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Drahí bratia a sestry, 
každému jednému osobitne 

prajeme požehnané  
vianočné sviatky,  

aby sa Pán Ježiš denne narodil 
v srdci každého z nás  

a cez nás mohol rozdávať  
svoje požehnanie a lásku. 

 

Vaši duchovní otcovia 
Ján Krajčík a Marián Gregor 

 
 
 
 
 
 
 

Aby sme v našich kresťanských rodinách mohli plnšie 
a duchovnejšie prežívať sviatky Vianoc, ktoré            
po Veľkej noci slávime ako najväčšie a najkrajšie 
sviatky roka, ponúkame vám ako prílohu tohto 
Katedrálneho infolistu možnosť, ako prežiť Štedrý 
večer. Takisto vo vianočnom dvojčísle Katolíckych 
novín nájdete zaujímavé ponuky spôsobu prežitia 
týchto sviatočných dní. 
K tejto ponuke patrí aj koledovanie „Dobrá novina“, 
kde môžete otvoriť svoje srdcia pre druhých, najmä 
tých najbiednejších. 
Pozývame vás k duchovnému prežívaniu sviatkov. 



Liturgický kalendár: 
 

Streda 24.12. Štedrý deň 
 

Štvrtok 25.12. SLÁVNOSŤ NARODENIE PÁNA  

Piatok 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok 

Sobota 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok 

Nedeľa 28.12. Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Sviatok 

 

Predvianočné spovedanie 
V pondelok a utorok budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa rozpisu, 
ktorý je na nástenke. Prosíme vás, aby ste využili najmä tieto dva dni, pretože 
v stredu už hromadná spoveď nebude. 
Ak niekto chce pozvať kňaza domov pre svojich starších, či nevládnych 
príbuzných, nahlásiť sa môžete v sakristii alebo na farskom úrade. Spovedať 
budeme v pondelok dopoludnia. 
 

Adorácia 
V utorok, 23. decembra 2008 celodenná adorácia nebude, pretože sa v tento 
deň bude robiť vianočná výzdoba kostola. 
 

Rozpis bohoslužieb 
Za lavicami nájdete rozpis bohoslužieb v Banskej Bystrici počas vianočných 
sviatkov, ktorý si môžete vziať do svojich domácností.  
 

Dobrá novina  
Aj tento rok sa v našej farnosti organizuje koledovanie pod názvom Dobrá 
novina, ktorého súčasťou je aj zbierka na pomoc deťom v Afrike. Ak by aj 
vaše dieťa chcelo koledovať, prihlásiť ho môžete na telefónnych číslach 
a mailovej adrese: 0902/122 284 alebo 0910/502 623, pavukova@lumen.sk  
 

Ak by ste radi 25. decembra privítali malých koledníkov doma a chceli tak 
prispieť na pomoc chudobným deťom, prihlásiť sa môžete osobne v sakristii, 
na fare alebo telefonicky na telefónnom čísle 415-29-12, či mailom na adrese 
bb.katedrala@fara.sk. 
 

Svätec týždňa 
Sv. Štefan, prvomučeník (1. stor.) 
Patril medzi prvých siedmich diakonov Cirkvi. Apoštoli sa nad nimi modlili 
a vložili na nich ruky. Mali za úlohu pomáhať pri slávení Eucharistie, starať sa 
o chudobných a chorých. Štefan pochádzal zrejme z gréckeho alebo 



pogréčteného prostredia. Jeho meno po grécky znamená veniec. Jeho kázne boli 
často sprevádzané mimoriadnymi znameniami. To sa nepáčilo niektorým 
židovským horlivcom, ktorí ho predviedli pred veľradu a obžalovali, že odmieta 
Mojžišov zákon a pohŕda chrámom. Štefan vtedy predniesol dlhú nádhernú 
obrannú reč spojenú s výčitkou voči židom. Nakoniec zvolal: „Vidím otvorené 
nebo a Syna človeka stáť po Božej pravici.“ Vtedy sa na neho vrhli, vyviedli ho 
z mesta a tam ho kameňovaním usmrtili. Štefan sa ešte modlil: „Pane Ježišu, 
prijmi môjho ducha!“ a prosil za vrahov: „Pane, 
nezapočítaj im tento hriech!“ 

  

RROOKK  SSVV..  PPAAVVLLAA  
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Milí priatelia! 
Dnes sa z ostrova Cyprus preplavíme         
na pevninu, do Malej Ázie, aby sme 
pokračovali s Pavlom a jeho spoločníkmi   
na ich Prvej misijnej ceste. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 52. kalendárny týždeň. 
 

