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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 6.1. ZJAVENIE PÁNA Slávnosť 

Streda 7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza Ľub. spom. 

Nedeľa 11.1. KRST KRISTA PÁNA Sviatok 

 

Slávnosť Zjavenia Pána 
V utorok je slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri sv. 
omšiach sa podľa zvyku bude žehnať voda, ktorú si potom môžete zobrať 
do svojich domácností.  
Taktiež je zvykom požehnávanie domov (koleda). Kto by mal záujem 
o požehnanie svojho príbytku, môže sa zapísať v sakristii alebo sa priamo 
dohodnúť s kňazom. 
 

Trojkráľový vianočný koncert 
Katedrálny spevácky zbor Xaverius vás pozýva na Trojkráľový vianočný 
koncert, ktorý sa uskutoční v utorok, 6. januára 2007 o 19.00 v Katedrále 
sv. Františka Xaverského. 
 

Novoročný koncert 
Farnosť BB-Fončorda pozýva na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 
dnes, 4. januára o 19.00 hod. v kostole sv. Michala archanjela. Predstaví 
sa vám folklórna skupina rodiny Hlbockých. 
 
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Rajmund z Peňafortu (1175/80 - 1275) 
Študoval v Barcelone, neskôr v Bologni. Stal sa profesorom cirkevného 
práva. Po návrate do Barcelony sa stal členom dominikánskej rehole. 
Napísal vzácnu príručku pre spovedníkov. Pápež Gregor IX. si ho zvolil   
za svojho spovedníka a pomocníka pri riešení rozličných problémov. 
V tom čase totiž spôsobovali Cirkvi i spoločnosti veľké rany rôzne skupiny 
bludárov (valdénci a albigénci). Rajmundov zmysel pre systematickosť 
a poriadok veľmi pomohol rozvoju cirkevného práva. Niekoľko rokov bol 



aj generálnym predstaveným dominikánskeho rádu. Zakladal školy, 
podporoval misie medzi mohamedánmi. Pre jeho učenosť spojenú 
s poníženosťou a svätosťou bol pre všetkých veľkou autoritou. Na jeho 
pohrebe boli prítomní králi a veľké množstvo ľudu. Napriek veľkému 
uznaniu a úcte ostal celý život jednoduchým rehoľníkom, ktorý odmietal 
akékoľvek výhody. 
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Milí priatelia! 
Naša cesta s Pavlom a Barnabášom, ktorú 
nazývame Prvá misijná cesta, sa chýli       
ku koncu. Čaká nás ešte pobyt v Derbe 
a návrat do Antiochie v Sýrii. 
Zároveň nás čaká aj rozpis čítaní na 2. kalendárny týždeň. 
 

 

DDeerrbbee  
 

O tomto meste vieme veľmi málo. Nachádza sa približne 60 km        
od Lystry. Správa o činnosti Pavla a Barnabáša v tomto meste je veľmi 
všeobecná a sumárna. Skutky spomínajú, že hlásali evanjelium a získali 
veľa učeníkov (por. Sk 14, 21). Preto je pravdepodobné, že sa tu zdržali 
dlhší čas. Derbe je jediné mesto, z ktorého Pavol a Barnabáš nemuseli 
utekať (na rozdiel od Antiochie, Ikónie a Lystry). 
Dvaja apoštoli sa zo svojej prvej misijnej cesty vracajú tou istou cestou 
ako prišli, to znamená cez Lystru, Ikónium, Antiochiu: Potom sa vrátili    
do Lystry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali 
ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť      
cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, 
modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. Pavol 
a Barnabáš cítia potrebu povzbudiť vo viere spoločenstvá kresťanov 
a ustanovili starších – presbyteroi. Toto slovo nenájdeme v autentických 
listoch Pavla, ale len v pastorálnych, preto sa predpokladá, že nie je 



pôvodne Pavlovým výrazom. Úmyslom Skutkov apoštolov bolo ukázať, že 
ustanovenie starších siaha až k Pavlovi. Úlohou starších bolo bdieť      
nad stádom.  
Pavol a Barnabáš sa potom dostali do Perge, kde hlásali nejaký čas 
evanjelium a z Atálie, ktoré bolo prístavným mestom, sa odplavili naspäť 
do Antiochie v Sýrii, čo je asi 550 km.  
Prvá misijná cesta merala viac ako 2000 km. Bola pravdepodobne jeseň 
v roku 48 po Kr., keď misionári prišli do svojej „materskej“ cirkvi 
v Antiochii, kde prežili dlhší čas: Keď ta došli a zhromaždili cirkev, 
rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere 
viery. A zostali dlhší čas s učeníkmi (Sk 14, 27-28). 
 

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

 
Ako sme teda mali možnosť vidieť, Pavol naozaj zažiaril ako horlivý 
misionár, ako ten, ktorý je pre Ježiša Krista a jeho Evanjelium ísť 
kamkoľvek. Pavol však nakoniec „žiaril“ aj radosťou, s ktorou po návrate 
rozprával svoje zážitky a skúsenosti s Božím požehnaním, keď hovoril, 
aké veľké veci s nimi urobil Boh... 
 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 2. týždeň: 
 

05.01.  2Kor 7,1-4 
06.01.  2Kor 7,5-7   09.01.  2Kor 8,1-6 
07.01.  2Kor 7,8-13a  10.01.  2Kor 8,7-9 
08.01.  2Kor 7,13b-16  11.01.  2Kor 8,10-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


