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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 25.8. 
Sv. Ľudovíta, (Ľub. sp.) 
Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza (Ľub. sp.) Ľub. spom. 

Streda 27.8. Sv. Moniky Spomienka 

Štvrtok 28.8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cikvi Spomienka 

Piatok 29.8. Mučenícka smrť Sv. Jána Krstiteľa Spomienka 

Nedeľa 31.8. 22. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Ponúkame: 
Deň modlitieb a spoločenstva v Rádiu Lumen 
Rádio Lumen pozýva 30. augusta (sobota) na Deň modlitieb 
a spoločenstva, ktorého cieľom je stretnutie zamestnancov rádia 
s poslucháčmi a priaznivcami.  
dopoludnia: Studnička na Starých Horách:  

10.00 modlitba posvätného ruženca 
10.30 svätá omša 

popoludní: Rádio Lumen:  
prehliadka priestorov rádia a vysielacích štúdií 
s výkladom a fotografickou prezentáciou vzniku 
a fungovania rádia 

Pastoračné centrum Jána Pavla II.:  
stretnutie s pracovníkmi Rádia Lumen 

Katedrála sv. Františka Xaverského:  
13.30 duchovné poradenstvo 

možnosť sviatosti zmierenia 
18.00 svätá omša v priamom prenose na Rádiu Lumen 

Bonus: občerstvenie. 
 

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. Augustín (354 – 430) 
 

Narodil sa v Tagaste v severnej Afrike. Jeho matka Monika bola 
kresťanka, otec pohan. Augustín vynikal neuveriteľným nadaním. Mal 
záľubu vo vzdelávaní, ale aj v rozličných telesných rozkošiach, ktoré ho 
často brzdili v hľadaní pravdy. Vyučoval rečníctvo v Tagaste, v Kartágu, 
v Ríme a napokon v Miláne, kde sa stretol s biskupom sv. Ambrózom. 
Ambróza obdivoval pre jeho rečnícke nadanie, no postupne si začal 
všímať aj obsah jeho kázní. Ambrózove kázne a matkine modlitby boli 
zaiste dôležitými prvkami na ceste Augustínovho obrátenia. Augustín 
zistil, že ani kariéra, ani bludárske sekty, ani nemravný život s viacerými 
ženami, nemajú moc urobiť ho šťastným. Dal sa pokrstiť, zo všetkých síl 
sa snažil o zmenu života a vtedy napísal: „nespokojné je naše srdce, 
kým nespočinie v Tebe, Bože.“ Po spokojnej smrti matky, Augustín túži 
po živote v kláštore. Situácia si však vyžiadala, aby sa tento učený 
a horlivý muž stal biskupom v africkom meste Hippo. Napísal 
Vyznania, z ktorých sa dozvedáme o jeho obrátení, a mnohé ďalšie 
teologické a filozofické diela. Zomrel v noci z 28. na 29. augusta 430, 
v čase, keď diví germánski Vandali zaútočili na jeho biskupské mesto. 

  

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

 

Milí priatelia, 
minulý týždeň sme si hovorili, prečo mal 
Pavol židovské aj rímske meno.  
Nakoľko žil v Tarze, vieme aj to, že ho 
ovplyvnili tri kultúrne svety: židovský, 
grécky a rímsky. Keďže rodný židovský mal naňho najväčší vplyv, dnes 
začneme pri ňom – budeme hovoriť o Pavlovom židovskom vzdelaní. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň. 



