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Liturgický kalendár: 
 

Štvrtok 1.1. SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 
BOHORODIČKY 

 

Piatok 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora 
Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi 

Spomienka 

Sobota 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš Ľub. spom. 

Nedeľa 4.1. Druhá nedeľa po narodení Pána  

 

Ďakovná pobožnosť na konci roka 
V stredu je koniec kalendárneho roka. Ďakovná svätá omša 
s pobožnosťou bude o 16.00 hod. Kto sa zúčastní na tejto pobožnosti a 
speve Te Deum, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok 
(byť v milosti posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, vzbudiť si odpor 
k hriechu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca). 
 

Vzývanie Ducha Svätého 
Kto sa 1. januára pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo 
recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, 
môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. 
 

Prvý piatok a prvá sobota 
V týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.  
Prvopiatková pobožnosť bude v závere ranných svätých omší a večer 
o 17.30 hod. 
V sobotu bude program Fatimskej soboty na Starých Horách, na ktorý vás 
pozývame. 
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Silvester (zomr. r.335) 
Bol prvým pápežom po skončení prenasledovania kresťanov. O jeho 
mladosti veľa nevieme. Pápežom sa stal necelý rok po vyhlásení 
takzvaného Milánskeho ediktu roku 313. Hoci Cirkev týmto ediktom 



dostala slobodu, musela čeliť iným ťažkostiam. Vyskytovali sa vnútorné 
napätia, vznikali rozličné bludné náuky. K tomuto všetkému sa pápež 
musel vyjadriť, popritom pracovať na usporiadaní cirkevnej správy 
a spolupracovať s cisárom na budovaní bazilík. Konštantín Veľký totiž 
inicioval vznik štyroch veľkých bazilík v Ríme. Silvester bol pokojný 
a rozvážny muž, ktorý sa snažil vyhnúť zbytočným konfliktom 
s energickým cisárom a pri väčších podujatiach radšej ostával v úzadí. 
Silvester zomiera 31.decembra 335 v 21. roku svojho pôsobenia ako 
rímskeho biskupa. 
  

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

 

Milí priatelia! 
Naša cesta teraz povedie z Antiochie 
v Pizídii do Ikónia a Lystry, kde nastane 
určitý obrat v misijnom pôsobení Pavla 
a Barnabáša. Aký? – to sa už o chvíľu 
dozvieme. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 53. a zároveň 1. kalendárny týždeň. 
 

 

IIkkóónniiuumm  
 
Toto mesto sa nachádza v centrálnej Anatólii. Za Pavlových čias bolo 
hlavným mestom provincie Lykaónia. Je to veľmi staré mesto, jeho 
začiatky siahajú až do tretieho tisícročia pred Kristom. V Ikóniu sa 
opakuje schéma z Antiochie. Dvaja misionári vstupujú do synagógy,       
po ohlasovaní evanjelia sa komunita Židov rozdelila na dva tábory.        
Sk 14, 3 hovoria, že sa v Ikóniu zdržali dlhšie: Zdržali sa tam však dlhší 
čas a smelo si počínali v Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej 
milosti tým, že dával, aby sa diali znamenia a divy ich rukami. Keď silnel 
odpor zo strany niektorých Židov, utekajú ďalej podľa Ježišovej výzvy: 
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého (Mt 10, 
23). 
 



LLyyssttrraa  
 
Pavol a Barnabáš utekajú do Lystry. O tomto meste sa vie veľmi málo. 
Nachádza sa asi 30 km na juh od Ikónia. Založil ho cisár Augustus v roku 
26 pred Kristom. Dávna báj kládla práve do tohto mesta návštevu Dia 
a Hermesa. Podľa báje Zeus a Hermes hľadali ubytovanie, ale nikto ich 
neprijal. Napokon ich prijali starí manželia Filemón a Bauci. Ich 
pohostinnosť odmenili tým, že ich dom premenili a chrám, ich ustanovili 
za strážcov chrámu a hneď po smrti ich premenili na dub a lipu. 
 
Pavol neskôr na svojej druhej misijnej ceste v Lystre stretol Timoteja, ktorý 
pochádzal z tohto mesta a ktorý sa stal neskôr jeho spoločníkom. V Lystre 
pravdepodobne neboli Židia, lebo Pavol sa hneď obracia s kázaním ku 
pohanom. Zázrak, ktorý Pavol a Barnabáš urobili, keď uzdravili 
chromého, pripomenul ľuďom starú báj, a preto chceli vyhlásiť Pavla      
za Hermesa a Barnabáša za Dia: Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po 
lykaonsky kričali: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe." Barnabáša 
nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč (Sk 14,11-12). 
Grécky text uvádza grécke pomenovanie Zeus a Hermes, slovenské 
a niektoré ďalšie preklady uvádzajú ich latinské ekvivalenty Jupiter 
a Merkúr. 
 
Príhovor Pavla je orientovaný na jediného živého Boha, a teda proti 
polyteizmu, ktorý bol v meste veľmi rozšírený: „Mužovia, čo to robíte? Aj 
my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa         
od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem 
i more a všetko, čo je v nich. On v minulých pokoleniach nechal všetky 
národy ísť svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo 
dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia 
pokrmom a radosťou." Toto hovorili a len - len že utíšili zástupy, aby im 
neobetovali. (Sk 14, 15-18) 
 
Pavol nedokončil tento príhovor, lebo prišli Židia z Antiochie a Ikónia. 
Naviedli zástupy, aby Pavla ukameňovali. V tomto prípade čelíme istým 
chronologickým ťažkostiam. Skutky apoštolov nehovoria, či kameňovanie 
nastalo v ten istý deň. Je dosť možné, že v Sk 14, 19 začína nová scéna, 



len redakcia nie je veľmi presne urobená: Ale na to prišli z Antiochie 
a Ikónia Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali.  
Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Podobne prekvapuje, 
že Pavol po kameňovaní, keď ho považujú jeho nepriatelia za mŕtveho, je 
na ďalší deň schopný cesty. Zdá sa, že Skutky apoštolov majú na týchto 
miestach veľmi všeobecný a sumárny charakter, to znamená, že na pár 
riadkoch podávajú veci, ktoré z časového hľadiska mohli trvať podstatne 
dlhšie. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 53./1. týždeň: 
 

29.12.  2Kor 5,6-10 
30.12.  2Kor 5,11-17  02.01.  2Kor 6,3-8a 
31.12.  2Kor 5,18-21  03.01.  2Kor 6,8b-13 
01.01.  2Kor 6,1-2   04.01.  2Kor 6,14-18 

 
 
 
 
 


