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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 17.2. 
Siedmych svätých zakladateľov rehole 
služobníkov Panny Márie 

Ľub. spom. 

Sobota 21.2. 
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa 
Cirkvi 

Ľub. spom. 

Nedeľa 22.2. 7. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Benefičný koncert 
V nedeľu, 22. februára 2009 o 15.00 hod. sa v Katedrále uskutoční benefičný 
koncert klasickej a sakrálnej hudby, z príležitosti 10. výročia Diecézneho centra 
Maják v Španej Doline, založeného o. biskupom pre pastoráciu mladých ľudí. 
Finančný príspevok z koncertu bude použitý na podporu starostlivosti o mládež. 
Všetkých srdečne pozývame. 
 

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. Peter Damiani (1007-1072) 
Pochádzal z Ravenny v severozápadnom Taliansku. Veľmi skoro mu umreli 
rodičia. Jeho starší súrodenci sa o neho príliš nestarali. Ako 28 ročný vstupuje  
do rehole benediktínov. Po pár rokoch sa stal predstaveným kláštora. Veľmi sa 
usiloval o pozdvihnutie života v kláštore a v celej Cirkvi. Preto mu právom patrí 
titul skutočného reformátora 11. storočia. Pre jeho účinné pozitívne pôsobenie 
ho pápež Štefan IX. vymenoval za ostijského biskupa a kardinála. Okrem 
starostlivosti o svojich veriacich mal Peter na starosti rozličné cestovania 
a vyjednávania medzi znepriatelenými stranami. Tieto povinnosti, neraz ťažké 
a niekedy neúspešné, ho napokon vyčerpali a na jednej z podobných ciest 
zomrel. Hneď po jeho smrti ho začali uctievať ako svätca. Zanechal množstvo 
usmernení pre mníšsky život ako aj kázne, básne, modlitby a životopisy svätých. 



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

 

Milí priatelia! 
Dnes sa vyberieme s Pavlom a Sílasom na Druhú misijnú  
cestu, kde navštívime už existujúce kresťanské komunity,  
ale aj úplne nové miesta. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 8. kalendárny týždeň. 
 

NNáávvšštteevvaa  cciirrkkeevvnnýýcchh  kkoommuunníítt  
Prvá časť druhej misijnej cesty bola pravdepodobne veľmi rýchla. Pavol 
a Sílas navštívili komunity založené na prvej ceste. Jediný dôraz kladú 
Skutky apoštolov na návštevu v Lystre, kde Pavol stretol Timoteja, 
o ktorom dostal dobré odporúčania od veriacich z Lystry a Ikónia. Pavol 
ho pripája k svojmu spoločníkovi Sílasovi. Timotej mal otca Gréka 
a matku Židovku. Na základe židovského pôvodu bol Timotej 
považovaný za Žida. Z 2 Tim 1,5 vie, že jeho matka sa volala Eunika 
a stará mama Loida. Pavol o nich hovorí, že mali úprimnú vieru.  
Niektorí exegéti sa domnievajú, že Timoteja pokrstil samotný Pavol alebo 
že ho stretol už na prvej misijnej ceste v Lystre. Isté je, že v Sk 16,1 je 
Timotej už kresťanom: Prišiel aj do Derbe a Lystry. Tam bol istý učeník 
menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék. Pavol dal 
Timoteja obrezať. Bol si vedomý, že obriezka nebola vyžadovaná           
pre spásu, ale bola iba znakom príslušnosti k židovskému národu. Pavol to 
bral skôr ako výhodu pri kontakte so Židmi. 
Keď Pavol skončil svoje pôsobenie medzi týmito komunitami, zaumienil si 
prejsť na nové misijné územie. Prešli cez Frýgiu a Galáciu do Troady. 
Bolo to mesto založené okolo r. 300 pred Kr. Latinský historik Suetonius 
píše vo svojom diele Život dvanástich cisárov, že cisár Augustus vyhlásil 
toto mesto slobodným a že uvažoval urobiť z neho hlavné mesto ríše, 
keďže malo výbornú polohu medzi Európou a Áziou. Samozrejme, v čase 
Pavla nikto nebral tento prechod z Troady do Macedónska ako prechod 
z Ázie do Európy, tak ako to chápeme my. Autor Skutkov apoštolov chcel 
pravdepodobne upriamiť pozornosť na Korint, Atény a možno aj na Rím, 
lebo toto boli centrá impéria a kultúry. Tak treba chápať aj nočné videnie 
opísané v Sk 16,9: Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi 



Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!" Rímska 
provincia Macedónsko pozostávala z veľkej časti z dnešného severného 
a stredného Grécka. Okolo r. 500 pred Kr. vzniklo na tomto území 
kráľovstvo, ktoré najväčší rozkvet nadobudlo za vlády Filipa II. 
Macedónskeho (382-336 pred Kr.) a predovšetkým jeho syna Alexandra 
Veľkého (356-323 pred Kr.). Macedónske vojny proti Rimanom spôsobili, 
že kráľovstvo sa v roku 146 pred Kr. stalo definitívne súčasťou Rímskej 
ríše. 
Pri odchode Pavla z Troady registrujeme v Skutkoch apoštolov aj dôležitý 
fakt z hľadiska štýlu písania. Rozprávanie sa mení z tretej osoby 
jednotného čísla na prvú osobu množného čísla. Niektorí predpokladajú, 
že práve tu sa k Pavlovi pripojil aj Lukáš. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 6. týždeň: 
 

16.02.  Gal 4,8-14 
17.02.  Gal 4,15-20  20.02.  Gal 5,1-6 
18.02.  Gal 4,21-26  21.02.  Gal 5,7-12 
19.02.  Gal 4,27-31  22.02.  Gal 5,13-17 

 
 
 
 

Predstavujeme 
Dnes zakončíme predstavovanie rehoľných komunít, ktoré žijú a pôsobia 
v našej farnosti. Minulý týždeň sme mohli spoznať sestry Vincentky         
vo všeobecnosti. Dnes ich spoznáme ako a kde na Slovensku slúžia. 
 
Samostatná Provincia dcér kresťanskej lásky bola zriadená 30. januára 
1922 ako Česko-Slovenská provincia so sídlom v Ladcoch. Počet sestier 
a diel v novej provincii vzrastal. V roku 1947 provincia slávila strieborné 
jubileum s počtom sestier 1200. Hlavné diela, kde sestry pracovali boli 
nemocnice, školy každého stupňa spolu s internátmi a sirotincami a iné 
sociálne apoštolské diela.  



Komunita v Banskej Bystrici vznikla v roku 1932. Tridsať sestier 
pôsobilo na základnej a obchodnej škole s internátom. V nemocnici bolo 
zamestnaných 35 sestier. 
Sestry, ktoré pracovali v školstve boli vyvezené 29. augusta 1950            
do Belušských Slatín. 
Sestry, ktoré pracovali v nemocnici boli vyvezené 22. augusta 1956        
do Podolínca. 
Komunita DKL v Banskej  Bystrici vznikla znovu 1.6.1993 na opakovanú 
žiadosť o. biskupa Rudolfa Baláža, ktorý prosil sestry do služieb Diecéznej 
charity v Banskej Bystrici. Dve sestry nastúpili do služby pre mentálne 
postihnutých v Dome sv. Terézie. 
V roku 1996 pribudli do komunity tri staršie sestry z komunity Brehov. 
Tohto času komunita má osem sestier, šesť sestier sú staršie a dve slúžia 
v Diecéznej charite ako zdravotné sestry ADOS Mária. V nedele a sviatky 
tri sestry roznášajú Sv. prijímanie chorým a osamelým ľuďom. Príležitostne 
sestry navštevujú ľudí bez domova v Dome núdznych v spolupráci 
s otcami Vincentínmi pre duchovnú službu. 
 
Kde pôsobíme? 
V súčasnosti má naša Spoločnosť 28 komunít so 408 sestrami. 
Z toho na Slovensku 19 komunít, v Čechách 6 komunít, na Ukrajine 2 
komunity a v Rusku 1 komunita. 
Provinciálny dom máme v Nitre, kde je aj formácia mladých sestier. 
 
Na Slovensku 3 komunity sú pre staré a choré sestry, starostlivosť je 
zverená mladším sestrám, ktoré vedú mariánske družiny v blízkom okolí. 
Sestry v komunite v Beckove slúžia starým a chorým kňazom. V ostatných 
komunitách sestry slúžia bezdomovcom, starým a opusteným ľuďom v ich 
domoch, väzňom, sociálne slabším rodinám a vedú mariánske družiny.  
Sestry v komunite v Nitre na Samovej ulici slúžia v kňazskom seminári. 
 
V Čechách dve komunity sú pre staré a choré sestry, starostlivosť je 
zverená mladším sestrám. Jedna komunita slúži v nemocnici v Hradci 
Králové. Sestry v komunite Brno sú v podomovej službe. 
 


