnej ZŠ
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že zápis
do 1. ročníka školského roka 2015/2016 sa uskutoční 4.2.2015 od 14.00
hod. do 17.00 hod. v budove školy, Nám. Š. Moysesa 23, B. Bystrica.
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa je jediná katolícka
základná škola v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia. Je to alternatíva pre rodičov, ktorí majú právo na výber takej školy
pre svoje deti, ktorá zodpovedá ich výchovným zámerom. Je však otvorená aj pre všetkých, ktorí s takýmto výchovným zámerom súhlasia.
Informácie o škole možno nájsť na www.edupage.org a získať na telefónnych číslach 048/4153429, 048/4153460.

Prečo ísť na referendum
a povedať 3x ÁNO?
Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?
• Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná
výchova?
Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nemohlo byť umožnené, aby si adoptovali dieťa a následne ho

vychovávali?
Pretože právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča. Vysvetlím: človek
nemá právo na iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu
povedať, že majú právo mať dieťa. Nikto si nemôže nárokovať
právo na inú osobu. Nemáme právo na iné osoby, pretože tie nie sú
obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: „Mám právo mať dieťa a
kúpiť si ho, tak ako mám právo mať chlieb a kúpiť si ho.“
Nemôžem povedať, že mám právo dať si „vyrobiť“ dieťa
prostredníctvom techniky umelého oplodnenia, tak ako môžem
povedať, že mám právo dať si vyrobiť, resp. ušiť šaty či oblek na
mieru. Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby môžeme prijať
jedine ako dar, len tak ich môžeme aj skutočne milovať.
Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou každé dieťa určite je, môžeme
povedať že nie rodič má právo na dieťa, ale dieťa má právo na rodiča.
A nie na hocijakého rodiča, ale na takého, resp. takých rodičov,
v ktorých blízkosti bude vyrastať v psychicky a emocionálne zrelú
osobnosť. Dieťa má právo na takých rodičov, ktorí mu pomôžu
identifikovať sa so sebou samým a to práve vďaka rozdielnosti
pohlaví, ktorá medzi samotnými rodičmi existuje. Dieťa má právo
byť milované láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky,
má právo byť milované manželskou láskou, ktorá v sebe nesie
prísľub vernosti a trvácnosti a preto pre dieťa aj prísľub pekného a
radostného detstva i jeho ďalšej budúcnosti. Tak muž ako aj žena
milujú originálne mužskou a originálne ženskou láskou. Každé
dieťa má právo na takúto lásku. Žiaľ osoby rovnakého pohlavia nie
sú schopné byť zárukou takejto lásky a preto ani integrálnej výchovy
dieťaťa.
Preto, súhlasím s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a
ich následná výchova.
Preto na túto druhú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.
(2. časť príspevku ThLic. Róberta Neupauera,
zodpovedného za pastoráciu rodín v spišskej diecéze)
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