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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 19.8. Sv. Jána Eudes, kňaza Ľub. spom. 

Streda 20.8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Štvrtok 21.8. Sv. Pia X., pápeža Spomienka 

Piatok 22.8. Panny Márie Kráľovnej Spomienka 

Sobota 23.8. Sv. Ruženy Limskej, panny Ľub. spom. 

Nedeľa 24.8. 21. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Spovedanie 
Počas nasledujúcich dvoch týždňov spovedná služba pátrov 
karmelitánov v Katedrále bude ako doposiaľ, teda v čase od 10.00    
do 14.00 hod. 
Vzhľadom k tomu, že p. kaplán a aj iní kňazi budú na dovolenke, 
nebude sa dať spovedať počas niektorých sv. omší, ale vždy sa bude 
spovedať 1/2 hod. pred sv. omšou a podľa potreby aj po sv. omši, 
takže vás prosíme o pochopenie a prispôsobenie sa danej situácii. 
 

Darcovská SMS na podporu Hospicu  
Naďalej, až do 30. septembra prebieha akcia, v ktorej môžeme 
formou darcovskej SMS-ky podporiť Dom Božieho Milosrdenstva - 
Hospic.  
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: 
Spomienkové zhromaždenie 
V stredu 20.8.2008 o 18:30 pred Mariánskym stĺpom na Námestí SNP 
sa uskutoční spomienkové zhromaždenie k 40. výročiu okupácie 
našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy. Stretnutie bude 
charakteristické modlitbou a zapálením sviečky obetiam okupácie. 
 

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. Bernard z Clairvaux (1090? – 1153) 
 

Narodil sa vo Francúzsku. Bol veľmi nadaný a zbožný. Po predčasnej 
smrti matky sa v ňom značne prehĺbila úcta k Panne Márii. Vstúpil   
do cisterciátskeho kláštora. Už po troch rokoch sa stal opátom novej 
rehoľnej komunity v Clairvaux (čítaj Klervó). Jeho kláštor bol 
príkladom pravej zbožnosti a lásky k blížnemu. Bernard do konca 
života založil 68 takýchto kláštorov. Bol však činný aj 
v spoločenských otázkach. Počas pápežského rozkolu horlivo 
cestoval a presviedčal panovníkov, aby uznali pravého pápeža. 
Pomáhal organizovať druhú križiacku výpravu na oslobodenie Svätej 
zeme, hoci jej priebeh a výsledok ho zarmútili. Na základe jeho 
autority a horlivosti ho historici nazývajú „mužom dvanásteho 
storočia“. No prvoradá je jeho snaha o pravý rehoľný život,            
bez výnimiek. Napísal mnoho duchovných spisov, ktoré sa vyznačujú 
nevšednou hĺbkou. Pochovaný je v kláštore, v ktorom bol 38 rokov 
opátom. 

  



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

 

Milí priatelia, 
Minulý týždeň sme skúmali Pavlovo rodinné 
zázemie a dátum narodenia. A hoci podľa 
rozpisu 6 etáp, uvedenom v Katedrálnom 
infoliste na 30. týždeň (21.-27.7.2008) sme 
hovorili, že 1. etapa bude trvať do 15. augusta, vzhľadom na to, že 
sme začali takmer o mesiac neskôr ako začal Jubilejný rok, nebudeme 
sa vždy pridržiavať jednotlivých etáp časovo, ale tematicky. Veď nám 
predsa nejde o to, aby sme čím skôr prebrali témy o sv. Pavlovi, ale 
aby sme sa o ňom a od neho čo najviac naučili pre svoj život. Preto 
sa dnes pozrieme na skutočnosť, prečo ho poznáme pod dvoma 
menami. V budúcich číslach sa pozrieme na to, kde sa učil on – aké 
bolo jeho vzdelanie. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň. 
 

PPaavvlloovvoo  mmeennoo    
 

V liste Filipanom čítame: Na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, 
z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona 
farizej, ... (Flp 3,5). 
Pri obriezke dali rodičia chlapcovi meno Šaul. Je odvodené 
z hebrejského slovesa šaal – žiadať a jeho pogréčtené meno znie 
Saulos. Podľa vtedajšieho bežného zvyku u Židov, ktorí žili 
v diaspóre, Šaul dostal aj rímske meno Paulus, čo v preklade 
znamená malý, v prenesenom význame skromný...  
Vo svojich listoch sa apoštol predstavuje iba pod týmto menom. 
V Skutkoch apoštolov nachádzame obidve mená.  
Zo začiatku, až po Sk 13,9 je nazývaný výhradne menom Šavol.  
No v Sk 13,9 sa to náhle mení: „Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol...“  
Na tomto mieste Skutky apoštolov informujú čitateľa, že Šavol má aj 
svoje druhé meno.  
Ako vysvetliť tento fakt? 



Je viacero názorov. Podľa niektorých si Pavol zmenil meno z úcty 
k prokonzulovi Sergiovi Pavlovi na Cypre počas svojej prvej misijnej 
cesty. Tento názor sa dnes takmer vôbec neprijíma. Podľa Origena 
používal Pavol, kým plnil úlohy medzi vlastným ľudom, meno Šavol, 
pretože bolo blízke jeho súkmeňovcom, ale keď sa obracal ku 
Grékom, používal meno Pavol. 
Ďalšia hypotéza hovorí, že nikto nemohol byť rímskym občanom   
bez toho, aby nemal rímske meno. Pavol používal meno takmer ako 
priezvisko, čo by vysvetľovalo dôvod, prečo vo svojich spisoch nikdy 
neuvádza meno Šavol.  
Snáď môžeme povedať, že autor Skutkov apoštolov v 13,9 označuje 
apoštola menom Šavol s úmyslom predstaviť ho ako dokonalého Žida, 
ale keď sa stáva misionárom pohanov, autorovi sa zdá vhodnejšie 
používať pogréčtenú latinskú formu Paulus. 
 

Zdroj: František Trstenský: Na ceste do Damasku  
(spracoval - jk-) 

 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
 
 

 

Rozpis na týždeň: 
 

18.08. Rim 9,19-26  22.08. Rim 10,14-21 
19.08. Rim 9,27-33  23.08. Rim 11,1-6 
20.08. Rim 10,1-4  24.08. Rim 11,7-12 
21.08. Rim 10,5-13 

 
 
 
 
 
 



Ďakujem všetkým, ktorí ste reagovali na moju prosbu a ponúkli ste 
svoje príspevky. Tie, ktoré som dostal, boli podnetné a vo svoj čas 
z nich budem čerpať. 
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 
 
 
 