AAnnttiioocchhiiaa  vv  PPiizzííddiiii  
 

Z cyperského mesta Pafo pokračuje trojica misionárov do Perge v Pamfílii. 
Prekonali tak asi 270 km. Pamfília je oblasť na juhu Malej Ázie, ktorá      
na severe susedí s oblasťou Pizídia. Hlavným mestom Pamfílie bolo Perge. 
Toto mesto bolo založené okolo roku 1000 pred Kristom. V roku 188 pred 
Kr. mesto pripadlo Rímskej ríši. Pavol a jeho spoločníci sa vylodili 
pravdepodobne v Atálii a odtiaľ pokračovali do Perge, ktoré sa nachádza 
asi 15 km vo vnútrozemí. Perge však nebolo ich konečnou zastávkou. 
Všetci mali namierené do Antiochie v Pizídii. 
Už to nie je Barnabáš, ktorý je spomenutý ako prvý, ale Pavol a až potom 
„jeho spoločníci“. Pravdepodobne po úspechu na Cypre sa vedúcou 
osobou stáva Pavol. 
V Perge sa udeje niečo, čo pre nás ostáva záhadou. Ján Marek nečakane 
opúšťa Pavla a Barnabáša a vracia sa do Jeruzalema. Sú rôzne hypotézy. 
Jediná istá vec je tá, že Pavol sa na začiatku druhej misijnej cesty radšej 
zrieka spoločnosti Barnabáša ako by mal znova zobrať Jána Marka ako 
spoločníka. Ale vráťme sa...  



Cesta bola určite náročná. Antiochia sa nachádzala asi 160 km od Perge 
a cesta trvala približne 15-15 dní. Antiochia bola založená okolo roku 
280 pred Kristom. V roku 189 pred Kr. sa stala slobodným mestom. Bola 
zničená Arabmi v 8. stor. po Kr. 
Pavol a Barnabáš vstúpili v sobotu do synagógy, aby čítali časť z Tóry 
a z prorokov. Potom dostali pozvanie prehovoriť: Bratia, ak máte nejaké 
povzbudivé slovo pre ľud, hovorte! (Sk 13, 15). Je dobré vedieť, že        
v 1. stor. po Kr. neboli ešte poverené služby pre konkrétne osoby počas 
synagogálnej liturgie. Pri čítaní, kázaní a modlitbách sa striedali členovia 
komunity. Prípravou liturgie bol poverený predstavený synagógy. Jeho 
úlohou bolo určiť, kto bude čítať biblické texty, modlitby a kto bude kázať. 
Niekedy predstavený synagógy bol jediný, inokedy ich bolo viac, ako 
napr. aj v tomto prípade v Antiochii. Pavol sa teda ujal slova. 
Pavlova reč mala účinok, lebo ho pozývajú, aby pokračoval aj ďalšiu 
sobotu, aj keď treba počítať s tým, že išlo o diplomatické gesto, o čom 
svedčí reakcia na ďalšiu sobotu: Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti 
rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. (Sk 13, 45) 
Čo sa týka Mesiáša, ktorého Pavol tak jednoznačne spájal s Ježišom, to by 
pre Židov ešte nebol problém. No nezniesli, že sa staval nad Mojžiša 
a Zákon daný Mojžišom. A tak Pavol a Barnabáš odišli z mesta presne 
v duchu evanjelia: Striasli si prach z nôh. Pobrali sa do ďalšieho mesta,   
do Ikónia, vzdialeného asi 140 km smerom na východ od Antiochie. 
 

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

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 52. týždeň: 
 

22.12.  2Kor 3,12-18 
23.12.  2Kor 4,1-4   26.12.  2Kor 4,13-15 
24.12.  2Kor 4,5-6   27.12.  2Kor 4,16-18 
25.12.  2Kor 4,7-12  28.12.  2Kor 5,1-5 

 
 


