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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 15.9. 
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY 
SLOVENSKA 

Sviatok 

Utorok 16.9. 
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, 
mučeníkov Ľub.spom 

Streda 17.9. Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľub.spom 

Piatok 19.9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka Ľub.spom 

Sobota 20.9. 
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla 
Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Spomienka 

Nedeľa 21.9. 25. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Slávnosť Patrónky Slovenska 
V pondelok, 15.9. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. 
Keďže je voľný deň, sv. omše budú ako v nedeľu. 
 

Jesenné kántrové dni 
Streda, piatok a sobota sú jesennými kántrovými dňami. Záväzný je jeden deň. 
Obsahom jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. 
 

Stretnutie dekanov 
V piatok, 19.9. bude stretnutie diecézneho biskupa s dekanmi, ktoré začne 
spoločne slávenou sv. omšou o 9.00 hod. v Katedrále. Sv. omša o 8.30 nebude. 
 

Požehnanie a otvorenie Kalvárie na Urpíne. 
V nedeľu, 28. septembra 2008, z príležitosti 5. výročia návštevy Božieho 
služobníka Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, otec biskup Rudolf Baláž požehná 
a uvedie do prevádzky historickú Kalváriu a nový kláštor, v ktorom budú žiť pátri 
z Rehole bosých karmelitánov. 
Všetkých na túto slávnosť už vopred pozývame. Pripomíname, že v ten večer sv. 
omša v Katedrále nebude. Už dopredu avizujeme, že v dňoch 22.-24.9. bude pri 
večerných sv. omšiach v Katedrále duchovná obnova, ktorú budú viesť pátri 
karmelitáni. 
Tých z vás, ktorí by ste chceli spolu s nami privítať účastníkov tejto slávnosti, 
prosíme o pomoc v podobe vyrobenia a prinesenia obložených chlebíkov, 
nejakých koláčov – každý podľa svojho srdca a vôle. Tieto veci sa prinesú do 
kláštora pred samotnou slávnosťou, pretože tam bude potom pre všetkých agapé 
(bratské pohostenie) z toho, čo si tam prinesieme. 



Ponúkame: 
Metodický deň 
V stredu, 17.9. bude Metodický deň pre katechétov. Sv. omša nebude o 8.30, ale 
o 9.00 hod.  
 

Kurz nemčiny 
V Diecéznom centre pre rodinu začne vo štvrtok o 17.hod. kurz nemčiny pre 
ženy a dievčatá, ktoré by chceli pracovať ako zdravotné sestry a opatrovateľky 
v Rakúsku, či Nemecku. 
 

 

Svätec týždňa 
Sv. Kornélius (3. stor.) 
 

O jeho pôvode a mladosti veľa nevieme. Stal sa pápežom v roku 251. To sa však 
nepáčilo istému vzdelanému ale aj ctižiadostivému kňazovi Novaciánovi, ktorý 
sa vyhlásil za protipápeža. Cirkev takto trpela zároveň vonkajšími 
prenasledovaniami zo strany cisárov, zároveň vnútornou roztržkou. Novacián sa 
totiž ani po Rímskej synode nepodriadil uznaniu spravodlivej voľby pápeža 
Kornélia. Kornélius zomiera ako mučeník vo väzení za cisára Gallusa. 

  

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

 

Milí priatelia, 
Pred týždňom sme spoločne začali 2. etapu 
nášho putovania za Kristom spolu so               
sv. Pavlom. Začali sme si všímať Pavla ako 
osobnosť. Isté je, že osobnosť tvoria nielen 
výnimočné schopnosti a dary človeka, ale celá 
jeho povaha s tými dobrými, ale aj zlými vlastnosťami sa podpisujú pod to, akou 
je kto osobnosťou. My si na Pavlovi všimneme najprv jeho pozitívne vlastnosti, 
čnosti, ktoré mal. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň. 
 

 

AAkkéé  bboollii  hhllaavvnnéé  PPaavvlloovvee  ččnnoossttii??  
Sila vôle a charakteru, ktoré sú vtlačené do osobnosti človeka, odrážajú sa v sile 
jeho angažovanosti a vnútornej oddanosti v službe vybranému ideálu. U Pavla to 
hraničí až so šialenstvom, ak na to pozrieme len z čisto ľudského pohľadu. Veď 
dokázal neprestajne a neúnavne bojovať za veci, ktorým sa zasvätil s tak 



