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Liturgický kalendár: 
 

Štvrtok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza Ľub.spom 

Piatok 24.10. Sv. Antona Márie Clareta, biskupa Spomienka 

Nedeľa 26.10. 30. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 

Zbierka na misie 
Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom úprimné Pán 
Boh zaplať. 
 
 

Pozývame: 
ORGANFEST 2008 
Dnešnú nedeľu, 19. októbra 2008 začína pod záštitou diecézneho 
biskupa pravidelný cyklus organových koncertov pod názvom 
ORGANFEST 2008, na ktorom sa dnes o 16.00 hod. predstaví Imrich 
Szabó z Bratislavy. Budúcu nedeľu sa predstaví Piotr Grajter z Poľska. 
 
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Anton Mária Claret (1807-1870.) 
 

Narodil sa v Španielsku ako piaty z desiatych detí. Po rozličných ťažkostiach sa 
stal ako 28 ročný kňazom. Mal veľkú úctu k Panne Márii, preto si jej meno 
pripojil k svojmu krstnému menu. Túžil pracovať ako misionár. Prešiel celé 
Katalánsko, kde významne prispel k obnove kresťanského života. Zistil, že 
mnohé nedostatky veriacich pochádzajú z nevedomosti. Preto založil 
vydavateľstvo náboženskej tlače, neskôr aj Kongregáciu misionárov 
nepoškvrneného Máriinho Srdca. Onedlho však bol vysvätený za biskupa pre 
ostrov Kuba. Tu sa snažil nielen o pozdvihnutie vzdelania a mravnosti 
obyvateľstva, ale vyvíjal aj veľkú charitatívnu činnosť – navštevoval nemocnice, 
rozdával almužny, zakladal sporiteľne. Našli sa aj takí, ktorým jeho činnosť 
nebola po vôli. Najatí vrahovia naňho spáchali niekoľko atentátov. Napokon ho 
španielske úrady a cirkevní predstavení odvolali z Kuby. Stal sa spovedníkom 
španielskej kráľovnej. Veľa cestoval a kázal. Zúčastnil sa prvého vatikánskeho 
koncilu. Kvôli chorobe odcestoval z Ríma. Zomrel v južnom Francúzsku. 



 
  

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

 

Milí priatelia, 
minule sme hovorili o tom, aký bol Pavlov 
prvotný postoj ku kresťanom a prečo. A aké 
sú interpretácie na jeho „obrátenie“. Dnes si 
všimneme tri nekritické pohľady, ktoré 
súčasní exegéti neprijímajú a o týždeň si všimneme historicko-kritické 
vysvetlenie. 
Opäť ponúkame rozpis čítaní na nasledujúci týždeň a informáciu 
o možnosti každodenného získania odpustkov v Katedrále. 
 

IInntteerrpprreettáácciiee  uuddaalloossttii  pprrii  DDaammaasskkuu  ((II..))  
 

Pavol vo svojich listoch nehovorí priamo o tom, čo sa stalo pri Damasku. 
Naznačuje zážitok, ktorý úplne zmenil jeho život, ale nechápe ho ako 
niečo oddelené od zvyšku svojho života. Preto ani my nemôžeme udalosť 
pri Damasku vysvetľovať izolovane od osoby a života apoštola. 
Pramene nehovoria o udalosti pri Damasku, aby nám podali len osobnú 
skúsenosť Pavla, ale vidia ju predovšetkým v spojení s evanjeliom. Tak je 
to zachytené v liste Galaťanom 1, 15-16: Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už 
v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne 
svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi... Udalosť pri 
Damasku je v spojení s Kristovým evanjeliom a jeho silou, ktorá radikálne 
zmenila Pavla, člena židovského národa a urobila z neho autentického 
kresťana, zapáleného misionára, verného a odvážneho svedka a apoštola 
Ježiša Krista. 
 
Rozdiely v rozprávaní o udalosti pri Damasku v Skutkoch apoštolov však 
vyvolali vznik viacerých interpretácií. 
 
 



Všimnime si najprv rozdiely, ktoré nám prehľadne ponúka nasledujúca 
tabuľka: 
 

Sk 9 Sk 22 Sk 26 
Iba Pavol padá na 

zem. 
Iba Pavol padá na 

zem. 
Padajú všetci na 

zem. 
Spoločníci počujú 
hlas, ale nevidia 

nikoho. 

Spoločníci vidia 
svetlo, ale nikoho 

nepočujú. 

Iba Pavol počul 
hlas. 

Prijatie apoštolátu 
prostredníctvom 

Ananiáša. 

Prijatie apoštolátu 
prostredníctvom 

Ananiáša. 

Prijatie apoštolátu 
priamo od Krista. 

 
A teraz si postupne všimneme rôzne interpretácie: 
 
NNaattuurraalliissttiicckkéé  vvyyssvveettlleenniiee  
Táto interpretácia sa snaží vysvetliť Pavlovo videnie prirodzeným 
spôsobom. Podľa nej Pavol obdržal od synédria poverenie a cestuje do 
Damasku, aby začal prenasledovanie. Ale ako všetky silné osoby aj on 
mal blízko od nenávisti k láske. Pod vplyvom príbehov o zjavení sa 
zmŕtvychvstalého Krista sa aj jemu zdalo, akoby videl samotnú osobu 
Ježiša Krista. Cesta bola dlhá, oči unavené, organizmus vyčerpaný. Pri 
silnej púštnej búrke a vetre sa mu zdalo, že začul Ježišov hlas. V tom 
okamihu znenávidel svoju úlohu prenasledovateľa. 
 
PPssyycchhoollooggiicckkéé  vvyyssvveettlleenniiee  
Zástancovia tejto teórie tvrdia, že udalosť pri Damasku nie je nič iné ako 
intelektuálna kríza, počas ktorej vlastné intelektuálne výtvory prešli až do 
akéhosi videnia. Iní tvrdia, že Pavol bol pod psychickým tlakom 
vyvolaným heroickou a pokojnou smrťou Štefana ako aj ďalších kresťanov. 
Pavol robí vnútornú revíziu svojej viery v Mesiáša, ktorú kresťania 
aplikovali na osobu Krista. Vrcholom krízy je udalosť pri Damasku. Pavol 
cíti svoju vinu a hriech a na druhej strane príklad kresťanov. 
 
MMyyssttiicckkéé  vvyyssvveettlleenniiee  
Niektorí autori chápu udalosť pri Damasku ako Pavlov mystický zážitok, 
pričom išlo o vnútorné videnie. Predsa však aj tento názor má svoje slabé 



miesta. Milosť mystického zážitku je korunovaním kontemplatívneho 
života človeka, čo je niečo úplne iné, než bolo nečakané zjavenie Krista, 
ktoré zažil Pavol. Pavol mal neskôr rôzne videnia, ale iba zjaveniu pri 
Damasku pripisuje osobitnú dôležitosť. 

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

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 43. týždeň: 
 

20.10.  1Kor 7,20-24 
21.10.  1Kor 7,25-28  24.10.  1Kor 7,36-40 
22.10.  1Kor 7,29-31  25.10.  1Kor 8,1-6 
23.10.  1Kor 7,32-35  26.10.  1Kor 8,7-8 

 
 
 

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) 
 


