
KATEDRÁLNY  INFOLIST 
17. – 23.11.2008 

 
 
 

Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka 

Utorok 18.11. 
Výročie posviacky bazilík Sv. Petra a Sv. Pavla, 
apoštolov 

Ľub. 

spomienka 

Piatok 21.11. Obetovanie Panny Márie Spomienka 

Sobota 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka 

Nedeľa 23.11. KRISTA KRÁĽA Slávnosť 
 
 

Zbierka na Kňazský seminár 
Dnes pri svätých omšiach je diecézna zbierka na Kňazský seminár 
v Badíne. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 

Pozývame: 
ORGANFEST 2008 
Túto nedeľu, 16. novembra 2008 vás pozývame na posledný z cyklu 
organových koncertov pod názvom ORGANFEST 2008, ktorý začne 
o 16.00 hod.  
Predstaví sa vám náš domáci organista – Mgr.Art. Peter Sochuľák. 
 

Svätec týždňa 
Sv. Alžbeta Uhorská (1207 – 1231) 
Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. Narodila sa vo východnom 
Maďarsku, alebo v Bratislave, kde prežila prvé štyri roky. Už ako 
jednoročná bola z politických dôvodov zasľúbená osemročnému 
durínskemu grófovi Ľudovítovi IV. Len čo dosiahla 14 rokov, uzavrela 
s ním manželstvo. Mladí manželia si dobre rozumeli a žili šťastne. 
Durínsky kniežací dvor však miloval prepych, čo bolo Alžbete cudzie. 
Bola oddaná Cirkvi a žila jednoducho. Kniežací majetok využívala na 
pomoc chudobným a chorým. Manžel jej v tom neprekážal a veľmi si ju 
vážil. Horšie to bolo po jeho smrti. Manželovi príbuzní tvrdo zakročili 
voči Alžbete, zobrali jej deti a vyhnali ju z hradu. Takto sa z kňažnej stala 



žobráčka. Alžbeta však naďalej slúžila chorým. Z toho, čo dostala, 
vybudovala nemocnicu v Marburgu. V tomto meste ju aj pochovali. 
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Milí priatelia! 
Po stretnutí s Ananiášom – ako čítame 
v Skutkoch apoštolov – Pavol odchádza do 
Arábie. Prečo? – to si všimneme dnes. 
Ponúkame aj rozpis čítaní na 47. kalendárny 
týždeň. 
 

PPaavvlloovv  ppoobbyytt  vv  AArráábbiiii  
Po zážitku pri Damasku Pavol hovorí: ... už som sa neradil s telom 
a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako 
ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. (Gal 1, 16-
17). Žiada sa vysvetliť, že výraz s telom a krvou je semitizmus a slúži na 
označenie človeka, čím chce Pavol zdôrazniť, že jeho povolanie 
nepochádza od ľudí, ale priamo od Boha.  
Na prvý pohľad sa zdá, že táto správa je v kontraste so správou v Sk 9, 8-
20, kde sa spomína, že Šavol bol prinútený ostať v Damasku tri dni 
v úplnej slepote a po príchode Ananiáša ešte niekoľko ďalších dní, kým 
zosilnel. Dokonca podľa Sk 9, 23 to bolo viac dní, ktoré však 
v konfrontácii s Gal 1, 18 trvali až 3 roky: Až po troch rokoch som šiel do 
Jeruzalema, aby som videl Kéfasa... Navyše Skutky apoštolov nespomínajú 
Pavlov pobyt v Arábii, ale uvádzajú, že Pavol hneď hlásal evanjelium 
v Damasku. A tak sme pred problémom, kedy bol Pavol v Arábii, ako sám 
spomína v Gal 1, 16-17? Aký čas sa zdržal v Damasku predtým, než šiel 
do Jeruzalema, aby videl Kéfasa a kedy tam ohlasoval evanjelium? 
Nemáme vážnejší dôvod pochybovať o Pavlovom pobyte v Arábii, aj keď 
Skutky apoštolov vypustili túto zmienku pravdepodobne z teologického 
a štrukturálneho dôvodu. Dnešní autori, aby zosúladili správu v Gal 1, 16-
17 so Sk 9, 19-20 hovoria o dvojnásobnom Pavlovom pobyte v Damasku 
a text v Sk 9, 19-25 vysvetľujú ako Lukášovo redakčné splynutie dvoch 
pobytov Pavla. Potom prvý pobyt by bol pred cestou do Arábie a druhý po 



nej. V tomto prípade je potrebné venovať pozornosť príslovke eutheos-
hneď v Gal 1, 16 a Sk 9, 20. Túto príslovku treba chápať ako krátky 
časový úsek, teda napríklad aj niekoľko dní. Počas týchto niekoľkých dní 
v Arábii Pavol asi neohlasoval evanjelium, lebo v Gal 1, 16-17 by to 
pravdepodobne spomenul. Pavol sa utiahol do pustej oblasti Arábie 
a premeditoval svoje stretnutie s Pánom, ktoré zažil na ceste do Damasku. 
Neubehol dlhý čas a začal ohlasovať Krista v synagógach v Damasku ako 
sa uvádza v Sk 9, 20: a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím 
Synom. 
Vráťme sa ešte v krátkosti k Pavlovmu pobytu v Arábii. V Pavlových 
časoch Arábia neznamenala ani púšť a ani dnešnú Arábiu, ale polopúštnu 
obývanú oblasť, ktorá sa rozprestierala od severu až na juh, od Sýrie až 
po Červené more, od rieky Jordán až po Perzský záliv. Niektorí autori sa 
domnievajú, že Pavol aj v Arábii ohlasoval evanjelium. Zdá sa to však 
málo pravdepodobné. Keby to tak bolo, autorovi Skutkov apoštolov by to 
neuniklo, veď by išlo o dôležitý začiatok Pavlovej misijnej činnosti. 
Okrem toho, pobyt v Arábii bol krátky, takže sa nejednalo o apoštolát, ale 
skôr o meditáciu a prehĺbenie skúsenosti pri Damasku, ktorá ho pomazala 
na apoštola pohanov. 
Ďalším dôvodom pre odchod do Arábie mohol byť hnev židovských 
komunít v Damasku. Aby sa mu vyhol, až do okamihu ukľudnenia 
situácie, Pavol sa rozhodol utiahnuť do púšte, čo naznačuje aj informácia 
v Sk 9, 23-25: Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Ale 
Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho 
mohli zabiť. No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez 
hradby. 

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

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 47. týždeň: 
 

17.11.  1Kor 12,27-31a 
18.11.  1Kor 12,31b;-13,3 21.11.  1Kor 14,1-5 
19.11.  1Kor 13,4-7  22.11.  1Kor 14,6-12 
20.11.  1Kor13,8-13  23.11.  1Kor 14,13-19 



POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! 
 

Štvordielna veľkoplošná prezentácia 
digitálnych fotografií spolu s komentárom 

 

„MISIJNÉ CESTY SV. PAVLA“ 
 

• 1. misijná cesta sv. Pavla 
nedeľa 23. novembra 2008 

 

• 2. misijná cesta sv. Pavla 
nedeľa 30. novembra 2008 

 

• 3. misijná cesta sv. Pavla 
nedeľa 7. decembra 2008 

 

• Cesta  sv. Pavla do Ríma 
nedeľa 14. decembra 2008 

 

POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! 
 

prezentácia začína vždy o 17.00 hod. 
v katedrálnom chráme 
sv. Františka Xaverského 

v Banskej Bystrici 
 

POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! POZÝVAME! 


