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Piaty ročník gospelového festivalu
Voľnosť na Nevoľnom sa konal v dňoch
27. — 29. júna 2008 za účasti približne
700 mladých ľudí. Samozrejme tu nechýbala ani hŕstka našich farníkov.
Toto nevšedné podujatie prináša široké
spektrum hudobných žánrov v podaní
známych i menej známych slovenských
a zahraničných interpretov, množstvo
workshopov a prednášok, medzi ktorými
si každý nájde to svoje. Pre niekoho sú
to svedectvá, životné príbehy a chvály,
pre iného ľudová zábavy či koncerty,
počas ktorých to na Voľnosti žije. Hlavne tohtoroční hostia zo zahraničia – Jahaziel, Yfriday či Broken Reed – potvrdili, že viera spája všetkých bez rozdielu
reči, národnosti či farby pleti.
Organizátori snažia prostredníctvom
festivalu ukázať, že Boh je atraktívny aj
v treťom tisícročí. „Cieľom Voľnosti je
ohlasovať evanjelium, prinášať novosť,
nevšednosť a zjednotenie, a tak prispieť k budovaniu novej generácie mladých ľudí, ktorá pozná Božiu moc,“ hovorí manažér festivalu Július Slovák.
Nikto by si pred pár rokmi nebol pomyslel, že sen niekoľkých nadšencov prerastie do festivalu takých rozmerov, ktorí
chce byť podľa slov organizátorov prostriedkom k dosiahnutiu ohlasovania
a evanjelizácie medzi mladými.
av, jg, foto: av
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ODKAZ SV. PAVLA: AKTUÁLNY AJ DNES

Jubilejný rok je výnimočná udalosť.
Rok svätého Pavla je na programe práve pre spomínané jubileum. Ale nielen
preto. Cirkev si je totiž vedomá toho,
že si od svätého Pavla môžeme brať
neskutočne veľa podnetov aj pre duchovný život v dnešnej dobe. Preto
upozorňuje na svätého Pavla takýmto
spôsobom.
František Kubovič, SDB na stránke
www.mileticka.sk uvádza niekoľko aktivít, ktorými môže Rok sv. Pavla naplniť každý z nás:
- nové objavenie postavy apoštola Pavla, jeho činnosti a ciest, o ktorých sa
zvlášť píše v Skutkoch apoštolov, napísaných sv. Lukášom,
- prečítanie si jeho apoštolských listov
prvým kresťanským komunitám. Od sv.
Pavla sa nám zachovalo 13 apoštolských listov, ktoré majú spolu 87 kapitol. Keď ich rozdelíme na celý rok,
vychádzajú nám na čítanie 1-2 kapitoly
týždenne,
- pripomenúť si začiatky našej Cirkvi,
- prehĺbenie si bohaté učenie svätého
Pavla zamerané na „pohanov“
a rozjímanie o jeho spiritualite viery,
nádeje a lásky,
- prehĺbenie viery a našej úlohy
v súčasnej Cirkvi podľa jeho učenia,
- intenzívnejšiu modlitbu a prácu
v prospech jednoty všetkých kresťanov
v jednej Cirkvi, v skutočnom
„mystickom tele Krista“.

Je na nás, či si vyberieme niečo z uvedeného. Myslím si však, že by bola škoda tieto zaujímavé podnety neuviesť
aj na stránkach nášho farského časopisu, pretože z aktívneho zapojenia sa
do Roku svätého Pavla nám môže rásť
len dobré ovocie.
Nasledovanie apoštola národov v misionárskej práci je dnes viac ako potrebné. Aktívny apoštolát, živé svedectvo
v každodennom živote je výzvou pre
každého z nás. Kdekoľvek sme, čokoľvek robíme, svätý Pavol nám môže byť
inšpiráciou. V práci, učení, pri cestovaní, keď nám krivdia, v čase úzkosti,
vtedy ak sme sa dlho v niečom mýlili...
Jednoducho pri mnohých situáciách je
príklad apoštola Pavla veľmi silný
a povzbudzujúci.
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Úvodník

Veľmi ma potešilo, že v Cirkev bude
opäť sláviť jubilejný rok. Nielen preto,
že takéto podujatia mám rád a viem sa
pre ne nadchnúť, ale aj preto, že je
venovaný tak inšpiratívnemu svätcovi,
akým bol svätý Pavol z Tarzu. Od jeho
narodenia už uplynulo približne 2000
rokov, no to, čím bol jedinečný vo svojej dobe, je veľmi aktuálne aj dnes.

Je to zvláštne, ale v Prievidzi sme tak
trochu predbehli dobu. Možno si tiež
spomeniete na premietanie v našej
farnosti pred pár rokmi. Dokumentárne
prezentácie diakona Mareka Iskru
(dnes už kňaza) o misijných cestách
svätého Pavla zaujali mnohých farníkov a téma evanjelizácie a misií ostala
veľmi živá. Verím teda, že aj v tomto
roku sa zopakujú podobné aktivity
a jubilejný rok v našej farnosti bude
plný rôznorodých podujatí. Prajem
všetkým čitateľom, aby bol pre nich
Rok svätého Pavla požehnaný.
Alojz Vlčko
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Dnes na slovíčko s diakonmi
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Bohuš, Marcel a Zdeněk: Naši traja diakoni

Dnes na slovíčko

Jún už tradične patril kňazským a diakonským vysviackam po celom Slovensku i v susednej Českej republike. Aj z našej farnosti sme mali medzi svätenými svojich zástupcov – spomedzi našich rodákov boli na rôznych miestach
vysvätení traja diakoni – Bohumil Svítok v Olomouci, Marcel Puvák v Opave,
a Zdenk Zoltánfi v Banskej Bystrici. Opýtali sme sa ich, ako prežívali svoju
vysviacku a čo bolo ich prvou diakonskou službou.
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Z Prievidze bolo na svätení našich troch diakonov množstvo veriacich. Toto sú
slová mamy jedného z nich, pani Evy Zoltánfiovej: „Je to Božie dielo, ktoré prijímam s pokorou, v hlbokom dojatí a s vďakou. Je to veľká milosť. Bože, aké šťastie, aká milosť, že si si vyvolil môjho syna pre seba a Svätú Cirkev. I dnes ďakujem a prosím, aby dielo, ktoré si Ty začal v duši môjho syna zachoval a dokončil
Ty sám.“
1. Ako si prežíval svoju diakonskú
vysviacku?
2. Tvoja prvá diakonská služba bola
istotne nezabudnuteľná. Čo bolo tvojou úlohou? Kde budeš ako diakon
pôsobiť?
Diakon Mgr. Bohumil Svítok
1. Svätenie za
diakona som prijal
dňa 21. júna 2008
na sviatok sv.
Alojza z Gonzagu
v katedrále sv.
Václava v Olomouci, z rúk pomocného otca biskupa
Mons. Josefa Hrdličku. Spolu nás bolo
svätených 8 mladých mužov – bohoslovcov z olomouckej arcidiecézy. Z toho
dvaja boli Poliaci, päť bohoslovcov
z Moravy a ja z Prievidze. Ako to už pri
dôležitých udalostiach v živote býva,
ani nás neobišli hneď za rána menšie
problémy s dopravou. S Božou pomocou sa všetko obrátilo na dobré. Bojnický pán dekan Mgr. František Havlík
s mojimi rodičmi a celý autobus mojich
rodákov z Prievidze šťastlivo docestovali na moje svätenie. Ďakujem Pánu

