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Spomienka na stretnutie so sv
svätým Jánom Pavlom II.
Pred poslednou návštevou boli v niektorých našich médiách nevídané útoky proti tejto návšteve.
Všetky utíchli príchodom Svätého Otca. Prišiel s vypätím všetkých síl... Neprišiel na výlet, ale trpieť aj za
nás. Tak veľmi nás miloval, až do krajnosti. To oslovilo celú našu spoločnosť. Utrpenie Svätého Otca pri
jeho tretej návšteve na Slovensku a skutočnosť, že ju pre svoju chorobu neodvolal, bolo akoby
potvrdením vážnosti a dôležitosti všetkých jeho návštev na Slovensku, vážnosti a dôležitosti každého jeho
slova, ktoré nám povedal nielen pri týchto návštevách, ale aj poč
počas celého pontifikátu. Aj mňa osobne
oslovila neúnavnosť apoštolského ohlasovania, ktoré Svätý Otec uskutočňoval po celom svete. Šiel aj
tam, kde to nebolo ľahké a šiel aj vtedy, keď to pre neho bolo vyčerpávajúce a takmer nemožné....
nemožné... Do
posledného dychu ukazoval svojim
ojim slovom a utrpením na nekonečné milosrdenstvo, ktoré má Boh
s človekom. Vedel, že pre človeka nie je nič dôležitejšie ako uveriť v toto milosrdenstvo a prijať ho.
V Banskej Bystrici sa nám 12.9.2003 prihovoril slovami:
„ Srdce mi plesá v Pánovi “ (re
(resp.
sp. Žalm). S radosťou v srdci, a s hlbokou vďačnosťou Pánu Bohu,
sa dnes nachádzam na tomto námestí spolu s vami, drahí bratia a sestry, aby sme spoločne slávili
spomienku Mena preblahoslavenej Panny Márie.
Nachádzame sa na mieste mimoriadne významnom pre dejiny vášho mesta: veď ono je pamätníkom
nábožnej úcty vašich predkov k Všemohúcemu a k najsvätejšej Panne Márii, ako aj snahy neprajného
režimu o profanáciu tohto vzácneho dedičstva v rokoch nie tak dávnych. Stĺp so sochou Panny Márie sú
tichými svedkami týchto skutočností.
Všetkých vás z celého srdca pozdravujem. Predovšetkým vášho otca biskupa, Monsignora
Rudolfa Baláža, ktorému ďakujem za srdečné slová privítania, a pomocného biskupa Monsignora Tomáša
Gálisa. Pozdravujem aj kňazov, rehoľníkov, rehoľníč
rehoľníčky,
ky, bohoslovcov, i laikov, ktorí sú v rôznych
oblastiach živou oporou tejto diecéznej cirkvi, a nakoniec tých, čo prišli zo susedných diecéz a krajín.
S úctivým a srdečným pozdravom sa obraciam aj na pána prezidenta Slovenskej republiky, a na
prítomných občianskych
čianskych a vojenských predstaviteľov. Všetkým ďakujem za cennú pomoc preukázanú pri
príprave tejto mojej návštevy.
„ Hľa, služobnica Pána ” (Lk 1,38), vraví Panna Mária v čítaní z evanjelia, ktoré sme práve počuli.
Ona sa obracia na anjela Gabriela, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou Jeho Syna. Vtelenie
Slova je rozhodujúcim momentom v „pláne“, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských dejín, po
prvotnom hriechu. On chce sprostredkovať ľuďom svoj vlastný život, pozývajúc ich, aby sa stal
stali jeho
deťmi. Je to povolanie, ktoré očakáva odpoveď od každého jednotlivca. Boh nenanucuje spásu. On ju
ponúka ako iniciatívu lásky, na ktorú treba odpovedať slobodným rozhodnutím, tiež motivovaným
láskou. Dialóg medzi anjelom a Máriou, medzi nebom a zemo
zemou,
u, je, v tomto zmysle, pre nás vzorom:
pokúsme sa nájsť v ňom nejaké poučenie pre seba.
Anjel predkladá Boží zámer pre budúcnosť ľudstva, Mária odpovedá zodpovedne, obracajúc
pozornosť na svoj súčasný stav: je zasnúbená s Jozefom, jemu je sľúbená za manžel
manželku (porov. Lk 1,34).
Mária nerobí námietky voči Božím zámerom do budúcnosti, ale pýta objasnenie svojho súčasného stavu,
v ktorom sa ako človek nachádza. Boh odpovedá na túto jej požiadavku tým, že nadväzuje s ňou dialóg.
On rád má do činenia s osobami zod
zodpovednými a slobodnými.
Čo z tohoto všetkého môže byť pre nás poučením? Mária nám ukazuje cestu k vyzretej slobode.
V dnešných časoch je nemálo pokrstených kresťanov, ktorí si ešte stále neosvojili svoju vieru zodpovedne
a uvedomele. Nazývajú sa kresťanmi
kresťanmi,, ale neodpovedajú v plnej zodpovednosti na prijaté milosti, stále
ešte nevedia čo chcú, a prečo to chcú.
Hľa, poučenie na dnes: je nevyhnutné učiť sa slobode. Najmä je nutné, aby v rodinách rodičia
vychovávali svoje deti k správnej slobode, pripravujúc ich na to, aby raz vedeli dať správnu odpoveď na
Božie povolanie. Rodiny sú tým sadom, v ktorom vyrastajú sadenice nových generácií. V rodinách sa
formuje budúcnosť národa.

