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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 8.9. Narodenie Panny Márie Sviatok 

Utorok 9.9. Sv. Petra Clavera, kňaza Ľub.spom 

Piatok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľub.spom 

Sobota 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Nedeľa 14.9. POVÝŠENIE SV. KRÍŽA Sviatok 

 

Rekolekcie kňazov a požehnanie zvona 
V pondelok, 8. septembra sa uskutočnia rekolekcie kňazov dekanátu BB-Kate-
drála. Sv. omša bude v katedrále, začne o 8.45 hod. slávnostným požehnaním 
zvona, ktorý bude umiestnený vo vežičke kostolíka Sv. Kríža na Kalvárskej hore - 
Urpín. Hlavným svätiteľom a celebrantom bude Mons. Marián Bublinec, 
generálny vikár banskobystrickej diecézy. 
Všetkých vás na túto slávnosť pozývame. 
 

Panelová prezentácia v DC JPII. 
Z príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici bude    
od 12. septembra v Diecéznom pastoračnom centre Jána Pavla II. vystavená 
panelová prezentácia, ktorá nám priblíži jednotlivé diela v diecéze, ktoré máme 
ako ovocie návštevy Svätého Otca 
 

Vlak TOTUS TUUS 
Pozývame vás na mimoriadnu udalosť, prezentáciu poľského Vlaku Jána Pavla II. 
– TOTUS TUUS na Slovensku pri príležitosti „160 výročia vzniku ŽSR“ a           
5. výročia poslednej návštevy Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku.  
Program a prezentácia vlaku sú na samostatnom dvojliste. 
 
 

Ponúkame: 
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. Ján Zlatoústy (zomrel r. 407) 
 

Pochádzal zo sýrskej Antiochie. Krst prijal ako 20 ročný. Následne navštevoval 
teologickú školu a žil prísnym asketickým životom. Po kňazskej vysviacke vynikal 
predovšetkým ako kazateľ. Onedlho ho čakala ďalšia vysviacka, nakoľko bol zvolený 
za carihradského biskupa. Všetci sa z tejto voľby tešili, no čoskoro sa ukázala ako 
nevýhodná pre cisársky dvor. Ján totiž otvorene kritizoval nemravnosť a prehnaný 
prepych, ktoré ostro kontrastovali s chudobou biedneho ľudu. Ján sám bol príkladom 
skromnosti a jednoduchosti. Pre tieto vlastnosti a pre jeho nádherné kázne si ho ľud 
ešte viac obľúbil. No Ján bol naďalej tŕňom v oku cisárskeho dvora, ba i niektorých 
kolegov v biskupskej službe. Cisár ho teda napriek nespokojnosti ľudu vykázal 
z Carihradu. No po rozličných nešťastiach v meste ho povolal naspäť. No onedlho 
nasledovali ďalšie vyhnanstvá. Bezcitný sprievodcovia mu nedopriali odpočinok 
a tak vysilený Ján na ceste umiera. Tento umlčaný kazateľ však hovorí dodnes cez 
mnohé svoje literárne diela, ktoré nás ubezpečujú, že prímenie „Zlatoústy“ mu 
právom prináleží.  

  

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

 

Milí priatelia, 
v predošlom Katedrálnom infoliste sme zakončili 
1. etapu nášho spoločného putovania za 
Kristom spolu so sv. Pavlom, ktorá mala názov 
Vydať sa na cestu. Dnes začíname 2. etapu, 
v ktorej najprv budeme spoznávať Pavla ako 
osobnosť, jeho kladné aj záporné povahové sklony. Možno práve cez takéto 
spoznávanie sa nám sv. Pavol stane bližší. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň a  

POZOR! – NOVINKA! 
Diecézny otec biskup Mons. Rudolf Baláž určil podmienky pre získanie 
odpustkov v jubilejnom Roku sv. Pavla. Tie prinášame v závere. 
 

22..  eettaappaa::  SSttrreettnnúúťť  ssaa  ss  KKrriissttoomm  
Už v úvode prvej etapy sme si povedali, že ak chceme s niekým putovať, musíme 
ho poznať. Musíme mať predsa istotu, že nás nebude viesť od cieľa.  
Nie menej dôležité je, aby sme si rozumeli, aby sa nám spolu kráčalo dobre. 
Preto v druhej etape budeme najprv spoznávať sv. Pavla ako človeka: jeho 
osobnosť, povahu a charakter. 