Bohu za milosť tejto krásnej chvíle,
keď ma obdaroval svätením za diakona. Som veľmi vďačný svojim rodičom
aj za príklad a pomoc mnohých kňazov
tu na Slovensku i na Morave.
2. Po náročnom, ale o to vzácnejšom
dni pre mňa som sa v sobotu večer vrátil do Prievidze. Hneď v nedeľu ráno
som sa zúčastnil na sv. omši vo farskom kostole o 9.00 hod., kde mi bola
daná ponuka od pána dekana Mons.
Jána Bednára cez tieto slová: „Bohuš,
ak chceš, môžeš už aj kázať.“ Pretože
som sa domov dostal až v neskorých
nočných hodinách, odpovedal som, že
kázať budem až v pondelok ráno pri sv.
omši. Na tú som sa už náležite pripravil. Ďalšou mojou službou boli pohrebné obrady v Dome nádeje v Prievidzi,
kde som odprevadil na dočasný odpočinok zosnulú sestru Máriu. Potom v sobotu som krstil malého Gregora, ktorý
sa stal novým kresťanom a členom našej farnosti.
Dôverujem a som vďačný nebeskému
Otcovi, že ma bude žehnať v každodenných službách v mojej diakonskej
praxi, ktorú budem vykonávať v Báno-

ve pri Uherskom Brode na Morave. Chcem sa poďakovať mládežníkom
z Prievidze i tým skôr narodeným, ktorí
obetovali svoj čas a spolu so mnou prišli chváliť Boha za môj nezaslúžený dar
diakonátu. Ešte raz ďakujem všetkým,
ktorí ma modlitbami a obetami sprevádzali po celý čas mojej prípravy a budú
naďalej sprevádzať na ceste ku kňazstvu.

2. K diakonskej službe som bol ustanovený v Televízii NOE a na Biskupskom
gymnáziu v Ostrave. Popri tom,
v rámci časových možností, budem
pastoračne pôsobiť v miestnej katedrále a vo farnosti Ostrava – Heřmanice.
Práve tam, kde som už predtým dva
roky vypomáhal, som ako čerstvý diakon prežil svoju prvú sv. omšu. Na rozdiel od iných nových diakonov som sa
v podstate vrátil medzi známych, takže

Úprimne ďakujem všetkým príbuzným
a priateľom za modlitby, ktorými ma
sprevádzali až po tú sobotu. Účasť toľkých známych z rôznych miest Slovenska a Moravy bola pre mňa dôkazom
nezištného a povzbudivého priateľstva.
Kiež nám Boh požehná, aby sme mu
raz pri primičnej svätej omši spoločne
poďakovali za tento nezaslúžený
a nesmierny dar.
Diakon Zdeněk Zoltanfi
1. Diakonskú vysviacku som prijal dňa
14.6.2008 z rúk diecézneho biskupa
Mons. Rudolfa Baláža vo farskom kostole v Banskej Bystrici. Za diakonov nás
bolo vysvätených deväť. Siedmi, ktorí
sme ukončili piaty ročník teologického
štúdia v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne a jeden brat,
ktorý ukončil šiesty ročník. Pribudol
k nám ešte jeden brat z Kňazského
seminára v Bratislave. Býva vo Veľkom
Krtíši, ktorý sa po nedávnom prerozdelení diecéz stal súčasťou našej Banskobystrickej diecézy.
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Diakon ThLic. Marcel Puvák
1. Ako neobyčajné tajomstvo. Skrze
biskupove ruky som od Cirkvi dostal
veľkú dôveru, ktorá zaväzuje a napĺňa
bázňou. Netajím sa tým, že som celú
sv. omšu prežíval s vnútorným pohnutím, kedy som si uvedomil, aká dlhá
a namáhavá bola moja cesta k tomuto
dňu. Muselo uplynúť veľa času, aby
som v týchto skúškach spoznal prozreteľnú Božiu vôľu, ktorá mi otvorila nádherné obzory a možnosti pracovať pre
Boha a Cirkev. Dnes som šťastný
a teším sa na službu, v ktorej môžem
naplno uplatniť tieto dary.

tie dojmy mali skôr podobu spoločnej
radosti a vďakyvzdania.

Osobne ma veľmi teší to, že po niekoľkých rokoch bol v našej diecéze svätený väčší počet diakonov. Z vysviacky
som mal veľmi dobrý pocit. Bola dôstojná a atmosféra bola pokojná... Aj
účasť veriacich bola veľmi pekná. Diecézny biskup vo svojom príhovore dokonca poznamenal, že takú účasť ve-
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riacich si na vysviacke v Banskej Bystrici ešte nepamätá.

čajné. Takúto skúsenosť som zatiaľ
z kostola nemal. Ale i to je realita...

