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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 11.8. Sv. Kláry, panny Spomienka 

Utorok 12.8. Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky Ľub. spom. 

Streda 13.8. Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza Ľub. spom. 

Štvrtok 14.8. 
Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a 
mučeníka Spomienka 

Piatok 15.8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE Slávnosť  

Sobota 16.8. Sv. Štefana Uhorského Ľub. spom. 

Nedeľa 17.8. 20. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 
V piatok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok.  
Sv. omše zo slávnosti budú v Katedrále vo štvrtok večer o 18.00 hod. a v deň 
slávnosti, v piatok o 7.00, 8.30 a  18.00 hod.  
Vo farnosti Banská Bystrica – Mesto je to odpustová slávnosť a v súvise s tým 
vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bude možné získať úplné 
odpustky za obvyklých podmienok. 
 
 

Darcovská SMS na podporu Hospicu  
Od 1. augusta do 30. septembra môžeme formou darcovskej SMS-ky 
podporiť Dom Božieho Milosrdenstva - Hospic. Minulá takáto zbierka sa 
konala vo februári a priniesla finančný dar vo výške 101.697,- Sk, za ktoré 
boli nakúpené polohovateľné matrace. 
Darcovskú SMS treba napísať v tvare DMS HOSPIC a poslať na číslo 877. 
Každou jednou SMS-kou prispejete čiastkou 30 Sk na nákup ďalšieho 
zariadenia, ako sú napr. odsávačky a pod.  
Spôsob odoslania nájdete aj v kostoloch na malých letáčikoch, ktoré 
môžete zobrať nielen do svojich rodín, ale aj pre svojich kamarátov 
a známych, o ktorých si myslíte, že by boli ochotní podporiť dobrú vec.  
 
 
 



Ponúkame: 
Združenie kresťanských seniorov 
Združenie kresťanských seniorov, klub v Banskej Bystrici, pozýva na 
stretnutie na „Bystrických hodoch“ pri príležitosti sviatku Nanebovzatia 
Panny Márie dňa 17. augusta 2008 o 14.30 na duchovno-kultúrny program 
v Diecéznom pastoračnom centre Jána Pavla II. (Kapitulská 21, 2. 
poschodie). Duchovné slovo prednesie ThDr. A. Červeň, SDB, prihovorí sa 
aj sestra Marta Andraščiková z Diecézneho centra pre rodinu a o kultúrny 
program sa postará ženský spevácky zbor z Fončordy. 
 

Púť členov SSV do Šaštína 
Miestna skupina členov Spolku sv. Vojtecha pozýva na celonárodnú púť 
k Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska do Šaštína. Púť sa 
uskutoční 15. septembra 2008. Prihlásiť sa treba do 10. septembra 2008 
v predajni SSV na Lazovnej ulici. Prihláška spolu so zálohou 300,- Sk je 
záväzná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Maximilián Mária Kolbe (1894 – 1941) 
Narodil sa neďaleko Lodže v Poľsku. Už v detskom veku sa u neho 
prejavovala veľká vnímavosť pre duchovné veci. Vstúpil do rehole 
františkánov – minoritov. Študoval v Ríme, kde bol vysvätený za kňaza. 
Zapálený láskou k Panne Márii založil združenie „Rytierstvo 
Nepoškvrnenej“, ktoré sa potom rozšírilo široko – ďaleko. V katolíckej tlači 
videl mohutný prostriedok apoštolátu. Preto v Poľsku založil tlačové 
centrum Niepokalanow. Maximilián bol istú dobu aj misionárom 
v Japonsku. Cez druhú svetovú vojnu ho odvliekli do koncentračného 
tábora v Osvienčime. V tomto tábore väzni vykonávali rozličné ťažké práce. 
Po úteku jedného väzňa, keď mali byť potrestaný viacerí nevinní väzni, 
Maximilián sa sám ponúkol ako náhrada za istého otca rodiny. A tak 14. 
augusta 1941 Maximilián umiera v bunkri hladu s inými väzňami, ktorých 
povzbudzoval a vyzýval k spoločnej modlite.   
 

