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3. – 9.11.2008
Liturgický kalendár:
Pondelok

3.11.

Sv. Martina Porres, rehoľníka

Ľub. Spom.

Utorok

4.11.

Sv. Karola Borromea, biskupa

Spomienka

Streda

5.11.

Sv. Imricha

Ľub. Spom.

Nedeľa

9.11.

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Sviatok

Úplné odpustky
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz denne
vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných podmienok:
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš a vyznanie viery
– Verím v Boha;
• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky: sv. spoveď
(byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten deň) a modlitba
na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Prvý piatok mesiaca
Prvopiatková pobožnosť bude v závere ranných sv. omší a večer
na ukončenie adorácie.

Pozývame:
ORGANFEST 2008
Budúcu nedeľu, 9. novembra 2008 pokračuje pravidelný cyklus
organových koncertov pod názvom ORGANFEST 2008, ktorý začne
o 16.00 hod.

Svätec týždňa
Sv. Karol Boromejský (1538 – 1584)
Pochádzal so severného Talianska. Študoval rímske a cirkevné právo. Mal
veľmi vplyvných a vysoko postavených príbuzných. No keď sa stal
kňazom odvrhol panský spôsob života. Stále si niečo odriekal. Jeho ujo,
pápež Pius IV. mu to spočiatku zazlieval, no neskôr si sám bral z neho
príklad. Karolovi boli zverené práce súvisiace s Tridentským koncilom.
Neskôr bol menovaný za Milánskeho arcibiskupa. Ako biskup kládol
veľký dôraz na výchovu duchovenstva, preto v Miláne založil kňazský
seminár. Veľkú časť svojej práce venoval návštevám jednotlivých farností.
Telom a dušou sa snažil uskutočniť obnovu Cirkvi v duchu Tridentského
koncilu. Bol vždy blízko tých, ktorí potrebovali pomoc. Tak to bolo aj
pri vypuknutí moru v Miláne, kedy sa značne vysilil, no nenakazil sa.
Posledné mesiace sa však necítil dobre. Pri tom však stále venoval
modlitbe šesť hodín denne, niekedy aj celú noc. Pochovaný je pod
dlážkou milánskeho dómu.

ROK SV. PAVLA
28.06.2008 – 29.06.2009

Milí priatelia!
Pred týždňom sme ukončili pohľad
na
jednotlivé
interpretácie
udalosti
pri Damasku. Dnes si priblížime zmysel
tejto udalosti, tak ako ju vnímal
predovšetkým sám sv. Pavol.
Ponúkame aj rozpis čítaní na 45. kalendárny týždeň.

Zmysel udalosti
V prípade udalosti pri Damasku mnohí hovoria o obrátení, možno aj
v súvislosti s liturgickým sviatkom Obrátenia svätého Pavla, ktorý sa slávi
25. januára. Je však dôležité rozlišovať medzi liturgickým a biblickým
jazykom. Výraz obrátenie nevystihuje hlboký zmysel udalosti. Z pohľadu
tej doby Pavol neprešiel z jedného náboženstva do druhého, lebo v tom
čase nebolo kresťanstvo oficiálne oddelené od židovstva. Takže Pavol

mohol maximálne prejsť z jednej „sekty“ do druhej v rámci židovstva.
Nešlo ani o náboženskú krízu, ako sa snažila ukázať psychologická
interpretácia. Pavol neprechádza z priemerného prežívania viery
do prežívania horlivejšieho. Pavol bol vždy horlivý za Boha a jeho
zákony, či už najprv ako farizej alebo neskôr ako apoštol Ježiša Krista.
Pavol sám udalosť pri Damasku nenazýva „obrátenie“. Pre Pavla je
zjavenie Krista takou veľkou udalosťou, že všetko, čo predtým považoval
za dôležité, sa teraz stalo smetím, pretože Kristus ho úplne naplnil.
Udalosť pri Damasku je niečím hlbším. Pri stretnutí s Kristom sa Pavol
mení na kvalitatívne a radikálne „nové stvorenie“. Pavol sám, možno
odvolávajúc sa na túto udalosť, povie: Kto je teda v Kristovi, je novým
stvorením (2Kor 5, 17). Pavol pri Damasku bol Bohom povolaný
do služby, ale bolo to aj jeho vlastné rozhodnutie: A vôbec všetko
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.
Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista (Flp
3, 8-9). Božie povolanie a vlastná oddanosť sa stávajú jednotou. Farizej
Pavol, ktorý až doteraz podľa svojej formácie nad všetko kládol zákon,
od tejto chvíle povie: Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (Flp 1, 21)
a Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vidieť nič iné, iba Ježiša
Krista, a to ukrižovaného (Gal 6, 14).
Dôležité je, že nájdeme text, v ktorom Pavol ponúka vlastnú interpretáciu
tejto udalosti a to v Gal 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. Pavol vidí udalosť pri
Damasku nie ako obrátenie, ale ako vrchol svojej existencie.
Od narodenia bol vedený Božou prozreteľnosťou a trpezlivosťou až
po rozhodujúci okamih, v ktorom sa ho Kristus zmocnil jeden raz navždy.
Vysvetlenie udalosti pri Damasku je v láske ku Kristovi: Ale čo mi bolo
ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu (Flp 3, 7).
Skutky apoštolov so svojím trojnásobným rozprávaním udalosti
pri Damasku sa nerozchádzajú od interpretácie Pavla v jeho listoch. Lukáš
predstavuje skúsenosť Pavla pri Damasku ako stretnutie Pavla s Kristom,
počas ktorého apoštol prijíma poslanie stať sa misionárom pohanov.
V tomto ohľade je podobnosť medzi Gal 1, 15-16 a Sk 26, 12-18
viditeľná. Je to zjavenie za účelom misie k pohanom. Skutky apoštolov sa
snažia pri opise videnia upresniť to, čo Pavol v listoch, čo Pavol v listoch
označuje zjaviť vo mne svojho Syna (Gal 1, 15). Pavol neustále vo svojich
listoch opakuje videl som Pána (1Kor 9, 1; 15, 8-9; Gal 1, 15-16)

a nárokuje si, že aj on patrí medzi apoštolov, stal sa apoštolom pohanov
(Gal 2, 8-9). Skutky sa ohraničujú len na konštatovanie, že Pavla obklopilo
svetlo, počul hlas Krista, ktorý ho poveril misiou pre pohanov.
Je potrebné mať na pamäti, že všetky správy o udalosti pri Damasku, ktoré
nájdeme v listoch sú príležitostné, teda nie sú písané preto, aby Pavol
opísal, čo sa pri Damasku skutočne stalo, ale spomína ich v kontexte
s niečím iným. V Skutkoch apoštolov je to naopak. Rozprávania
o obrátení sú zapojené do literárnej kompozície celého diela. Trojitá
správa v Skutkoch nemôže byť chápaná ako presná chronologická správa,
ale ani nie ako čistý literárny výtvor. Autor Skutkov zachytáva tradíciu
historicky dobre podloženú v Pavlových listoch a vkladá ju do prostredia
prvotnej Cirkvi a jej rozvoja. Vysvetľuje ju a aktualizuje na základe
starozákonných rozprávaní o povolaní prorokov a trpiaceho služobníka
v Izaiášovi.
Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku
(spracoval - jk-)

Prečítať pavlovské listy
za rok...
Rozpis na 45. týždeň:
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.

1Kor 10,1-6
1Kor 10,7-13
1Kor 10,14-17
1Kor 10,18-26

07.11. 1Kor 10,27-33
08.11. 1Kor 11,1-6
09.11. 1Kor 11,7-16