2. Moja prvá diakonská služba bola
klasická – služba pri svätej omši. Už
prvý týždeň, ktorý som prežil doma,
v Bojniciach, som si „vyskúšal“ i kázanie. Prvá samostatná služba prišla vo
Zvolene , kde momentálne vykonávam
diakonskú prax. Najprv som pokrstil
maličkú Katku. Priznám sa, že som ešte do neskorého večera myslel na ňu
a na jej rodičov. Bolo to veľmi milé.
Po tomto krste som sobášil. Tiež prvýkrát. Príprave na tento sobáš som venoval veľa času a pri sobáši som bol
veľmi rád, že som to urobil. Ostal som
v tom, ako sa hovorí celkom sám. Po
prednese výzvy som si sám odpovedal,
hoci bol plný kostol ľudí. Keď sa v obrade blížila modlitba Otčenáša, tešil
som sa. Hovoril som si, že toto už budú
poznať... Avšak i Otčenáš som sa nakoniec modlil sám. Bolo to čosi nezvy-

Som veľmi rád, že môžem využiť túto
príležitosť a pozdraviť všetkých čitateľov Bartolomeja. Chcem sa vám srdečne poďakovať za modlitby, ktorými
ste nás počas piatich rokov štúdia sprevádzali. Nech vám to Pán Boh odplatí.
Za úprimné slová ďakuje
Anka G. Vavrová

Vznikne Mammacentrum svätej Agáty
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Po požehnaní Hospicu Božieho milosrdenstva, biskupstvo Banská Bystrica na
základe záverov diecéznej synody rozhodlo sa vybudovať polyfunkčný objekt
Moyses, v ktorom bude zriadený inštitút s orientáciou na kresťanskú kultúru
a rodinu zvlášť.
V tomto objekte Moyses bude zriadené
aj Mammacentrum sv. Agáty, ktoré
chce byt prístupné všetkým ženám
v Slovenskej republike, ktoré sa trápia
s rakovinou prsníka.
V nezávislej, ale vzácnej zhode s uznesením Európskeho parlamentu o rakovine prsníka sme si vedomí toho, že
karcinóm prsníka postihuje každú desiatu ženu. Preto investujeme aj do
zriadenia tohto špecializovaného diagnostického a operačného a onkologického centra sv. Agáty.

Skelet stavby objektu Moyses, kde budú obidve inštitúcie umiestnené môžete už vidieť v Banskej Bystrici na Belvedéri v blízkosti požehnaného a dokončeného hospicu.
Preinvestovaných máme 34 mil. Sk
a stavbu chceme dokončiť s pomocou
Božou do konca roku 2008.
Tak ako pri hospici i pri tomto synodálnom diele (bod 136.), vás prosím
o podporu vo forme modlitby, či iných
možností. Verím, že v tomto objekte
nájdu vaše deti vzdelanie a ženy zdravie či dokonca záchranu života.
V Duchu a pravde žehná vám
a o modlitbu prosí diecézny biskup
Mons. Rudolf Baláž.

Pastiersky list biskupov Slovenska
k Roku sv. Pavla
dobre pripravený – ovládal jazyky, poznal grécku kultúru i štruktúru rímskeho impéria, a najmä žil pre Božie zjavenie. Pavol sa stal celoživotným misionárom. Precestoval veľkú časť Rímskej ríše. Ohlasoval Krista slovom, príkladom kresťanského života a početnými listami. Zachovalo sa trinásť
listov. Tvoria dôležitú časť Svätého
písma Nového zákona.
Jadrom Pavlovho ohlasovania bola
pravda, že Ježiš Kristus je Boží
Syn, prisľúbený Spasiteľ sveta, ktorý na
zemi založil Cirkev. Všemohúci Boh
skrze svojho vteleného Syna všetko
zmieril so sebou (porov. Kol 1, 19-20),
všetko – čo pokazil hriech – harmonicky
obnovil a Ježiš sa stal počiatkom
i hlavou nového ľudského spoločenstva,
ktoré sa volá Cirkev (porov. Kol 1, 18;
Ef 1, 22-23). Preto celý jubilejný Rok
sv. Pavla nemožno sláviť inak, len
s Cirkvou a v Cirkvi.
Človek sa začleňuje do Cirkvi svätým
krstom. Cirkev však nie je obyčajná
organizácia. Cirkev je živý organizmus,
tajomné Kristovo telo, sám Kristus,
ktorý žije v nás (porov. 1 Kor 12, 12n).
Príslušnosť k Cirkvi nás teda zaväzuje.
Musíme zdravo duchovne žiť, aby sme
správne Cirkev budovali. Pavol nás napomína: „Každý nech si dáva pozor,
ako na (Kristovi) stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho,

Rok sv. Pavla

Drahí bratia a sestry,
milí mladí priatelia!
Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 28. júna
2007 v Bazilike sv. Pavla v Ríme ohlásil, že apoštolovi Pavlovi venuje zvláštny jubilejný rok, ktorý bude trvať od
28. júna 2008 do 29. júna 2009, pri
príležitosti 2 000. výročia jeho narodenia, ktoré historici kladú medzi rok
7 až 10 po Kr. Privilegovaným miestom
na tieto oslavy je Bazilika sv. Pavla na
Ostijskej ceste v Ríme. Tam pod oltárom je Pavlova hrobka, ktorá už dvadsať storočí skrýva jeho ostatky.
Aj my na Slovensku sa chceme zapojiť
do osláv Roku sv. Pavla. Preto sa obraciame na vás, drahí bratia a sestry,
týmto pastierskym listom, aby sme sa
spolu s celou Katolíckou cirkvou učili
od apoštola národov, ako pre Ježiša
Krista dnes žiť. Živé spojenie s Cirkvou
napomôže nielen s úžitkom osláviť tento jubilejný rok, ale – predovšetkým –
umožňuje plnohodnotne prežívať naše
kresťanstvo.
Apoštol Pavol sa narodil v Tarze,
v kraji Cilícia, v Malej Ázii. Bol Žid
z Benjamínovho kmeňa. Židovské meno
mal Šavol a rímske meno mal Pavol.
Odmalička bol vychovávaný v hlbokej
židovskej viere, a preto, keď dospel,
zaradil sa do triedy farizejov. Okrem
remesla (tkáč stanov) mal aj kvalitné
všeobecné i náboženské vzdelanie.
Teológiu študoval v Jeruzaleme
u slávneho učiteľa Gamaliela.
Pavol nepoznal Ježiša pri jeho verejnom účinkovaní, lebo vtedy žil v Tarze.
V kresťanoch videl odpadlíkov od židovstva, a preto ich prenasledoval. Na
ceste do Damasku, asi r. 36 po Kr., sa
mu však zjavil vzkriesený Kristus a vyvolil si ho za apoštola medzi pohanmi.
Pavol bol na túto ťažkú úlohu veľmi
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čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia
zo zlata, striebra, drahých kameňov,
dreva, sena či slamy, dielo každého
vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo
sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo
každého, aké je“ (1 Kor 3, 10-13).
Pavol išiel prvý príkladom. V Liste Galaťanom (1, 13-16) sa pokorne priznal:
„Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju.
V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac
horlil za obyčaje svojich otcov. Ale
keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone
matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou.“
Pavol sa naozaj celý vložil do služby
Kristovej Cirkvi. Preto mohol neskôr
konštatovať: „Teraz sa radujem
v utrpeniach pre vás a na vlastnom
tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu
utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1, 24). „A okrem toho na
mňa deň čo deň dolieha starosť
o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby
som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený
pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo?“ (2 Kor 11, 28-29)
Drahí bratia a sestry, možno že sa teraz opýtate, čo budem mať – konkrétne a prakticky – z toho, že sa budem
namáhať a poriadne žiť v Cirkvi? Nebol
by som mimo Cirkvi bez mnohých záväzkov šťastnejší?
Nie, určite nie. Cirkev nikto a nič nemôže nahradiť. Ak človek odmietne
Cirkev a s ňou aj pravé nadprirodzeno,
ktoré iba Cirkev dokáže priblížiť, dostáva sa do pozície nereálneho, jednostranného a nedostatočného pohľadu
na život a na svet. Dejiny to bohato
dosvedčujú. Praktické výhody, ktoré
človek získava zo živého spoločenstva
s Cirkvou sú nasledujúce.