hlbokým presvedčením. Nikdy nebol šablónovým vzorom nasledovania. V jeho 
správaní vnímame rôznu úroveň duchovného boja a vnútornej oddanosti, ktoré 
postupne rástli. 
Pavol nebol nadľudským titanom svätosti, ale len človekom z mäsa a kostí, 
podobne ako ty a ja. Preto si ho bez obáv môžeme zvoliť za svoj vzor, hodný 
nasledovania. Navyše jeho čnosti nám hovoria aj o ľudskej slabosti, ktorá 
ovplyvňuje naše správanie. Apoštol Pavol nie je výnimkou, skôr naopak. Práve 
preto oslovuje srdcia toľkých ľudí, ktorí ho chcú nasledovať. 
Zameriame sa len na tri z Pavlových čností, ktoré majú v jeho živote špeciálne 
miesto a uplatnenie. 
Pravosť (opravdivosť). Pavol vždy postupoval opravdivo. Najprv ako Žid, farizej, 
ktorý si nadovšetko ctí Zákon a vystupuje na jeho obranu (Sk 9, 1n) a následne 
ako kresťan, ktorý s námahami a obetami šíri Evanjelium (2Kor 11, 22-29). Nikdy 
neuhol pred ťarchou požiadaviek, ktoré so sebou prinášalo zasvätenie sa ideálu, 
vychádzajúceho z vernosti Bohu, bez ohľadu na mienku ľudí (Gal 1, 10). Bol 
ochotný radšej sa pohádať, ako robiť ústupky pred tými, ktorí žiadali od neho 
zmenu v spôsobe ohlasovania. V živote sa riadil zásadou, ktorú v skratke vyjadril 
slovami: „...beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9, 16). 
Vernosť prijatým záväzkom. Celý Pavlov život bol preniknutý oddanosťou Bohu. 
Po stretnutí so Zmŕtvychvstalým pred bránami Damasku, vložil maximálne úsilie 
do života v prítomnosti Krista, ktorého obraz mal vrytý hlboko v srdci (Flp 1, 21). 
Na svojom tele zas nosil rany, viditeľné znaky toho, že patrí Ježišovi (Gal 6, 17). 
Túžil byť všetkým pre všetkých, keď to vyžadoval jemu vlastný spôsob 
evanjeliového života (1Kor 9, 2). Spôsob, ktorý ho motivoval k jednote s Kristom, 
v jednote tak so židmi ako aj pohanmi, slobodnými aj otrokmi, mužmi aj ženami 
(Gal 3, 26-29). Toto povolanie ho priviedlo k vyznaniu: „Už nežijem ja, ale         
vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). 
Vytrvalosť. Problémy a ťažkosti ho nikdy neodrádzali (2Kor 7,5). Postavil sa im 
vždy priamo, spájajúc energiu a odvahu s vytrvalosťou (Rim 5, 3). Zápasil 
o prijatie takých zásad, ktoré by vždy boli zhodné s pravdou Evanjelia, teda 
otvorené pre dialóg. So zápalom vystupoval proti tým, ktorí sa snažili odradiť ho 
od prvotného zámeru (Gal 2, 14). Väčšinu života zasvätil evanjelizovaniu 
pohanov. Jeho evanjelizácia spočívala v ohlasovaní pravdy Zmŕtvychvstania 
(Rim 15, 17-21). Vernosť duchu ohlasovania mala pre Pavla podstatný význam: 
„Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme“ (Gal 5, 25). 
 
Nuž, také čnosti musí mať ten, kto sa rozhodne slúžiť nejakému ideálu. Ak tým 
ideálom je život v Kristovi, vtedy jeho logickým dôsledkom bude evanjelizácia. 
Toto dáva človekovi jeho pravú hodnotu a dôstojnosť, ako aj zmysel 
každodenného  života.   Akože  by  sme  mohli  byť  nevšímaví  voči  príkladu 
svätého Pavla? Z tohto zorného uhla vidíme, že Pavla môžeme nasledovať 



v každodenných situáciách. On je príkladom človeka, ktorý celý svoj život 
zasvätil budovaniu Kráľovstva, v ktorom vládne láska a nie zákon.   

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

 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 38. týždeň: 
 

15.09.  Rim 15,18-24 
16.09.  Rim 15,25-33  19.09.  Rim 16,25-27 
17.09.  Rim 16,1-16  20.09.  1Kor 1,1-3 
18.09.  Rim 16,17-24  21.09.  1Kor 1,4-9 

 

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) 
 

Kostoly zasvätené apoštolom Petrovi a Pavlovi 
v Banskobystrickej diecéze: 
 

Banská Hodruša   kostol sv. Petra a Pavla (1577) - na cintoríne 
Hokovce  kostol sv. Petra a Pavla (1670) 
Horná Ves  Farský kostol Obrátenia sv. Pavla, apoštola (1837) 
Hriňová  Farský kostol sv. Petra a Pavla (1947) 
Nová Dedina   Farský kostol Obrátenia sv. Pavla (1773) 
Santovka (Domadice)   kostol Obrátenia sv. Pavla (1775) 
Žarnovica  Farský kostol sv. Petra a Pavla (1400) 