PPaavvlloovvoo  vvzzddeellaanniiee  --  žžiiddoovvsskkéé  
 
Mnohí vedci sa zhodujú v názore, že Pavol nadobudol svoje vzdelanie 
práve v Tarze a tu sa v mladosti zoznámil s gréckou filozofiou 
a náboženskými kultmi. No podľa Sk 22,3 Pavol bol „vychovaný (...) 
v tomto meste“  (t.j. v Jeruzaleme). To by znamenalo, že sa už v útlom 
veku presťahoval do Jeruzaleme.  
Van Unnik tvrdí, že práve tieto texty v Sk 22,3; 26,4n. dosvedčujú 
„Pavlovu prítomnosť v Jeruzaleme v už detskom veku.“ Trutwin hovorí, 
že Pavol bol v čase svojho príchodu do Jeruzalema asi 15 ročný. 
Musíme však podotknúť, že vek 15 rokov židovského mladého muža 
v žiadnom prípade neznamenal detský. Chlapec sa už vo veku 13 rokov 
zúčastňuje obradu Bar Micva, ktorým „sa zaraďuje medzi dospelých“. 
Domnievame sa, že spomínaná časť Sk 22,3 sa nevylučuje s neskorším 
príchodom (t.j. asi v 15 roku života) do Jeruzalema, pretože slovo 
„vychovaný“ vyjadruje skôr dôležitosť vzťahu, aký Pavol prechovával 
k svojmu učiteľovi Gamalielovi, ako udanie veku. 
Pri Gamalielovaj postave sa na chvíľu zastavíme. V Jeruzaleme v tom 
čase boli dve židovské školy – Hilelova a Šamajova, ktoré učili 
chlapcov Tóru – Zákon a jeho uplatnenie v živote. V čase, keď žil 
Pavol, mala Hilelova škola veľkú povesť práve preto, že v nej učil učiteľ 
Gamaliel, uznávaný ako najlepší učiteľ Zákona svojej doby. Sväté 
písmo nám jeho osobu objasňuje na dvoch miestach: V Sk 22,3 Pavol 
hovorí: Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa 
zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. A po 
druhýkrát poznáme Gamaliela z jeho vlastného výroku, ktorý predniesol 
vo veľrade: Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť 
s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je 
niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, 
čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal 
Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho 
stúpenci sa rozpŕchli. Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí 
a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, 
rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa 
neocitli v boji proti Bohu!" (Sk 5,34-39). 
Vo vtedajších farizejských rodinách vládla zdravá, moderne znejúca 
zásada: „Krásne je štúdium Tóry v spojení so svetským zamestnaním.“ 
Pavlov otec bol podľa všetkého zámožný obchodník s látkami a tkáč 
stanov. Pavol sa teda naučil v podniku svojho otca od zamestnaných 
robotníkov a otrokov tkať stanovinu alebo hotové utkané kusy zošívať  
na stany. Hoci sa Pavol neskôr stal učiteľom Zákona, výroba stanov bola 
hlavným zdrojom jeho príjmov, „pretože učiteľ Zákona mal svoj úrad 
vykonávať bez nároku na plat.“  



V pätnástich rokoch ho otec posiela do Jeruzalema, aby tam 
navštevoval chýrnu chrámovú vysokú školu, dokončil svoje náboženské 
vzdelanie a stal sa učiteľom Zákona. Tu sa stáva učeníkom slávneho 
učiteľa Gamaliela staršieho (porov. Sk. 22,3). 
Pod jeho vedením nadobúda Pavol dokonalú znalosť Zákona, osvojí si 
rabínsky spôsob myslenia a vykladania Písma, ako aj pravovernú 
židovskú zbožnosť. Svojou učenlivosťou a šikovnosťou „čoskoro 
prevýšil svojich vrstovníkov“ (Gal 1,14; por. Flp 3,5n; Sk 22,3; 26,5). 
Pavlovo „biblické vzdelanie“ sa odráža v jeho metóde exegézy, ktorá je 
založená na vtedajších rabínskych princípoch.  
Pavol vo svojich listoch rozmýšľa a vyjadruje sa v starozákonných 
pojmoch a obrazoch. Veľmi často používa Starý zákon, ktorý výslovne 
cituje takmer 90-krát. Hoci Pavlov spôsob použitia Starého zákona sa 
často podobá použitiu u židovských autorov z Qumránu a v judaistickej 
literatúre, odlišuje sa od nich tým, že zväčša cituje Písmo nie 
v hebrejskom origináli, ale v jeho gréckom preklade tzv. Septuaginte. 
Táto formácia má hlboký význam pre jeho ďalší život. Z jeho horlivosti 
za vieru otcov pramenila aj jeho nenávisť voči kresťanom, ktorých 
spočiatku prenasledoval, lebo správne spoznal, že sa táto Cirkev čoraz 
viac vzďaľuje od vtedajšieho oficiálneho židovstva.  

 
Zdroj: Stanislav Vojtko: Apoštol Pavol (Pracovná verzia skrípt NZ) 

Štefan Novotný: Zdroje, z ktorých Pavol čerpal svoju teológiu 
(spracoval – jk  –) 

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
 
 

 

Rozpis na 35. týždeň: 
 

25.08.  Rim 11,13-21  29.08.  Rim 11,33-36 
26.08.  Rim 11,22-24  30.08.  Rim 12,1-2 
27.08.  Rim 11,25-27  31.08.  Rim 12,3-8 
28.08.  Rim 11,28-32 

 
 
 
 