Človek žije v pravde. Lebo „Cirkev živého Boha (je) stĺp a opora pravdy“ (1
Tim 3, 15). Človek, ktorý chce poznať
zmysel ľudskej existencie, nemôže
obísť Cirkev ako učiteľku, ktorej je
daná múdrosť zhora. Cirkev nemá
v konečnom dôsledku pozemské ciele.
Cirkev vedie človeka a ľudstvo po ceste
večnej pravdy, lebo podstatné skutočnosti, ktorými disponuje, sú zo Zjavenia. Cirkev nehľadá podstatnú pravdu
o Bohu a o človekovi – ona ju vlastní.
Preto má Cirkev právo a povinnosť záväzne učiť.
S Cirkvou človek žije v spoločenstve.
Sociológia a psychológia svedčia, že
človek je od základu spoločenský tvor.
Božsko-ľudská Cirkev uspokojuje prirodzenú potrebu človeka po spoločnosti,
po vzťahoch, v ktorých je skrytá pozornosť a láska (porov. Ef 5, 25). Kamarátstvo, priateľstvo, manželstvo –
všetky tieto spoločenstvá nech by boli
akokoľvek dokonale rozvinuté a prežívané nenahradia Cirkev, lebo sú v porovnaní s ňou neúplné.
A napokon s Cirkvou človek žije novým, nadprirodzeným – Kristovým životom. Pavol nadšene napísal: „Nech je
zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Cirkev skutočne ľudí
vnútorne premieňa, posväcuje. Dary
Cirkvi obohacujú život tejto zeme
a siahajú až do večnosti.
Drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia, vidíte, koľko bohatých – a pre
šťastný život potrebných – darov môžeme získať od Boha v Kristovej Cirkvi.
Využime začínajúci sa Rok sv. Pavla
a prehĺbme si osobný vzťah ku Kristovej Cirkvi, ktorej sme členmi. Zamilujme si jedinečné spoločenstvo, ktorého
hlavou je náš Pán Ježiš Kristus.
S láskou vám žehnajú
vaši otcovia biskupi.

Pri príležitosti roku sv. Pavla
sa udeľujú špeciálne odpustky

URBIS ET ORBIS DEKRÉT
Pred nastávajúcim liturgickou slávnosťou kniežat apoštolov najvyšší veľkňaz
vedený pastoračnou starostlivosťou
a vedomím, že sa má včas postarať
o duchovné poklady, ktoré majú byť
veriacim poskytnuté na ich posvätenie,
aby pri tejto posvätnej a šťastnej príležitosti – počnúc prvými vešperami
spomínanej slávnosti na počesť apoštola národov, ktorého dvojtisíce výročie
narodenia sa teraz blíži – s ešte väčším
zápalom mohli obnoviť a posilniť svoje
nadprirodzené úmysly na dosiahnutie
spásy.
Dar odpustkov, ktorý rímsky veľkňaz
ponúka univerzálnej Cirkvi, vyrovnáva
cestu pre prijatie najvyššieho stupňa
vnútorného očistenia, ktoré v srdciach
veriacich, vzdávajúc česť blahoslavenému apoštolovi Pavlovi, rozmnožuje
nadprirodzený život a jemne ich vedie
k tomu, aby prinášali ovocie dobrých
skutkov.
Preto táto Apoštolská penitenciária,
ktorej Svätý Otec zveril úlohu pripraviť
a zredigovať dekrét o udeľovaní
a získavaní odpustkov – ktoré týmto
dekrétom vydaným v súlade s pápežovým želaním nadobúdajú platnosť počas celého trvania Roku sv. Pavla –
s láskou udeľuje nasledujúce milosti:

1. Všetkým jednotlivým veriacim, ktorí
opravdivo ľutujú, náležite očistení prostredníctvom sviatosti zmierenia
a posilnení svätým prijímaním, a ktorí
pobožne navštívia ako pútnici pápežskú Baziliku sv. Pavla na Ostijskej ceste a pomodlia sa na úmysel Svätého
Otca, sa udeľujú úplné odpustky dočasných trestov za ich hriechy, ak predtým dostali od nich sviatostné rozhrešenie a boli im odpustené.
Úplné odpustky môžu veriaci získať tak
pre seba samých, ako aj pre zomretých
toľkokrát, koľkokrát budú vykonané
spomínané skutky; stále však zostáva
v platnosti norma, že úplné odpustky
možno získať len raz za deň.
Aby modlitby predkladané počas týchto posvätných návštev viedli
a povzbudzovali duše veriacich k intenzívnejšiemu uctievaniu pamiatky sv.
Pavla, stanovuje a nariaďuje sa nasledovné: okrem toho, že veriaci prednesú pred oltárom Najsvätejšej sviatosti
svoje prosby a pobožne sa pomodlia

Odpustky

Pri príležitosti dvetisíc rokov od narodenia sv. apoštola Pavla sa udeľujú
špeciálne odpustky. Svätý Otec Benedikt XVI. poveril Apoštolskú penitenciáriu, aby pripravila a zredigovala
dekrét o získavaní a udeľovaní odpustkov, ktoré týmto dekrétom vydaným v súlade s pápežovým želaním
nadobúdajú platnosť počas celého
trvania Roku sv. Pavla.
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Odpustky
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Otčenáš a Verím v Boha, pridajú aj
zbožné vzývania na česť Blahoslavenej
Panny Márie a sv. Pavla. Pritom nech
je táto pobožnosť vždy úzko spojená
s pamiatkou prvého medzi apoštolmi,
sv. Petra.
2. Veriaci kresťania rôznych miestnych
cirkví, ktorí splnia obvyklé podmienky
(sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie
a modlitba na úmysel Svätého Otca)
a sú bez akejkoľvek náklonnosti
na hriech, môžu získať úplné odpustky,
ak sa pobožne zúčastnia na verejnej
bohoslužbe alebo na pobožnosti k úcte
apoštola národov: a to v deň, keď sa
na všetkých posvätných miestach slávnostne otvára alebo ukončuje Rok sv.
Pavla; v iné dni, stanovené miestnym
ordinárom, na miestach zasvätených
sv. Pavlovi, alebo pre úžitok veriacich
aj na iných miestach určených týmto
ordinárom.
3. Veriaci, ktorým prekáža choroba
alebo iná legitímna a vážna príčina,
vždy však s dušou oslobodenou od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť

obvyklé podmienky hneď, ako to bude
možné, môžu tiež získať úplné odpustky, keď sa duchovne pripoja
k jubilejnému sláveniu na počesť sv.
Pavla, pričom ponúknu Bohu svoje
modlitby a utrpenie za jednotu kresťanov.
Aby sa veriacim uľahčil prístup k týmto
nebeským milostiam, kňazi splnomocnení kompetentnou cirkevnou autoritou vykonávať spovede, majú byť
ochotne a veľkodušne k dispozícii,
a prijať ich.
Tento dekrét má platnosť iba počas
trvania Roku sv. Pavla. Bez ohľadu na
akékoľvek iné odlišné nariadenie.
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 10. mája, v 2008. roku od
vtelenia Pána, na vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
J. Em. kardinál James Francis Stafford,
najvyšší penitenciár
Gianfranco Girotti OFM Conv.,
titulárny biskup Mety, regent

Dvaja naši farníci sú už v Austrálii
V austrálskom Sydney sa začínajú
15. júla 2008 už 23. Svetové dni mládeže. Teší nás, že z približne 200člennej slovenskej výpravy sú až dvaja účastníci z farnosti Prievidzamesto.
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Pútnici Mgr. Juraj Bubnáš a Mgr. Karol
Vlčko bez problémov dorazili do Austrálie. Letecky im cesta trvala približne 24 hodín. Vďaka púti, ktorá je pre
oboch našich farníkov najdlhšou v živote, majú možnosť spoznať úplne nové
krajiny a kultúry.
Hlavný cieľ, pre ktorý sa na túto dlhú
púť vydali, bude naplnený až 20. júla,
kedy Svetové dni mládeže vyvrcholia

pešou púťou na Kráľovskú dostihovú
dráhu Randwick. Tu bude slúžiť slávnostnú liturgiu pápež Benedikt XVI.
V súčasnosti sú naši pútnici v Melbourne, kde spoznávajú farnosť a diecézu.
Jednotlivé skupinky pútnikov sa zapájajú do aktivít farnosti a spoznávajú aj
samotné mesto. Počas prvého týždňa
navštívili mladí Slováci v blízkosti Melbourne kláštor Cisterciánov a mali
možnosť spoznať život a regulu jedenej z najprísnejších reholí na svete.
Pondelok 7. júla strávili pútnici zo Slovenska spolu so Slovákmi žijúcimi
v Melbourne a okolí na spoločnom výlete po Ocean Road pozdĺž oceánu. Vo
večerných hodinách slávili vo farnosti

sv. Augustína svätú omšu. Hlavným
celebrantom bol žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis, s ktorým koncelebroval
košický eparcha Vladyka Milan Chautur
a 20 kňazov zo Slovenska.
Aj ďalšie kroky pútnikov budeme sledovať a po ich návrate určite čitateľom Bartolomeja prinesieme zaujímavý
rozhovor s Jurajom a Karolom.
-av-
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Pútnik Juraj (v strede) na návšteve
v Melburnskom akváriu

Program :
1. Spoločná modlitba
2. Schválenie prijatia Ing. Jozefa Zubáka za člena FPR
3. Schválenie programu po prednesení
podnetov
4. Referovanie vedúcich všetkých sekcií FPR za prvý polrok 2008
5. Plán aktivít jednotlivých sekcií FPR
na druhý polrok 2008
6. Záverečná modlitba a požehnanie
Piaristická spojená škola F. Hanáka
Páter PaedDr. Juraj Ďurnek SchP informoval o situácii na piaristickej škole.
V súčasnosti sa mení celý systém školstva. Kladie sa dôraz na primárne
a sekundárne vzdelanie. Zmena nastane hlavne v redukcii učiva a nových
prístupoch k vzdelávaniu, pričom sa
má dôraz klásť na schopnosť využívať
poznatky aj v praxi.
Naďalej sa ráta s rozvojom piaristickej
školy, od septembra sa vytvorí malá
telocvičňa a od jesene sa začne s výstavbou veľkej telocvične. Maturitné
skúšky dopadli dobre, vo výsledkoch
boli študenti piaristickej spojenej školy
približne o 10 % úspešnejší ako bol
priemer na štátnych školách.

