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Liturgický kalendár: 
 

Streda 4.3. Sv. Kazimíra  

Sobota 7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc  

Nedeľa 8.3. 2. Pôstna nedeľa  

 

Svetový deň modlitieb 
Tohtoročné ekumenické modlitbové stretnutie – Svetový deň modlitieb sa 
uskutoční 6. marca o 17.30 hod. v kostole sv. Michala Archanjela                
na Fončorde.  
Modlitby ako aj finančná zbierka sú zamerané na pomoc chudobným 
a utláčaným a na podporu vzdelania v Papue – Novej Guinei.  
 

Jarná zbierka na charitu 
Dnes je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Všetkým darcom už vopred 
úprimné Pán Boh zaplať. 
 

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. marca bude na Starých Horách Fatimská sobota, na ktorú vás pozývame.  
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Kazimír (1458-1484) 
Narodil sa na kráľovskom hrade v Krakove. Už ako mladý princ vynikal 
bystrosťou a múdrosťou. Jeho otec, poľsko-litovský kráľ Kazimír IV. v ňom videl 
svojho nástupcu a preto ho poveroval rozličnými dôležitými úlohami.       
No mladého Kazimíra viac zaujímalo štúdium a duchovný život. Svoje 
povinnosti však nezanedbával. Jeho úcta k Eucharistii a k Panne Márii boli       
pre neho vždy veľkou silou. Za manželku mu ponúkali dcéru nemeckého cisára, 
no on sa už predtým rozhodol žiť v celibáte až do smrti. Prísny spôsob života 
oslabil jeho organizmus, takže ako 25 ročný veľmi rýchlo podľahol tuberkulóze. 
Zomrel na zámku v litovskom Grodne. V Poľsku a v Litve vzniklo veľmi rýchlo 
množstvo kostolov zasvätených jeho úcte. Mnohé z nich však boli v Litve počas 
komunizmu premenené na sklady a múzeá. 



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

 

Milí priatelia! 
Dnes s Pavlom a jeho druhmi navštívime Solún. 
Kresťanská komunita v ňom tak úprimne prijala Krista, že sa stala  
príkladom pre celé Macedónsko. Nebolo to však bez ťažkostí. 
Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 10. kalendárny týždeň. 
 

SSoollúúnn  
 

V Sk 17,1 sa spomína, že Pavol a spoločníci prešli cez Amfipolis a Apoloniu 
a prišli do Solúna. Solún bol vzdialený 150 km od Filíp. Od Sk 17,1 sa dej opäť 
opisuje v tretej osobe jednotného čísla. Pravdepodobne preto, že Lukáš ostal    
vo Filipách. Prítomnosť Timoteja je rovnako neistá, lebo sa o ňom rozpráva až 
v Sk 17,14 (v Berei). 
Mesto Solún bolo založené v roku 3115 pred Kr. a pomenované podľa manželky 
(Tesalonika) generála Kasandra, ktorý založil toto mesto. Za čias Rimanov bolo 
riadené radou, ktorá sa skladala zo šiestich politarchov – úradníkov. Hovorí sa 
o tom v Sk 17,6.8, kde slovenský preklad uvádza výraz „predstavení mesta“. 
Skladba obyvateľstva bola rôzna. Ako vo väčšine helénskych miest, aj v Solúne 
bola židovská komunita. Podľa svojho zvyku ohlasuje Pavol evanjelium Židom 
a potom pohanom. Pavol tu nájde aj prácu (1Sol 2,9). 
Pavol po tri soboty ohlasuje Krista. Vidíme, že Pavol neohlasuje Mesiáša 
osláveného, lebo v takého verili aj Židia, ale ohlasoval Mesiáša trpiaceho. 
Všimnime si obsahovú zhodu: aj emauzským učeníkom Ježiš vysvetľuje, že 
Mesiáš musel trpieť a tak vojsť do svojej slávy. 
Výsledok takého ohlasovania bol očakávaný. Zhromaždenie sa rozdelilo na dva 
tábory. Na jednej strane sú niektorí Židia, Gréci a ženy z aristokratických rodín, 
ktorí uverili a pridali sa k Pavlovi a Sílasovi, na druhej strane sú to Židia hnaní 
hnevom a žiarlivosťou. 
Koľko trval pobyt Pavla a Sílasa presne nevieme, možno niekoľko mesiacov. 
Pavol v 1 Sol 2,9-12 o svojej činnosti v tomto meste píše: Veď sa, bratia, 
pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme 
nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. Sami ste 
svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám 
veriacim. Viete predsa, že sme každého z vás, ako otec svoje deti, prosili, 
povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý 
vás volá do svojho kráľovstva a slávy. 



