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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 2.2. OBETOVANIE PÁNA Sviatok 

Utorok 
3.2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka  

Sv. Oskára, biskupa 
Ľub. 

spomienka 

Štvrtok 5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka 

Piatok 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka 

Nedeľa 8.2. 5. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Deň zasväteného života 
2. február je Dňom zasväteného života. Rehoľníci a zasvätení laici, žijúci v našej 
diecéze, budú mať stretnutie s diecéznym biskupom, Mons. Rudolfom Balážom 
v Katedrále, v pondelok 2. februára počas slávnostnej sv. omše o 17.00 hod. Pri 
tejto sv. omši bude aj požehnanie sviec. 
Preto sv. omša o 18.00 hod. v tento deň nebude. 
 

Pobožnosti v týždni 
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude ráno po svätých 
omšiach a večer na ukončenie adorácie o 17.30 hod.. 
7. februára, bude na Starých Horách Fatimská sobota, na ktorú vás pozývame. 
Program na ňu pripravili mladí z farnosti Fončorda. 
 

Blízka príprava na manželstvo 
Mladých ľudí, ktorí chcú prijať sviatostné manželstvo v tomto roku alebo 
v budúcnosti, pozývame na kurz blízkej prípravy na manželstvo v Centre      
pre rodinu, ktorý sa bude konať počas pôstu 2009 - 28. 2. , 7. 3. a 14. 3. 2009.  
Prihlásiť sa môžete na tel.č. 048 472 02 21, resp. SMS 0915 973 985 , osobne 
v Centre pre rodinu, alebo na www.rodinabb.sk/aktivity/kurzy/pripravy-na-
manzelstvo  
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Blažej (zomrel r. 316?) 
Podľa starých životopisov bol Blažej pôvodne lekár. Neskôr sa stal biskupom 
v arménskom meste Sebaste. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Licínia 
sa Blažej ukryl v jednej jaskyni, kde (podľa legendárnych správ) žil spolu 
s divými zvermi. Poľovníci, ktorí ho objavili, ho udali a rímske úrady ho hneď 



zajali. Do väzenia za ním prichádzalo množstvo ľudí. Povzbudzoval ich 
a uzdravoval. Medzi mnohými uzdraveniami vynikajú uzdravenia hrdla, z čoho 
sa neskôr vyvinul zvyk udeľovať tzv. „svätoblažejské“ požehnanie hrdla. 
Blažejovo väzenie skončilo vyšetrovaním, pri ktorom ho nútili vzdať sa 
kresťanskej viery. Bili ho, zavesili ho za ruky na strom a telo mu driapali 
železnými hrebeňmi. Nakoniec ho sťali. Hoci máme o ňom málo spoľahlivých 
informácii, jeho úcta v Cirkvi je od nepamäti veľmi rozšírená. 

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

 

Milí priatelia! 
Na Koncile v Jeruzaleme sme mohli sv. Pavla poznať  
ako muža priameho, pre ktorého je jasnosť pri hlásaní  
evanjelia na prvom mieste. Túto jeho črtu uvidíme  
aj teraz, v Antiochii. 
Zároveň ponúkame aj rozpis čítaní na 6. kalendárny týždeň. 
 

SSppoorr  vv  AAnnttiioocchhiiii  
Po skončení koncilu Pavol a Barnabáš odišli spolu s dvoma vyslancami 
cirkvi v Jeruzaleme Judom-Barsabášom a Sílasom naspäť do Antiochie, 
kde referovali o rozhodnutí apoštolov a Skutky apoštolov opisujú 
nadšenie, s ktorým prijali kresťania v Antiochii túto správu: Keď ich 
vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď 
ho prečítali, radovali sa z tejto útechy (Sk 15,30-31). 
Pavol a Barnabáš zostali v Antiochii dlhší čas. V tom období sa v meste 
udeje niečo, čo je neskôr označované ako „spor v Antiochii“. Bolo to 
niekedy okolo r. 50 po Kr. Ako k tomu došlo? 
V období po koncile prišiel do Antiochie aj Peter, ale nevieme z akých 
dôvodov. Peter jedával s pohanmi, čo nie je nič prekvapujúce, veď aj on 
mal skúsenosť s pohanmi (pokrstil rímskeho stotníka Kornélia). Ale toto 
netrvalo dlho. Ako sa spomína v Gal 2,12 len dovtedy, kým neprišli 
niektorí od Jakuba. To neznamená, že by ich Jakub poslal, ale skôr sa 
jedná o fanatických židokresťanov, ktorí sa odvolávali na autoritu Jakuba, 
ako naznačuje text listu Galaťanom, ktorý spomína Jakuba ako stĺp cirkvi. 
Petrovo správanie sa po ich príchode mení: Ale keď prišli, odťahoval sa 
a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. (Gal 2,12b) Postoj Petra 
nebol priamym zapretím princípov dohodnutých na koncile, ale bol 



