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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 6.10. Sv. Bruna, kňaza Ľub.spom 

Utorok 7.10. Ružencovej Panny Márie Spomienka 

Štvrtok 9.10. 
Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov; 
Sv. Jána Leonardiho, kňaza Ľub.spom 

Nedeľa 12.10. 28. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 

Kňazské rekolekcie 
V pondelok, 6. októbra 2008 sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu 
Banská Bystrica – Katedrála. Koncelebrovaná sv. omša bude o 9.00 hod. 
Všetkých na túto svätú omšu pozývame. 
 

Ponúkame: 
Hľadajú sa dobrovoľníci 
Na stretnutie pre dobrovoľníkov, ktorí chcú venovať svoj čas starším 
a chorým obyvateľom Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici 
pozýva Rímskokatolícka farnosť Banská Bystrica – Belveder. Náplňou 
dobrovoľníckej služby budú stretnutia s ľuďmi, čítanie Svätého písma 
a katolíckej tlače. Prvé stretnutie sa uskutoční 15. októbra 2008 o 16.00 
v zasadačke farského úradu Banská Bystrica – Belveder.  
Viac: www.farabv.sk,  farabv@farabv.sk , telefón: +421 908 504 755 
 

Sväté omše na Kalvárii 
V kostole Povýšenia Sv. Kríža na Kalvárii sú denne sv. omše v pondelok – 
sobotu okrem stredy o 18.30 hod., v stredu ráno o 7.30 hod. a v nedeľu 
popoludní o 15.00 hod. korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej o 15.30 
hod. sv. omša. 
 

Zbierka na Haiti 
Vincentínska rodina na Slovensku organizuje zbierku na pomoc 
hladujúcim na Haiti. Kúpou medovníkových srdiečok môžeme podporiť 
túto akciu. Srdiečko za dobrovoľný príspevok si môžete zakúpiť v sakristii. 
 
 
 



Svätec týždňa 
Sv. Dionýz (1581-1660) 
 

Patrí medzi tých svätcov, o ktorých nemáme dostatok spoľahlivých údajov. Takto 
je to v prípade mnohých mučeníkov prvých troch storočí. No silná úcta k tomuto 
svätcovi, ktorú možno sledovať už od piateho storočia, je nám dôvodom k tomu, 
aby sme o ňom ako o historickej osobe nepochybovali. Dionýz ohlasoval 
evanjelium z poverenia niektorého z pápežov v parížskej oblasti. Tu sa Dionýz 
stal biskupom a podstúpil mučenícku smrť sťatím za cisára Valeriána. Niektorí 
historici pritom uvádzajú aj mená jeho spoločníkov, kňaza Rustica a diakona 
Euletera, ktorí boli podobne umučení na parížskom Montmartri, čo v preklade 
znamená Vrch mučeníkov. To je všetko, čo môžeme o sv. Dionýzovi s istotou 
povedať. Mnohé podrobnejšie životopisy totiž obsahujú už len nespoľahlivé 
a legendárne informácie o tomto svätcovi. Svätý Dionýz sa uctieva ako prvý 
parížsky biskup a jeden z patrónov Francúzska. Francúzska podoba jeho mena je 
Denis. V blízkosti Paríža stojí monumentálna gotická katedrála St. Denis. 

  

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

 

Milí priatelia, 
v predchádzajúcich kapitolách sme si 
hovorili o Pavlovi, o jeho kladných aj 
záporných povahových vlastnostiach.  
Spoznávali sme ho ako človeka.  
V ďalších kapitolách si chceme trochu bližšie povedať o jeho osobnom 
stretnutí s Kristom a jeho učením.  
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň a informáciu 
o možnosti každodenného získania odpustkov v Katedrále. 
 