FPR

Zo zasadnutia Farskej pastoračnej rady
dňa 26. 06. 2008 vo fare
Schválenie prijatia Ing. Jozefa Zubáka za člena FPR
Na základe menovania Ing. Jozefa Zubáka za riaditeľa Charity sv. Vincenta
bol jednomyseľne schválený za člena
FPR namiesto Ing. Júlie Urbančokovej.
Referovanie vedúcich jednotlivých
pracovných sekcií
Vedúci jednotlivých sekcií dostali možnosť informovať prítomných o ich aktivitách v predchádzajúcom polroku.
Za pracovnú sekciu referoval Milan
Petráš. Pripomenul zorganizovanie farského plesu, duchovnú obnovu v Chrenovci, predveľkonočné upratovanie,
zabezpečenie prevozu 3 ks akumulačných kachlí z farnosti Veľká Lehôtka
(budú použité na náhradné diely), organizačné zabezpečenie hodovej slávnosti v Necpaloch, Božieho Tela
a usporiadateľskej služby na 1. sv. prijímaní a birmovke. Tiež spomenul, že
14. 6. bolo vykonané veľké upratovanie
kostola.
O činnosti propagačnej sekcie informoval Mgr. Alojz Vlčko. Jej hlavnou
prácou je vydávanie farského časopisu
Bartolomej, ktorý vychádza zvyčajne
na 20 stranách. Redakcia časopisu je
stabilizovaná, rovnako aj bežný náklad, ktorý je 1100 ks. Dôraz sa kladie
na aktuálne dianie vo farnosti. Časopis
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je prihlásený v súťaži o najlepší farský
časopis FAČA, ktorú organizuje Network Slovakia. Okrem farského časopisu sa propagačná sekcia stará aj
o prevádzku farskej webovej stránky
www.farapd.sk a obnovu násteniek
v kostole.
Aktivity charitatívnej sekcie, predovšetkým Charity sv. Vincenta, predstavil riaditeľ Ing. Jozef Zubák. Informoval o personálnych zmenách vo vedení
charity, v správnej a dozornej rade.
Tiež uviedol zmeny, ktoré majú viesť
k stabilnému zníženiu nákladov
a zabezpečeniu rentabilnej prevádzky.
Aj v dôsledku zmien, ktorými charita
prešla, sa súčasné aktivity zredukovali
na podávanie jedla bezdomovcom, vydávanie stravy a zabezpečenie hygienickej očisty.
Prácu liturgickej sekcie predstavil
Ing. Konštantín Pogorielov. Lektorský
zbor má 21 členov a mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania 15 členov. Okrem nich vypomáhali aj seminaristi Mgr. Viliam Vlčko, Mgr. Bohuš Svítok
a ThLic. Marcel Puvák. Pravidelne sa
organizujú stretnutia liturgickej komisie, zboru lektorov a mimoriadnych
rozdávateľov sv. prijímania. Stabilne
je zabezpečená služba organistov
(Ľ. Koštialik st. a Ľ. Koštialik ml.) a aj
žalmistu (Ing. S. Škoda).
Hlavné aktivity katechetickej sekcie
predstavila jej vedúca Mgr. Viera Mádrová. V uplynulom polroku bola zorganizovaná Biblická olympiáda základných a stredných škôl. V diecéznom
kole, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici, získali dekanátne víťazné družstvá
zo SŠ 5. miesto (ZSŠHSaO pod vedením
V. Mádrovej) a zo ZŠ 8. miesto
(Piaristická spojená škola pod vedením
sestričky Timotey, FDC). Pre deti boli
pripravené aj iné podujatia, napríklad
Detská krížová cesta a Deň matiek.
Katechetická sekcia pomáhala pri príprave detí na prvé sväté prijímanie

(101 žiakov 3. ročníkov ZŠ) a sviatosti
birmovania (90 prevažne šestnásťročných stredoškolákov). Významnou časťou práce katechetickej sekcie sú pravidelné stretnutia vo fare a rôzne odborno-formačné školenia.
Plán aktivít jednotlivých sekcií na
druhý polrok 2008
Pracovná sekcia má v pláne: organizáciu Mariánskej púte v auguste, práce
na zlepšení ozvučenia kostolov a dokončenie elektroinštalácie v lurdskej
kaplnke.
Propagačná sekcia čaká na výsledok
v súťaži o najlepší farský časopis FAČA
2008, plánuje obnovu dizajnu webovej
stránky a tiež chce získať viac prispievateľov do časopisu Bartolomej.
Cieľom charitatívnej sekcie je zabezpečiť vyrovnanú bilanciu do konca roka
a udržať poskytované služby na zodpovedajúcej úrovni.
Liturgická sekcia pripravuje duchovnú
obnovu 18. – 20. júla 2008 pod vedením pátrov benediktínov a ľudové misie 18. – 26. októbra 2008, ktoré povedú pátri redemptoristi.
Katechetická sekcia organizuje letný
kresťanský tábor, jednodenné aktivity
pre deti počas leta. Od septembra bude prebiehať znova príprava žiakov na
prvé sväté prijímanie a birmovku.
V pláne je aj vianočné koledovanie
a príprava biblickej olympiády.
FPR ukončil pán dekan záverečnou
modlitbou, požehnaním a poďakovaním za obetavú službu pre farnosť.
Nasledujúca FPR bude 5. januára 2009
o 17,30 hod vo fare.
V Prievidzi dňa 26. júna 2008
Zapísal: Ing. Vladimír Pavlíček
Schválil: Mons. Ján Bednár, dekan

Milé deti!
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Už si všetci pekne v plnom prúde užívame
prázdniny. Tábory, dovolenky, čas strávený
u starých rodičov alebo nám len stačí vyjsť
pred dom a zahrať sa s kamarátmi. Budeme
radi, ak si nájdete trochu času aj na naše
úlohy.

Detská stránka

V minulom čísle sme spomínali viaceré významné biblické ženy. Teraz by
sme chceli vyzdvihnúť ďalšiu z nich. Je ňou Ester, mladá nebojácna kráľovná, ktorá je pre nás veľkým vzorom hlbokej dôvery v Boha v každom
čase. Na to, aby ste vedeli zodpovedať otázky, si musíte prečítať jej knihu, ktorú nájdete v Starom zákone. Nie je dlhá, a tak si na ňu počas
prázdnin isto nájdete čas. Nuž, smelo do toho, je to veľmi zaujímavý
a pútavý príbeh!
Tu sú spomínané otázky. Vašou úlohou je nájsť odpovede v Biblii, presnejšie v knihe o kráľovnej Ester:
1. Ako sa volal perzský kráľ, ktorého svojou krásou očarila Ester natoľko, že si ju vzal za ženu a ustanovil ju za kráľovnú?
2. Ako sa volala prvá kráľova manželka, ktorá neskôr upadla do jeho
nemilosti?
3. Prečo kráľova prvá manželka prišla o právo byť kráľovnou?
4. Aký bol Esterin pôvod?
5. Ako sa volal muž, ktorý prijal Ester za svoju dcéru po smrti jej
rodičov?
6. Kto odhalil sprisahanie voči kráľovi, ktoré
zosnovali kráľovi komorníci?
7. Prečo sa Mardochej odmietol pokloniť pred
Amanom a porušil tak kráľov príkaz?
8. Kráľ vydal príkaz na vyhubenie všetkých
Židov. Kto mu v tom zabránil a ako?
9. Prečo potom kráľ povýšil Mardocheja
a Amana dal obesiť?

