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Liturgický kalendár:
Pondelok

2.2.

Utorok

3.2.

Štvrtok

5.2.

Piatok

6.2.

Nedeľa

8.2.

Obetovanie Pána
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka,
Sv. Oskára, biskupa
Sv.Agáty, panny a mučenice
Sv. Pavla Mikiho
a spoločníkov, mučeníkov
5. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

sviatok
ľub. spomienka
spomienka
spomienka

Sviatok Obetovania Pána
V pondelok je sviatok Obetovania Pána. Požehnanie sviec
s procesiou bude počas svätej omše o 8.30 hod. a o 18.00 hod.
Svätoblažejské požehnanie
V utorok je možnosť prijať „svätoblažejské“ požehnanie hrdla so
sviecami, ktoré bude v závere svätých omší namiesto záverečného
požehnania.
Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude
v závere ranných svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na Fatimský program na Starých Horách.
Adorácia v piatok
V piatok v závere večernej svätej omše bude krátka adorácia, počas
ktorej budeme prosiť všemohúceho Pána Boha o požehnanie pre
Slovensko a o zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou.
Kto by sa chcel zúčastniť dlhšej adorácie, môže tak urobiť v kostole
Povýšenia sv. Kríža („Slovenskom“) od 17.15 do 24.00 hod.

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

Život vo farnosti
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Minulú nedeľu a v týždni bolo možné podporiť Verejnou zbierkou
opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého.
Vaše dary boli za sviečky a magnetky 955 eur, za knihy 130 eur.
Jednotlivé vklady na účet boli v sume 415 eur.
Všetkým doterajším darcom úprimné Pán Boh zaplať!
O darcoch a daroch sa dozviete vždy začiatkom mesiaca na
internetovej stránke farnosti: www.katedralabb.sk
V Katedrále počas pracovných dní si budete môcť aj naďalej zakúpiť
predmety na podporu zbierky.

Pozvania
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.
Organový koncert
Pozývame vás na organový koncert, ktorý bude v Katedrále v piatok
6. januára o 19.00 hod., na ktorom sa predstaví organista Marek
Štrbák.

Prečo ísť na referendum
a povedať 3x ÁNO?
Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?
• Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Prečo by „školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
Pretože rodičia dali život svojim deťom a preto len oni majú
prvotné, neodňateľné a prednostné právo voliť druh vzdelania
pre svoje deti a to v duchu svojho morálneho a náboženského
presvedčenia i v duchu kultúrnych a rodinných tradícií (porov.
Charta ľudských práv, čl. 26; Charta práv rodiny, čl. 5). Osobitne
nesúhlasím s tým druhom výchovy, ktorú sa snažia prezentovať
v iných štátoch Európy (Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Francúzsko,
Anglicko) zástancovia ideológie rodovej rovnosti (gender ideológie).
O čom im vlastne ide? Ide im o presexualizovanie celej
spoločnosti, pretože vlastníci pornografického priemyslu týmto
majú postarané o svoju budúcnosť, rovnako antikoncepčný
priemysel sa nebude musieť obávať o svoje zisky a tým lekárom, ktorí
zabíjajú ešte nenarodené deti, či tým, ktorí „vyrábajú“ deti ako tovar
prostredníctvom umelého oplodnenia, potečú do vrecák obrovské
peniaze. Za všetkým sú dve veci: peniaze a šťastie zredukované na
pôžitok a rozkoš.
A preto v mene týchto novodobých „bohov“, ktorým sa všetci
začíname čoraz viac klaňať, budeme chcieť, aby deti už v materských
školách spoznávali v akomsi „detskom kútiku“ svoje telo a telo
toho druhého. V školách budeme postupne chcieť učiť žiakov
ako navliekať kondómy, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, či

Budeme chcieť zaviesť takú sexuálnu výchovu, ktorá pod rúškom
a v mene lásky bude všetko dovoľovať. Nedovolené bude len to,
s čím ten druhý pri sexe nebude súhlasiť. A ak rodičia, alebo ich dieťa
odmietnu navštevovať hodiny takejto sexuálnej výchovy, budeme
ich zatvárať do väzenia, pretože zanedbali povinnosť, ktorú im škola
i štát nadiktovali bez ich súhlasu (ako sa tomu už neraz stalo, ba
dokonca aj v novembri 2014 v Nemecku dvom mladým manželom
http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-prepovinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493).
Preto súhlasím s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Preto, na túto tretiu referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.
(3., záverečná časť príspevku ThLic. Róberta Neupauera,
zodpovedného za pastoráciu rodín v spišskej diecéze)
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