Pavlova práca musela byť namáhavá nielen po stránke fyzickej, ale aj psychickej 
pre neustále rozpory, ktorým musel čeliť: Ale po toľkom utrpení a potupovaní, 
ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie 
evanjelium uprostred mnohých ťažkostí (1 Sol 2,2) a kvôli prenasledovaniu (1 Sol 
2,14-16). Námaha Pavla a jeho spoločníkov však nebola márna. Solúnčania 
odpovedali s horlivosťou a múdrosťou Ducha: ...keď ste od nás prijali Božie 
slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - 
ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich (1 Sol 2,13). Dokonca sa 
Solúnčania stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku: A vy ste 
napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého 
prijímali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku 
a v Achájsku. Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku 
a Achájsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže už 
nemusíme nič hovoriť. (1 Sol 1,6-8). 
Skutky 17,5 spomínajú Jasona: Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov 
z ulice, vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. Zastali pri Jasonovom dome a chceli 
ich vyviesť pred ľud. Zdá sa, že to bol človek, u ktorého Pavol a spoločníci 
bývali, dokonca pre nich riskoval aj život. Pavol v Jasonovi našiel najkrajšie 
ovocie svojho apoštolátu, podobne aj v Aristarchovi, ktorý ho sprevádzal         
na tretej misijnej ceste a tiež z Cézarey do Ríma. Na tretej ceste sa spomína aj 
Sekundus. Pavol si našiel statočných a verných spolupracovníkov, 
prostredníctvom ktorých udržiaval živé kontakty s jednotlivými spoločenstvami 
a delili sa s ním o zodpovednosť na misijnom diele. Pavol a Sílas odchádzajú 
v noci do Berey, určite aj preto, aby neohrozili Jasona, ktorý dal záruky za Pavla 
a jeho spoločníkov: Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku, prepustili ich 
(Sk 17,9). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 10. týždeň: 
 

02.03.  Ef 1,15-19 
03.03.  Ef 1,20-23   06.03.  Ef 2,11-13 
04.03.  Ef 2,1-5   07.03.  Ef 2,14-18 
05.03.  Ef 2,6-10   08.03.  Ef 2,19-22 



 
 
 
 
 
 
 
 

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 

NA OBNOVENEJ KALVÁRII NA URPÍNE 
V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Všetkých Vás srdečne pozývame na pobožnosť krížovej cesty 
na obnovenej Kalvárii na Urpíne v Banskej Bystrici 

v nižšie uvedených termínoch. 
 

Každú nedeľu pobožnosť vyvrcholí slávením sv. omše 
o 1530 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža na vrchole Kalvárie. 

 

Do pozornosti Vám dávame najmä už tradičnú krížovú cestu 
na piatu pôstnu nedeľu, 

ktorú o 1400 hod. aj s nasledujúcou sv. omšou bude sláviť 
 

banskobystrický diecézny biskup Mons.  Rudolf  Baláž 
 

Pobožnosť krížovej cesty pripravujú: 
1. pôstna nedeľa 01. 03. 2009 1400 hod. bratia bosí karmelitáni 
2. pôstna nedeľa 08. 03. 2009 1400 hod. farnosť Priechod 
3. pôstna nedeľa 15. 03. 2009 1400 hod. farnosť B.B. – Mesto 
4. pôstna nedeľa 22. 03. 2009 1400 hod. farnosť Selce 
5. pôstna nedeľa 29. 03. 2009 1400 hod. farnosť B.B. – Katedrála 
Kvetná nedeľa  05. 04. 2009 1300 hod. mládež dekanátu Žiar n. Hr. 
 
 

Pobožnosť krížovej cesty v iné dni než nedele: 
Utorok po 3. pôst.ned. 17. 03. 2009 1915 hod. mládež z UPC v B.B. 

(Táto krížová cesta na Kalvárii sa začne po mládežníckej sv. omši v Katedrále) 
 

Veľký piatok  10. 04. 2009 1000 hod. bratia bosí karmelitáni 
 

Adorácia pri Pánovom Hrobe: 
Na Veľký piatok Vás pozývame aj na poklonu Eucharistii a Krížu pri Pánovom Hrobe, 
ktorá sa uskutoční vo večerných hodinách od 1800 do 2100 hod. v kostole Povýšenia sv. 
Kríža na Kalvárii. 

bratia bosí karmelitáni 