  



RROOKK  SSVV..  PPAAVVLLAA  
2288..0066..22000088  ––  2299..0066..22000099  

 

Milí priatelia, 
Doteraz sme si všímali prostredie, z ktorého 
vyšiel a ktoré ovplyvňovalo život a pôsobe-
nie velikána prvokresťanských čias – sv. 
Pavla. Priblížili sme si mesto Tarzus 
a hľadali vysvetlenie skutočnosti, že on – Žid mal rímske občianstvo. 
Dnes budeme hľadať jeho rodinné zázemie a dátum narodenia. 
V budúcom čísle si všimneme, prečo ho poznáme pod dvoma 
menami. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň. 
 
 

PPaavvooll  ......  rrooddiinnnnéé  zzáázzeemmiiee    
 

Pavol sa narodil v židovskej rodine v Tarze, v meste, ktoré leží 
v Malej Ázii v dnešnom Turecku. Tarzus bolo prvým miestom, ktoré 
malo vplyv na budúceho Kristovho učeníka a jeho formáciu. Pavol 
dostal židovské základy. Poznal hebrejský jazyk, židovské Sväté 
písmo, zvyky a obyčaje, rodičia ho naučili remeslu – stal sa výrobcom 
látky na stany. Poznal grécky jazyk, kultúru a filozofiu. Mesto Tarzus 
patrilo v tých časoch do Rímskej ríše, preto aj Pavol bol rímskym 
občanom a ovládal rímske zákony. Tieto tri rozmery židovský, grécky 
a rímsky sprevádzali Pavla počas jeho celého života. 
 

......  ddááttuumm  nnaarrooddeenniiaa  
 

Nepoznáme presný dátum Pavlovho narodenia a je nemožné presne 
ho určiť. Preto sme odkázaní len na isté hypotézy, ktoré vychádzajú 
zo Skutkov apoštolov a z listu Filemonovi. 
V liste Filemonovi (Flm 1, 9) píše: ... radšej prosím pre lásku ja, Pavol, 
už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša. Keďže sa sám nazýva „starec“, 
biblisti predpokladajú, že ho napísal niekedy pred svojou smrťou, 
pravdepodobne už v Ríme niekedy v období rokov 61 – 63 po Kr.  



V Skutkoch apoštolov (Sk 7, 58) je opísané kameňovanie sv. Štefana 
a na adresu Pavla sa uvádza: Svedkovia si odložili šaty k nohám 
mladého muža, ktorý sa volal Šavol. 
Podľa Hypokrata je staroba šiestym zo siedmich období života 
človeka. Naznačuje plnú zrelosť a prebieha v 49.-56. roku života. 
Pojem „mladý muž“ zas zodpovedá obdobiu medzi 21.-28. rokom 
života. 
Podľa toho sa Pavol narodil niekedy medzi rokmi 5-10 po Kr. 
 

Zdroj: František Trstenský: Na ceste do Damasku  
a internetová stránka: http://www.kbd.sk/pavol//zivotopis.htm  

(spracoval - jk-) 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
 
 

 

Rozpis na týždeň: 
 

11.08. Rim 8,24-27  15.08. Rim 9,1-8 
12.08. Rim 8,28-30  16.08. Rim 9,9-13 
13.08. Rim 8,31-34  17.08. Rim 9,14-18 
14.08. Rim 8,35-39 

 
 
 

 
A ešte na záver, milí priatelia, mám k vám jednu osobnú prosbu. Nakoľko 
táto naša cesta po stopách sv. Pavla by mala byť spoločná, prosím vás 
o akékoľvek príspevky, či už to budú nájdené, prečítané texty, pomôcky 
k hlbšiemu spoznaniu sv. Pavla alebo aj osobné skúsenosti z rozjímaní nad 
textami listov sv. Pavla.  
Zároveň vás prosím v každom takomto príspevku, ktorý odovzdáte buď na 
fare, v kostole alebo na mailovej adrese bb.katedrala@fara.sk uveďte svoje 
telefónne číslo pre osobnú komunikáciu ohľadom vášho príspevku. 
Ján Krajčík, dekan 