PPaavvooll  aakkoo  oossoobbnnoossťť  
vvtteeddaajjššiieehhoo  ssvveettaa  
 

Medzi mnohými katolíkmi sa udomácnila 
predstava o Pavlovi, že to bol človek 
uzavretý do seba, zatrpknutý a neprístupný, 
hotový kedykoľvek vytiahnuť meč. Myslíte si 
to aj vy? Nie je to pravda! 
Tí, ktorí Pavla očierňovali, snažili sa hľadať potvrdenie svojich výpovedí v jeho 
vlastných listoch, pričom spokojne používali aj ich falošnú interpretáciu. 
Hovorili: „Či vari nenapísal sám, že má „v tele osteň“, ktorý ho „bije po tvári“   
(2 Kor 12, 7-10)? Isteže! No Pavol túto vetu hovorí nie preto, aby znížil veľkosť 
učenia, ktoré ohlasuje, ale preto, aby poukázal na seba ako na človeka, ktorý 
tiež prežíva na vlastnom tele slabosť ľudskej povahy. Nevieme o akých 
konkrétnych osobných problémoch Pavol hovorí, ale cez obrazy z vlastného 
života svojich poslucháčov učí o veľkosti Božej milosti, o Božom milosrdenstve. 
Myslím, že je nevyhnutné, aby sme sa teraz zastavili pri konkrétnych 
dominantných vlastnostiach Apoštola Pavla. Každý z nás má totiž „vo svojom 
vlastnom tele osteň“, ktorý spôsobuje, že „nerobíme to dobro, čo chceme, ale to 
zlo, čo nechceme.“ Ale zároveň aj my sme dostali od Boha veľké osobné dary, 
ktoré nám majú pomáhať pri šírení Božieho kráľovstva v nás a okolo nás. Pavol – 
ako aj každý z nás – sa stretáva s Kristom ako človek a jeho vlastnosti – dobré aj 
zlé – veľmi silno ovplyvňujú toto stretnutie. Možno nám tento pohľad pomôže 
spoznať nás samých. A možno nám pomôže objaviť veľké Božie plány, ktoré má 
s nami Boh práve vďaka našim vlastnostiam. 
 

Pavol Apoštol je výnimočnou postavou Nového Zákona, pretože jeho 
autobiografia je veľmi bohatá na informácie, týkajúce sa jeho charakteru. 
Nechýbajú ani udalosti, ktoré odhaľujú jeho osobnosť. Je zaujímavé, že ani 
o Pánovi Ježišovi nemáme toľko podrobných informácií. Zrejme aj preto, že 
o Ježišovi Kristovi máme informácie z evanjelií, ktoré boli písané o ňom veľa 
rokov po jeho smrti a zmŕtvychvstaní. Ale o Pavlovi máme informácie od neho 
samého, z jeho vlastného pera. To nám umožňuje získavať naňho celistvý 
pohľad, najmä čo sa týka jeho povahových čŕt. 
Už bežné čítanie listov svätého Pavla nám dovoľuje odhaliť výrazné črty jeho 
krajne impulzívneho charakteru. Neraz zvykneme povedať: „Akú zlú povahu má 
ten pán X! Stačí maličkosť a chytá ho zlosť.“ Myslím, že ak je niekto veľmi 
inpulzívny, je logické, že má veľkú náklonnosť k tomu, aby sa ľahko nahneval 
a možno to v jeho okolí hodnotia ako negatívne. Na druhej strane málo 
impulzívny človek je často až príliš pokojným a povoľným. Takže, treba povedať, 
že tá prvá črta charakteru nemusí byť automaticky čímsi zlým, tak ako tá druhá 



nemusí byť zas niečím dobrým. Skôr by bolo treba hovoriť o tom, že každý 
jednotlivec sa do značnej miery zachová podľa toho, akú má povahu. Skôr teda 
možno hovoriť o konaní so zlým alebo dobrým využitím vlastností svojej 
povahy. 
 

Preto aj Pavla môžeme a aj musíme hodnotiť nie podľa toho akú mal povahu, ale 
podľa toho, ako sa s tou svojou povahou zachoval. Akú mal teda povahu? Máme 
až nadmieru údajov na to, aby sme bez váhania povedali: cholerickú. Preto by 
nás nemalo prekvapovať, že ho tak ľahko nahnevala napr. vzbura. 
To vysvetľuje, že keď mal na výber dve riešenia: stlmiť vlastnú reakciu alebo ju 
dať von – pod tlakom emócií si vyberal tú druhú alternatívu a preto častokrát sa 
otvorene búril proti očividnej nespravodlivosti. Pretože ak má človek čistý 
úmysel, aj nesprávne kroky a potknutia mu pomáhajú vnútorne dozrievať.  

Zdroj: Antonio Salas, Paweł Apostoł. Osobowość i działalność 
(spracoval - jk-) 

 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 37. týždeň: 
 

08.09.  Rim 14,10-13 
09.09.  Rim 14,14-18  12.09.  Rim 15,5-7 
10.09.  Rim 14,19-23  13.09.  Rim 15,8-13 
11.09.  Rim 15,1-4  14.09.  Rim 15,14-17 

 

Odpustky v jubilejnom Roku sv. Pavla 
Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 29. júna 2008 Rok sv. Pavla, v ktorom 
až do 28.6.2009 Cirkev udeľuje odpustky. V našej diecéze môžeme získať 
úplné odpustky v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici, vo farských kostoloch v sídlach dekanátov, v bazilike na Starých 
Horách – mariánskom pútnickom mieste a v kostoloch zasvätených 
apoštolom Petrovi a Pavlovi. 
Podmienky získania odpustkov sú tie isté ako pri všetkých udalostiach, 
kedy Cirkev dáva možnosť úplných odpustkov: stav milosti, návšteva 
určeného miesta, modlitba Verím v Boha, Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu. 

(zverejnené v ACEN 3/2008) 

 