vedený prehnanou opatrnosťou. Chcel sa vyhnúť nepríjemným reakciám 
zo strany fanatických židokresťanov, ale dôsledky jeho správania boli 
katastrofálne, dokonca aj Barnabáš, Pavlov spoločník, sa nechal strhnúť: 
A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť 
ich pokrytectvom (Gal 2,13). 
Treba povedať, že spôsob Pavlovej reakcie bol jasný a silný: Keď ty, Žid, 
žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť               
po židovsky?! (Gal 2,14). „Žiť po židovsky“ znamenalo žiť židovským 
spôsobom a tým ohroziť jednotu kresťanov a položiť pred kresťanov 
pochádzajúcich z pohanstva presvedčenie, že Kristus nie je jedinou 
spásou pre kresťanov. Ospravodlivenie prichádza skrze vieru v Krista a nie 
skrze Mojžišov zákon. Pavol nehovorí o reakcii Petra. Predpokladáme, že 
Peter uznal svoje pomýlenie.  

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

 
 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 6. týždeň: 
 

02.02.  Gal 1,6-10 
03.02.  Gal 1,11-17  06.02.  Gal 2,6-10 
04.02.  Gal 1,18-24  07.02.  Gal 2,11-16 
05.02.  Gal 2,1-5   08.02.  Gal 2,17-21 

 
 

Predstavujeme 
Dnes pokračujeme v predstavovaní rehoľných komunít, ktoré žijú a pôsobia 
v našej farnosti. Minulý týždeň sme sa vybrali „na návštevu“ k sestrám 
dominikánkam. Dnes u nich ešte pobudneme, aby sme sa dozvedeli niečo 
o ich nebeskej patrónke a o ich pôsobení. 
 

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy. 
 

Kto bola blahoslavená Imelda? 
Imelda Lambertiniová /1320-1333/, pochádzala zo šľachtickej rodiny a narodila 
sa v Bologni. Ako celkom mladá bola prijatá za ,, sestru mníšku“ rehole sv. 
Dominika. Z kláštorného Martyrológia sa dozvedáme: ...zomrela Imelda de 



Lambertinis, ktorej kým ešte žila, nebo zoslalo hostiu. Prítomný kňaz ju zachytil 
a Imelda ju prijala v prítomnosti mnohých.“ Nadväzne na túto udalosť ďalšia 
správa k tomu dodáva: „A hneď nato vypustila ducha.“ 
Svätý pápež Pius X. z vlastnej vôle vyhlásil Imeldu za nebeskú patrónku a vzor 
detí, ktoré prvý raz pristupujú k Eucharistii.  
 
Kde všade pôsobíme? 
V súčasnosti má naša kongregácia 9 komunít na Slovensku a 1 komunitu          
na Ukrajine. Konvent bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej je našou najväčšou 
komunitou. Tu okrem sestier na dôchodku žijú aj sestry ktoré sa o ne starajú a 
spolu s bratmi dominikánmi spolupracujú na širokom apoštoláte vo farnosti. 
Druhou najväčšou komunitou je Konvent Krista Kráľa v Košiciach, kde máme 
Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského a Materskú školu bl. Imeldy. 
V Konvente sv. Ruženy z Limy v Bačkove máme noviciát, kde sa mladé sestry 
pripravujú na svoj rehoľný život. 
V Konvente sv. Dominika v Petrovanoch sa venujeme starým ľuďom.  
V ostatných domoch sa sestry venujú katechéze, prednášajú na univerzite, 
rôznymi službami prispievajú v apoštoláte alebo sociálnou pomocou v blízkom 
okolí. 
Tu v Banskej Bystrici pracujeme na Biskupskom úrade, kde vykonávame službu 
starostlivej Marty.  
Ako nás spoznáte? 
Našim vonkajším znakom zasvätenia je biely dominikánsky habit. Skladá sa 
z tuniky, ktorá je prepásaná koženým opaskom na ktorom je zavesený pätnásť 
desiatkový ruženec. Cez hlavu sa oblieka škapuliar, ktorý je o niečo kratší ako 
tunika. Pri prvých sľuboch sestra dostáva čierny posvätený závoj. 
Dominikov ideál je ideálom jednoty, veľkej rodiny do ktorej patria bratia, 
kontemplatívne mníšky, sestry apoštolského života a laici. 
Kto sú laici sv. Dominika? 
Sú to muži a ženy, slobodní alebo žijúci v manželstve. Podľa príkladu               
sv. Kataríny Sienskej sprítomňujú Krista na každom mieste. Členovia miestnych 
spoločenstiev sa podľa možnosti stretávajú raz za mesiac. Aj tu v Banskej Bystrici 
máme dve bratstvá laikov sv. Dominika: Bratstvo sv. Kataríny Sienskej a Bratstvo 
bl. Hyacinta Cormiera. 
Pri dominikánskych kláštoroch vznikali tiež Bratstvá sv. ruženca. Dnes sú       
na Slovensku tieto bratstvá: Bratstvo sv. ruženca,  Bratstvo večného ruženca, 
Bratstvo živého ruženca. 
 
Pre začiatočníkov je Dominik tajomstvom, ktoré sa im odhalí len jeho 
nasledovaním. 
 