DDôôvvooddyy  PPaavvlloovvhhoo  ooddcchhoodduu  ddoo  DDaammaasskkuu  
Musíme si pripomenúť, že Pavol osobne nestretol Krista počas jeho života 
na zemi. Jeho učenie poznával len zo styku s učeníkmi a s prvými 
kresťanmi. Keď odišiel z Gamalielovej školy, bol už so židovského 
pohľadu plnohodnotným mužom. Vedel kým je a čo chce robiť. Ako 
človek sa zaradil do spoločnosti s remeslom tkáč a predavač stanov, čo 
v tej dobe bolo ťažké, ale zato vyhľadávané remeslo. Ako Žid sa zaradil 



po náboženskej stránke do skupiny farizejov, podľa formácie, ktorú dostal 
od Gamaliela. 
Po nanebovstúpení Pána sa Pavol objavuje znova v Jeruzaleme.       
Od jeruzalemského synédria dostal oficiálne poverenie prenasledovať 
kresťanov a s týmto mandátom odchádza do Damasku. V Damasku totiž – 
hoci bol už v sýrskej provincii – žilo vtedy 10 000 až 18 000 Židov, čo 
bola na tie pomery veľká židovská komunita, ktorá mala nemalý vplyv aj 
na Židov v samotnom Izraeli. Rýchle šírenie kresťanstva preto vzbudilo 
v jeruzalemskom synédriu strach. (Synédrium bol istý druh židovského 
senátu. Na čele stál veľkňaz a jeho členmi boli zástupcovia farizejov, 
saducejov a zákonníkov, ktorí spolu s veľkňazom tvorili 71 členov.) 
Vtedajšie rímske vládne úrady sa na kresťanov pozerali len ako na novú 
sektu židovského náboženstva. Pričleňovali ju už k trom jestvujúcim 
skupinám: farizejov, saducejov a esénov. Kresťania sa teda nedostávali do 
sporu s Rimanmi. Nespôsobovali rozruch ani medzi Židmi a možno ani 
sami si celkom neuvedomovali, že sú novým náboženstvom až do času, 
keď boli Duchom Svätým vedení ku komunikácii s pohanmi a ich 
prijímaniu do svojho spoločenstva. A tu sa dostali do rozporu            
so židovstvom. 
Pavol ako verný Žid a verný farizej poslúchal hlas svojho svedomia, keď 
sa plne zasadzoval za prenasledovanie kresťanov. V tom, že kresťania 
zotierali rozdiely medzi židmi a pohanmi, videli Židia ohrozenie svätosti 
Izraela, ohrozenie osobitného Božieho vyvolenia, čo medzi horlivými 
Židmi vyvolávalo veľké pohoršenie. 

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

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 41. týždeň: 
 

06.10.  1Kor 4,6-8 
07.10.  1Kor 4,9-13  10.10.  1Kor 5,6-8 
08.10.  1Kor 4,14-21  11.10.  1Kor 5,9-13 
09.10.  1Kor 5,1-5   12.10.  1Kor 6,1-6 



 

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) 
 

Odpustky vo všeobecnosti 
Na žiadosť viacerých z vás tu chceme povedať veľmi jednoducho o hriechu 
a odpustení. V skratke by som veľmi jednoducho povedal, že hriechy – ťažké či 
ľahké – nesú so sebou vinu a trest. Pri ťažkých hriechoch odpustenie viny 
získavame len vo sviatosti zmierenia. Ťažký hriech nesie v sebe okrem viny 
večný trest a časné tresty. Vo sv. zmierenia sa nám odpúšťa večný trest – 
dostávame milosť posväcujúcu. Odpúšťa sa nám aj časť časných (očistcových) 
trestov. Pri ľahkom hriechu vina sa odpúšťa úprimnou ľútosťou (dobre je, nakoľko 
si hriechy pamätáme, vyznať ich aj vo sv. zmierenia). Tresty nadobúdame len 
časné. Časné tresty, ktoré človek v momente smrti nemá odpustené, si odpykáva 
v očistci. Odpustenie týchto časných trestov nám Boh dáva viacerými spôsobmi: 
časť sa nám odpúšťa sv. zmierenia, časť vykonaním kňazom uloženého pokánia, 
časť dobrými skutkami, časť trpezlivosťou v nesení kríža, prijímaním sviatostí 
a pod.  
Úplné odpustky znamenajú, že v momente, keď naplníme všetky podmienky pre 
ich získanie, v tom momente máme odpustené všetky časné tresty. Prakticky to 
znamená, že ak by sme v tomto momente zomreli, naša duša je čistá a ideme 
priamo k Bohu. Keďže nikto z nás nevie, kedy tento moment nastane, je veľmi 
správne a rozumné využiť každú možnosť pre získanie odpustkov. A je veľkým 
darom Cirkvi, keď nám takéto možnosti dáva. 
 


