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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka Ľub.spom 

Streda 15.10. 
Sv. Terézie od Ježiša (Avilskej), panny a učiteľky 
Cirkvi Spomienka  

Štvrtok 16.10. 
Sv. Hedvigy, rehoľníčky;  

Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
Ľub.spom 

Piatok 17.10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Spomienka 

Sobota 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu Sviatok 

Nedeľa 19.10 29. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 

Zbierka na misie 
Budúcu nedeľu sa uskutoční celoslovenská zbierka na misie. Všetkým 
darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 
 
 

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 
 

ORGANFEST 2008 
Budúcu nedeľu, 19. októbra 2008 začína pravidelný cyklus organových 
koncertov pod názvom ORGANFEST 2008, na ktorom sa predstavia 
nielen slovenskí, ale aj zahraniční umelci – organisti. Pozývame vás na 
prvý koncert, ktorý začne o 16.00 hod. a na ktorom sa predstaví Imrich 
Szaboa (čít. Sabó) z VŠMU Bratislava. 
 
 



 

Svätec týždňa 
Sv. Lukáš (1. stor.) 
 

Bol pôvodom pohan, Sýrčan, alebo Grék. Je jediným spomedzi novozákonných 
pisateľov, ktorý nepochádzal zo židovstva. Sv. Pavol i stará kresťanská tradícia 
tvrdia o ňom, že bol lekár. Svätý Lukáš nám zanechal dva vzácne poklady, dve 
knihy Nového zákona – evanjelium a Skutky apoštolov. Hoci sa priamo nestretol 
s Ježišom, vo svojich knihách používa informácie, ktoré získal od očitých 
svedkov a od Panny Márie. Lukáš bol verným spolupracovníkom apoštola Pavla 
a neopustil ho ani počas jeho väzenia v Ríme. Po Pavlovej smrti Lukáš ďalej 
hlásal evanjelium, no miesto jeho pôsobenia je neisté. Niektorí hovoria  o Gálii, 
Itálii, Dalmácii, Grécku, ba aj o Egypte. Tak isto nie je potvrdené, či Lukáš 
zomrel mučeníckou, alebo prirodzenou smrťou. Tradícia o Lukášovi hovorí aj 
ako o maliarovi, ktorý namaľoval obraz Panny Márie, čo však nie je potvrdené. 
No možno to vnímať symbolicky. V jeho evanjeliu je totiž toľko správ o Panne 
Márii, že na čitateľa môžu pôsobiť ako jej obraz. 
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Milí priatelia, 
v poslednej kapitole sme hovorili o tom, 
prečo sa Pavol vybral do Damasku. Dnes si 
všimneme starší a novší pohľad na Pavla 
a to aký bol jeho prvotný postoj ku 
kresťanom a prečo. A ako treba chápať jeho „obrátenie“, o ktorom 
budeme konkrétnejšie hovoriť ďalej. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň a opätovnú 
informáciu o možnosti každodenného získania odpustkov v Katedrále. 
 

PPaavvooll  aa  jjeehhoo  oobbrráátteenniiee  
 

Medzi veriacimi panuje všeobecná mienka, že Pavol v čase mladosti 
s neobvyklým zápalom prenasledoval kresťanov, čím naplno prejavil svoju 
nenávisť voči nim ako voči inovercom. On sám, zdá sa, to potvrdzuje vo 
svojich listoch (Gal 1, 13n). Ale bolo to skutočne tak? V súčasnosti sme 
viac naklonení protirečiť takejto téze. Biblickí exegéti vidia v Pavlovi 
nespokojného mladého muža, ktorému úzke zväzky s Mojžišovým 



Zákonom prikazovali efektívne konať, vyhľadávajúc Izraelitov, ktorí 
odpadli od vlastnej viery. Teda on v skutočnosti neprenasledoval 
kresťanov, ale Židov, ktorí zišli zo správnej cesty, ktorou podľa neho bolo 
židovské náboženstvo.  
V tomto prenasledovateľovi horela úprimná túžba očistiť židovské 
náboženstvo. Mladícka horlivosť neskoršieho Kristovho Apoštola mu 
nedovoľovala sedieť so založenými rukami. Čo robil a ako konal? 
Odpoveď nájdeme v poverovacích listinách, ktoré dostal od 
náboženských predstaviteľov v Jeruzaleme. Ony mu mali pomôcť pochytať 
skupinu „židovských odpadlíkov“, teda kresťanov, ktorí žili v Damasku. 
Vyrazil na cestu a ... stretol Krista. V jeho duši sa odohral zázrak premeny 
– obrátenie. 
Kým budeme pokračovať ďalej, treba povedať, že teológovia nenazývajú 
túto Pavlovu skúsenosť obrátením. (Treba pamätať, že každý pojem sa 
hodnotí podľa spoločensko-kultúrnych reálií daného prostredia. 
V súčasnosti sa za obráteného považuje človek, ktorý riadiac sa láskou, 
stáva sa stále lepším. U Pavla však nejde o obrátenie v tomto význame.) 
Stačí lepšie spoznať biblické texty (Sk 9, 3-9; 22, 5-16; 26, 10-18; Gal 1, 
12-17) aby sme potvrdili, že Pavlova duchovná premena sa udiala 
radikálne, lebo bola dôsledkom stretnutia s Kristom. Preto s čoraz väčšou 
istotou hovoríme dnes o kristofanii, teda o zjavení (ukázaní) sa Krista (po 
zmŕtvychvstaní). 

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

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 42. týždeň: 
 

13.10.  1Kor 6,7-11 
14.10.  1Kor 6,12-17  17.10.  1Kor 7,8-11 
15.10.  1Kor 6,18-20  18.10.  1Kor 7,12-16 
16.10.  1Kor 7,1-7   19.10.  1Kor 7,17-19 

 
 



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. 
 