Vaše odpovede prineste do konca prázdnin do sakristie farského kostola
sv. Bartolomeja. Každý, kto odovzdá svoje odpovede, dostane malú odmenu a jeden vylosovaný aj prémiu.
Pripravila Veronika Melišková
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Zo života svätých
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BISKUP, KTORÝ ZOMREL V NÁRUČÍ PRIEVIDŽANA
Blahoslavený Pavol Peter Gojdič
Keď vyslovíme slovné spojenie
„päťdesiate roky“, starším ľuďom sa
v mysli určite vynorí ťažké prenasledovanie kňazov a Cirkvi tesne po
tom, čo sa v Československu dostali
k moci komunisti. Zatýkanie, prenasledovanie či vykonštruované súdne
procesy boli na dennom poriadku.
Väzneniu v Leopoldove sa nevyhol
ani pán František Ondruška
z Prievidze. A práve tam spoznal
gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča.
Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888
v dedine Ruské Pekľany neďaleko Prešova. Jeho otec bol gréckokatolícky
kňaz. Keď mal Peter dva roky, preložili
ho do farnosti Cigeľka neďaleko Bardejova. Tu potom Peter prežil celé svoje
detstvo. Študoval na Gymnáziu
v Prešove a ako devätnásťročný sa rozhodol vydať na kňazskú službu rovnako
ako jeho otec. Pracoval veľmi usilovne
a v roku 1911 bol vysvätený za kňaza.
Peter najskôr pôsobil vo farnosti spolu
so svojím otcom, potom sa stal prefektom chlapčenského internátu v Prešove. Uplatnil sa aj ako katechéta
a archivár biskupskej kancelárie. Po
menovaní za jej riaditeľa sa rozhodol
vstúpiť do kláštora baziliánov a prijal
meno Pavol. Ešte pred zložením večných sľubov bol však vymenovaný aj za
apoštolského administrátora prešovskej
eparchie a o rok neskôr, po ich zložení,
za biskupa. Ľudia sa veľmi tešili, pretože Pavol Gojdič bol človekom, ktorý im
rozumel.
Biskup Gojdič mal vrúcny vzťah
k Eucharistii, bol ctiteľom Panny Márie
a Božského Srdca. Hovorieval, že
„v živote každého kresťana nehrá nič

väčšiu úlohu v dôsledkoch duchovnej
formácie ako dobrá svätá spoveď“.
Podľa neho bol najväčšou istotou dobrej smrti „ kresťanský, svätý život“.
Zakladal sirotince a podporoval cirkevné školy, chudobných študentov i náboženské spolky. Jeho biskupským heslom sa stali slová: „Boh je láska, milujme ho!“, ktorých sa aj snažil dôsledne
držať.
V roku 1948 sa dostali k moci komunisti, ktorí si chceli podriadiť Cirkev. Ich
činnosť bola namierená hlavne proti
biskupom. Obmedzovali ich aktivity
a postupne ich izolovali od duchovenstva. Gréckokatolíkov navyše nútili
včleniť sa do pravoslávnej cirkvi, čo by
znamenalo podriadiť sa moskovskému
patriarchovi a odmietnuť poslušnosť
pápežovi, ktorého pravoslávna cirkev
neuznáva. Biskup Gojdič toto všetko
odmietal a zotrvával v postoji vernosti
Vatikánu, čo bolo pre komunistov tŕňom v oku.

Po súdnom procese nasledovali ďalšie
väznice – Bratislava, Valdice a Leopoldov. Biskup Gojdič bol väznený na samotkách a musel vykonávať najponižujúcejšie práce. Všetko prijímal bez
slov a s pokorou a dokonca i tu si našiel
spôsob, ako pomáhať druhým – spoluväzňom fajčiarom vyrábal „cigarety“
z odhodených ohorkov dozorcov.
Po prechodnom väznení v Ilave biskupa
Gojdiča opäť premiestnili do Leopoldova a zakrátko pre zlý zdravotný stav do
väzenskej nemocnice. Práve tu ho spoznal väzeň – Prievidžan - František
Ondruška. Na jeho príchod spomína

takto: „V krátkom zástupe väzňov zastal na chodbe väzenskej nemocnice.
K nohám zložil svoj majetok, ktorý zaberal iba časť skromného priestoru
medzi zaviazanými rožkami ošúchanej
väzenskej deky. S nesmiernou skromnosťou sa zložil na určené miesto. Väčšina obyvateľov nemocnice ho už spoznala z povesti, ktorá ho sprevádzala
i vo väzbe a hneď po príchode ho zahrnuli pozornosťou a láskou. V tomto
prostredí som s ním prežil posledné
štyri mesiace jeho života...“ Podľa jeho slov sa biskup Gojdič nikdy na nič
nesťažoval, hoci veľmi trpel, bol pokorný a skromný a mal priam detinský
vzťah k Bohu. František Ondruška sa
stal svedkom posledných chvíľ tohto
vzácneho človeka, ktorému Boh pred
smrťou splnil všetko, čo si ešte prial –
bolo mu umožnené vyspovedať sa
i prijať sväté prijímanie. Splnilo sa
dokonca i jeho „smiešne prianie“ – aby
zomrel v deň svojich narodenín. Stalo
sa tak v nedeľu, 17. júla 1960, 8 minút
po polnoci. Bol pochovaný na väzenskom cintoríne, pričom na jeho hrobe
nesmel byť žiaden kríž, iba tabuľka
s väzenským číslom 681.
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Zo života svätých

Dňa 28. apríla 1950 bola gréckokatolícka cirkev bez súhlasu jej predstaviteľov a veriacich pripojená k pravoslávnej cirkvi. Ešte krátko predtým
biskupa Gojdiča komunisti nahovárali
na prestup do pravoslávia, jeho odpoveď však bola jasná: „Mám už 62 rokov
a obetujem celý majetok a rezidenciu,
no svoju vieru za žiadnych okolností
nezradím, lebo chcem, aby moja duša
bola spasená. Viac v tejto veci za
mnou nechoďte!“ A tak ani odveta komunistov za tento „zločin“ nedala na
seba dlho čakať. Hneď v deň spojenia
gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi
biskupa Gojdiča zatkli. Bol prevezený
do Nižnej Šebastovej, potom do Vysokých Tatier a Báču, až skončil v jednom z najťažších väzení v republike –
v Prahe na Ruzyni. Tu bol uväznený na
samotke – v malej izbe bez okien a bez
postele s nízkym stropom, ktorý mu
nedovolil chodiť vzpriamene. Denne
dostával iba 20 g chleba a trochu vody.
Vstávať musel ráno o piatej. Počas dňa
ho neustále vypočúvali a psychickými
i fyzickými prostriedkami sa snažili
donútiť k prestupu na pravoslávie. Neúspešne. Nakoniec bol odsúdený na
doživotie, pokutu 200.000 korún
a stratu občianskych práv.

