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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 23.9. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza Ľub.spom 

Streda 24.9. 
Výročie posviacky Katedrálneho chrámu 
v Banskej Bystrici Slávnosť 

Piatok 26.9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľub.spom 

Sobota 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka 

Nedeľa 21.9. 26. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na slávnostné požehnanie a otvorenie 

ktorú 28. septembra 2008 o 15:00 hod.

Historickej kalvárie v Banskej Bystrici na Urpíne,

Mons. Rudolf Baláž
slávnostne požehná banskobystrický diecézny biskup

Po skončení slávnosti Vás pozývame na malé občerstvenie v  karmelitánovnovom kláštore  
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.  
Po slávnosti bude v priestoroch nového kláštora pre všetkých vás agapé (bratské 
pohostenie) z toho, čo si tam prinesieme. Kto z vás by chcel prispieť svojou 
pomocou, môže tak urobiť v podobe vyrobenia a prinesenia obložených 
chlebíkov, nejakých koláčov,... – každý podľa svojho srdca a vôle. Tieto veci je 
možné priniesť do nového kláštora v nedeľu od 13.00 hod. Všetkým, ktorí takto 
prispejú na túto slávnosť, už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať 
a uisťujeme ich, že budú zahrnutí do našich modlitieb počas slávnosti. 



Pripomíname, že budúcu nedeľu večer sv. omša v Katedrále nebude!  
Na prianie o. biskupa bude v dňoch 22.-24.9. (pondelok-streda) pri večerných 
sv. omšiach v Katedrále duchovná obnova, ktorú budú viesť pátri karmelitáni. 
 

Ponúkame: 
Farnosť Belveder pozýva... 
Farnosť BB-Belveder pozýva na prehliadku obrazov z „darov zeme“, ktorá sa 
nachádza v kostole Božieho milosrdenstva a ktorú pripravili obyvatelia Domu 
Božieho milosrdenstva. 
 

Modlitby matiek 
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb 
matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole Panny Márie Pomocnice 
v Banskej Bystrici – Sásovej v dňoch 26.-28.9.2008. Program stretnutia začína 
vždy o 19.20 hod. 
 

Svätec týždňa 
Sv. Vincent de Paul (1581-1660) 
 

Pochádzal z chudobnej francúzskej rodiny. Ako 19-ročný bol vysvätený za 
kňaza. Vo svojich pôsobiskách si zvlášť zamiloval chudobných a chorých. Pre 
pomoc týmto ľuďom získal viaceré ženy, ako aj horlivých kňazov. Venoval sa 
pritom nielen odstraňovaniu hmotnej biedy, ale aj duchovnej, ktorá bola v tých 
časoch spôsobená aj politickými, či náboženskými nepokojmi. Vincent pritom 
vynikal ako úspešný kazateľ, ktorý svojím poslucháčom kázal slovom i životom. 
Veľmi mu záležalo na výchove dobrých kňazov, na misijnom pôsobení 
a celkovej obnove Cirkvi. Jeho dobročinná kresťanská láska získala mnohých 
nasledovníkov, z ktorých neskôr vznikli rehoľné spoločenstvá – lazaristi a sestry 
vincentky. 

  

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

 

Milí priatelia, 
začali sme si všímať Pavla ako osobnosť. 
Povedali sme si, že osobnosť tvoria nielen 
výnimočné schopnosti a dary človeka, ale celá 
jeho povaha sa podpisuje pod to, akou je kto 
osobnosťou. Pred týždňom sme si všimli Pavlove 



pozitívne vlastnosti, čnosti, ktoré mal. Dnes si všimneme jeho chyby, ktoré však, 
spolu s jeho pozitívnymi charakterovými črtami urobili z neho veľkého Apoštola 
národov. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň a informáciu o možnosti 
každodenného získania odpustkov v Katedrále. 
 

AAkkéé  bboollii  PPaavvlloovvee  hhllaavvnnéé  cchhyybbyy??  
Dokonalosť je čistou túžbou a nedostatky človeka sú vyjadrením jeho 
slabosti. U Pavla sa prejavovali znaky slabosti, ktoré boli dôsledkom jeho 
ľudskej povahy. Stále boli pevne spojené s jeho charakterom. Pavol bol 
z povahy prudký, čo sa prejavovalo v ráznosti jeho rozhodnutí. 
Ťažko je vymenovať a charakterizovať Pavlove nedostatky, pretože sú ony 
neraz podmienkou čností. Všimnime si tri z nich, ktoré nám najviac 
pomôžu vniknúť do poznania vnútorných problémov. 
Nadmerný radikalizmus. Povahou bol Pavol naklonený k radikálnemu 
konaniu. Nehľadel na hroziace nebezpečenstvá (Sk 21, 13n). Nezvykol 
utekať od ohlasovania evanjelia, dokonca ani vtedy, keď to už vyzeralo 
ako šialenstvo. Ibaže by vôľa Kristova bola výrazne iná (Sk 16, 7). Netrápil 
sa veľmi nad tým, čo mu radila opatrnosť; to vyvolávalo nepriateľstvo tých, 
ktorí nesúhlasili s jeho spôsobmi ohlasovania evanjelia (Gal 1, 6-10). 
Vedomý si vlastnej nekompromisnosti, snažil sa ju vysvetliť. Hovoril, že ju 
vyžaduje vernosť Bohu (2Kor 1, 18) 
Ostrosť a rozhodnosť v ohlasovaní pohľadov. Niekedy stál nekompromis-
ne na svojom pohľade, čo viedlo občas k hádkam so spolupracovníkmi, 
neraz aj k rozchodu (Sk 15, 39n). Voči protivníkom býval ostrý, nešetril 
ani tvrdými slovami (Gal 5, 12). Priam so zápalom zverejňoval hlúposť 
tých, ktorí ho očierňovali (2Kor 10, 12). Živo útočil na „falošných bratov“, 
ktorí sa snažili zosmiešniť ho v cirkevných spoločenstvách (Gal 2, 4). Keď 
strácal trpezlivosť – a bývalo to dosť často – jeho polemizovanie silnelo 
(Sk 15, 2).  
Výbušnosť. Pavol nedokázal vždy predvídať dôsledky svojich rozhodnutí. 
Dostal sa až tak ďaleko, že keď stál pred Veľradou, zlorečil samotnému 
veľkňazovi (Sk 23, 3). Pavlova ohnivosť, ktorá neraz rozpaľovala jeho 
poslucháčov (Sk 18, 6), bola v jeho očiach ospravedlnená, veď mal 
videnie, v ktorom mu Kristus povedal aby sa nebál, keď vystupuje v Jeho 
mene (Sk 18, 9n). Táto odvaha ho však neraz viedla k prijatiu tvrdých 
riešení (2Kor 13, 2).   



Taký bol Pavol. No treba vedieť, že len ucelený pohľad na človeka nám 
umožňuje vidieť ho v pravom svetle a umožňuje nám nasledovať ho 
v pravdivosti života.  

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

 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 39. týždeň: 
 

22.09.  1Kor 1,10-17 
23.09.  1Kor 1,18-21  26.09.  1Kor 2,1-5 
24.09.  1Kor 1,22-25  27.09.  1Kor 2,6-9 
25.09.  1Kor 1,26-31  28.09.  1Kor 2,10-12 

 

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) 
 