Práve v tomto zmysle apelujem na diecéznu synodu, ktorú ste zvolali, aby bola jedinečnou príležitosťou
na obnovenie pastorácie rodín a na objavenie vždy nových spôsobov ohlasovania evanjelia novým
generáciám tejto vznešenej slovenskej zeme.
„ Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova “ (Lk 1,38). Mária verí, a preto vraví
áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom: stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý ju napĺňa svojou
prítomnosťou cez božské materstvo, a záväzkom voči blížnemu, ktorý očakáva jej pomoc v osobe
Alžbety (porov. Lk 1,39-56). Mária sa slobodne a vedome odovzdáva do Božej iniciatívy, ktorá v nej
realizuje svoje „veľké veci“: mirabilia Dei.
Postoj Panny Márie pozýva každého z nás k zamysleniu: s každým z nás má Boh svoj zámer, na každého
z nás sa obracia so svojím „povolaním“. Rozhodujúce je rozpoznať toto povolanie, vedieť ho prijať, byť
mu verným.
Drahí bratia a sestry, dajme priestor Bohu! V rôznorodosti a bohatstve jednotlivých povolaní,
každý jeden sme pozvaní, podľa Máriinho vzoru, prijať Boha do svojho života a spolu s ním putovať
týmto svetom, ohlasujúc jeho evanjelium a vydávajúc svedectvo jeho láske.
Nech je toto dnes naším spoločným predsavzatím, ktoré plní dôvery vkladáme do materských rúk
Máriiných. Na jej príhovor nech dostaneme dar pevnej viery, ktorá osvetľuje horizont existencie a robí
priehľadnými myseľ, ducha, i srdce. Amen!
(www.faravisnove.sk)
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STREDA, 13.september 2017, KATEDRÁLA
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, 19.30 hod.

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 V utorok po večernej svätej omši o 17.15 hod. bude vo fare stretnutie katechétov nášho dekanátu.
Prosíme ich, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
 V stredu 13.9. bude večer o 18.00 hod. na Starých Horách púť k 100. výročiu fatimských zjavení.
Pre Vás, ktorí ste sa zapísali, autobus a pôjde o 17.00 hod. zo zastávky MHD pod Pamätníkom SNP.
 Na sviatok Povýšenia Svätého kríža, v našej farnosti slávnosť titulu zasvätenia filiálneho kostola, budú
vo štvrtok všetky sv. omše v Kostole Svätého kríža o 6.30, 12.00 a 16.30 hod. V tento deň bude
v Kostole Svätého kríža aj poklona Oltárnej sviatosti od 14.00 hod. do večernej sv. omše. O 16.00 hod.
sa pred vyloženou Sviatosťou pomodlíme bolestný ruženec. Slávnostnú svätú omšu večer o 16.30 hod.
bude celebrovať Mons. ThLic. Ing. Branislav Koppal, M.A., generálny vikár.
 V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú sväté omše o 6.30;
10.00 a 16.30 h. Svätá omša o 12.00 h. nebude. V Nemciach bude sv. omša o 9.00 h. kde je aj výročie
posviacky kostola.
 V utorok 12. septembra je štrnáste výročie pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici.
Nájdite si v tento deň čas, aby ste si pripomenuli jeho slová a poprosili o jeho príhovor pri
ktorejkoľvek svätej omši v ktoromkoľvek kostole. Nezabúdajme na tento veľký deň.
 V sobotu 16.9. sa diecézny otec biskup Mons. Marián Chovanec dožíva 60 rokov a 18.9. si pripomína
18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Z príležitosti jeho životných jubileí si spomeňme na neho
osobitne vo svojich modlitbách.
 V sobotu 30.9.2017 bude v Bratislave blahorečenie dona Titusa Zemana, na ktoré Vás srdečne
pozývame. Z farnosti pôjde autobus na ktorý sa môžete prihlásiť v kancelárii, alebo v sakristii.
 Túto a aj na budúcu nedeľu budú mať všetci birmovanci prípravu tak, že prídu na svätú omšu o 9.45 hod.
do Kostola Svätého kríža a po svätej omši bude pre nich katechéza.
tel.: 048/ 412 45 31

Kancelária je otvorená: Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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