Biskupa Pavla Petra Gojdiča blahorečil
pápež Ján Pavol II. 4. novembra 2001.
Je pre nás veľkou milosťou, že mu
v posledných chvíľach mohol byť nablízku práve jeden z nás, pán František
Ondruška, ktorý sa stal významným
svedkom utrpenia tohto, dnes už blahoslaveného, biskupa gréckokatolíckej
cirkvi.
Pripravila Petra Humajová
(Životopisné údaje čerpané
z publikácií Ż. Podłejski:
Soľ zeme a svetlo sveta 7.,
SSV: Boli soľou i svetlom )
Ilustrácia: internet
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6. júl 2008 - 14. nedeľa cez rok
Č1 - Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema... Zach 9, 9-10
R - Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy.
Ž 145
Č2 - Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží
duch.
Rim 8, 9.11-13
Ev - V tom čase Ježiš povedal:“ Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si
tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče,
tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec,
ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním... Moje jarmo
je príjemné a moje bremeno ľahké.“
Mt 11, 25-30
13. júl 2008 - 15. nedeľa cez rok
Č1 - Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh, zúrodní ju, dá jej klíčiť...
Iz 55, 10-11
R - Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.
Ž 65
Č2 - Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Rim 8, 18-23
Ev - ... Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo
o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca,
To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej
pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou príjme, ale nemá v sebe
korene, je chvíľkový. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo,
ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho
bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu, jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú iné tridsaťnásobnú.
Mt 13, 1-23
20. júl 2008 - 16. nedeľa cez rok
Č1 - Tvoja moc je totiž základ spravodlivosti.
Múd 12, 13.16
R - Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.
Ž 86
Č2 - A ten, ktorý skúma srdcia, vie po čom Duch túži...
Rim 8, 26-27
Ev - ... Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On
im vravel:“ To urobil nepriateľ.“ Sluhovia povedali:“ Chceš, aby sme išli
a vyzbierali ho?“ On odpovedal: „Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom:
Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.“ Iné podobenstvo:“ Nebeské kráľovstvo sa podobá
kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí“ ...
Mt 13, 24-43
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27. júl 2008 - 17. nedeľa cez rok
Č1 - Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud. 1Kr 3,5.7-12
R - Pane, tvoj zákon veľmi milujem.
Ž 119
Č2 - Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu
jeho Syna.
Rim 8, 28-30
Ev - Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek ná-

jde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi
cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa
podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy... Pochopili ste
to všetko? Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva,
podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.
Mt 13, 44-52
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Spracovala A. Karaková

Dňa 19. júla 2008 uplynie 6 rokov čo nás navždy pustila naša milá
priateľka Zlatica Drličková. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte
jej tichú spomienku v modlitbách. Pane, daj jej večnú radosť
v nebesiach.

Oznamy

Spomienky na zosnulých

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a
žiaľ. Za lásku ti už nemôžeme dať, len kytičku s modlitbou na tvoj
hrob a spomínať.
Dňa 31. 8. uplynie 25 rokov, čo navždy od nás odišiel náš otec, starý otec Ján Líška. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Deti s rodinami

Oznamy
V nedeľu 6. 7. 2008 o 19:15 bol v našom
farskom
kostole
koncert
MUSA
LUDENS.
Počas prázdnin nebýva svätá omša
o 12:00 vo Farskom kostole sv. Bartolomeja.
Od 1. 7. 2008 otec biskup Mons. Rudolf Baláž ustanovil menovacím dekrétom
č. 366/2008 za diakona v našej farnosti dp.
Tomáša Kuníka, ktorý si u nás konal diakonskú prax.

Foto: Vojtech Bartko

Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét o získaní odpustkov počas Svetových
dní mládeže v Sydney. Úplné odpustky budú môcť získať veriaci, ktorí sa s oddanosťou zúčastnia tejto púte v Sydney, ako aj na jej ukončení pri splnení obvyklých podmienok. Čiastočné odpustky môžu získať aj veriaci, ktorí nebudú môcť
prísť do Sydney a budú na akomkoľvek inom mieste, ak sa kajúcne pomodlia k
Duchu svätému na úmysel tohto stretnutia, ako aj za povzbudenie mladých
k milosrdenstvu a láske a za to, aby dostali silu svedčiť svojim životom o evanjeliu.
-av-
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od 26. mája 2008
do 25. júna 2008

Farská kronika

Do farského spoločenstva sme
sviatosťou krstu prijali:
Adam-Marek Struhačka
Filip Nikmon
Filip Vaňo
Tomáš Cicko
Jakub Kováč
Andrea Medzihorská
Laura Medzihorská
Dominika Rafajová
Dominika Blažovičová
Martina Ľahká
Marek Balog
Vladimír Buranský
Hana Kotianová
Veronika Števeková
Blahoželáme k prijatiu
sviatosti manželstva:
Jaroslav Lacko - Silvia Billová
Pavol Zimermann - Zuzana Kutlišová
Vladimír Haas - Jana Murárová
Dušan Pastierik - Viera Tinesová

S kresťanskou nádejou na
stretnutie
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Štefan Kučár, 82 r.
Paulína Bernátová, 76 r.
Valéria Nikmonová, 79 r.
Ján Hianik, 67 r.
Mária Švarcová, 85 r.
Július Gálus, 58 r.
Viera Ondrišková, 44 r.
Mária Polčíková, 85 r.
Rozália Mokrá, 77 r.
Július Zlúky, 67 r.
Janka Petráňová, 94 r.
Kvetoslava Káčerová, 86 r.
Viera Dobríková, 80 r.
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Zdeněk Zoltánfi
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, 14. jún 2008
svätil banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž

ThLic. Marcel Puvák
Konkatedrála Nanebovzatia Panny Márie v Opave, 21. jún 2008
svätil ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz

Mgr. Bohumil Svítok
Katedrála sv. Václava v Olomouci, 21. jún 2008
svätil olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička
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Rímskokatolícky farský úrad v Prievidzi
a Ružencové bratstvo Prievidza - mesto
Vás srdečne pozývajú na

13. DUCHOVNÚ OBNOVU
18. a 19. júla 2008
vo Farskom kostole Sv. Bartolomeja v Prievidzi
Obnovu povedie páter ThLic. Vladimír Kasan, OSB
Téma duchovnej obnovy bude:

OVOCIE DUCHA

Program:
Piatok 13.7.2007
12.00 Sv. omša
12.35 Poďakovanie po sv. omši
12.45 Prednáška I.
13.15 Prestávka
13.30 Ruženec Božieho
milosrdenstva
14.30 Adorácia
15.00 Prednáška II.
15.30 Prestávka
15.45 Bolestný sv. ruženec
16.30 Sv. omša
celebruje páter Kasan, OSB

Sobota 14.7.2007
12.00 Sv. omša
12.45 Prednáška III.
13.45 Prestávka
14.00 Adorácia
14.45 Prestávka
15.00 Odpovede na vaše otázky
15.45 Večeradlo
16.30 Sv. omša a Te Deum celebruje páter Kasan, OSB

Všetci sú vítaní, pozvite aj priateľov a známych!

