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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 17.3. Sv. Patrika, biskupa  

Streda 18.3. Sv. Cyrila Jeruzalemského  

štvrtok 19.3. SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE Slávnosť 

Nedeľa 22.3. 4. Pôstna nedeľa  

 

Biblická olympiáda 
V stredu a vo štvrtok bude prebiehať dekanátne kolo Biblickej olympiády, ktoré 
začne sv. omšou o 8.30 v Katedrále a bude pokračovať v Diecéznom centre Jána 
Pavla II. Nech horlivosť žiakov a študentov v poznávaní kníh Svätého Písma je aj 
pre nás ostatných povzbudením k jeho pravidelnému čítaniu a štúdiu. 
 

Kresťanskí seniori 
Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov a priaznivcov                    
na výročné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes (v nedeľu) o 14.30 v DC JPII. 
 
 
 
 
 
 

Svätec týždňa 
Sv. Patrik (385?-461?) 
Pochádzal zo západného pobrežia dnešného Anglicka, ktoré vtedy okupovali 
Rimania. Dobré spoločenské postavenie Patrika zvádzalo k ľahkomyseľnému 
životu bez duchovného života a štúdia. Ako 16 ročného ho odvliekli piráti ako 
otroka do Írska. Patrikovou prácou bolo pastierstvo. V samote na lúkach a lesoch 
sa Patrik úplne zmenil. Začal sa modliť. Po šiestich rokoch sa mu podarilo utiecť, 
no spomienky na Írsko ho postupne priviedli k myšlienke vrátiť sa tam ako 
misionár. Najprv odišiel do Gálie aby študoval. Jeho vzdelanie nebolo 
dostatočné, mnohí pochybovali o jeho schopnostiach. Napriek tomu bol 
vysvätený nielen za kňaza, ale aj za biskupa s poverením hlásať evanjelium 
v Írsku. Patrik získal svojou horlivosťou mnoho ľudí, organizoval cirkevné 
strediská na spôsob mníšskych spoločenstiev. Pôsobil hlavne v severnom 
a severozápadnom Írsku. Jeho pôsobenie však prekážalo keltských pohanským 
kňazom, ktorí sa viackrát bezvýsledne usilovali o jeho smrť. Patrikovi dnes 
právom patrí titul „patrón Írska“. Úcta k nemu sa rozrástla nielen v Anglicku 
a Írsku, ale neskôr aj v Amerike a Austrálii.   



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

 

Milí priatelia! 
Aténčania Pavla neprijali. Až na malý úspech to vyzeralo  
ako riadny neúspech. Pavol musel odísť.  
Kam namieri svoje kroky? Vybral sa do neďalekého Korintu,  
kde v podstate musel začať odznova.  
 

KKoorriinntt  
 

Korene mesta siahajú až do 5. tisícročia pred Kr. Najväčší rozkvet zažilo 
v 5.-4. stor. pred Kr. Korint mal dva prístavy. Na východe Kenchry a        
na západe Lecheo. To robilo z Korintu bohaté obchodné centrum. Korint 
bol centrom kultu boha Poseidona, k úcte ktorého sa každé dva roky 
konali hry. Archeologické vykopávky potvrdzujú prítomnosť pohanských 
chrámov zasvätených Apolovi, Aténe, Afrodite a ďalším božstvám, čo 
poukazuje na kultovú rozmanitosť, ktorá panovala v Korinte. 
Keď Pavol prišiel z Atén do Korintu (vzdialenosť medzi mestami je cca 85 
km), prijal ho manželský pár – Žid Akvila, pôvodom z Pontu a jeho 
manželka Priscilla, ktorí prišli z Ríma, odkiaľ boli vyhnaní na základe 
dekrétu cisára Klaudia (41-53 po Kr.). Ako píše latinský historik Svetónius: 
Klaudius, keďže Židia neustále vyvolávali nepokoje z dôvodu Chresta, 
vypudil ich z Ríma. Podľa historikov to naznačuje, že kresťanstvo v tom 
čase už bolo v Ríme rozšírené. 
Manželia Akvila a Priscilla poskytli Pavlovi ubytovanie a prácu. Pavol 
spolu s nimi chodil každú sobotu do synagógy. Manuálna práca mu 
bránila úplne sa venovať ohlasovaniu slova. Až keď prišli Timotej a Sílas, 
ktorí priniesli finančnú pomoc, mohol sa Pavol celkom venovať hlásaniu: 
Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu 
a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš (Sk 18,5). Keď Židia odporovali 
jeho učeniu, Pavol opakuje gesto, ktoré už urobil v Pizídii: Ale keď mu 
protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: „Vaša krv na vašu 
hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“ (Sk 18,6 a porov.        
Sk 13,46.51). 



Od tej chvíle začal v dome Títa Justa. Pavol ostal v tomto meste jeden 
a pol roka, na jeho hlásanie sa obrátil Krispus, predstavený synagógy. 
Znamená to, že Pavol úplne nepretrhol kontakty so Židmi, akoby sa podľa 
Sk 18,6 zdalo. Príchod Timoteja a Sílasa znamenal, že priniesli aj 
najnovšie správy o cirkevných komunitách v Macedónsku, najmä 
v Solúne. Kresťania v Solúne museli čeliť útokom zo strany Židov, ale 
väčšie nebezpečenstvo hrozilo vo vnútri samotnej kresťanskej komunity, 
ako to ukazuje 1 Sol 4,3-8.11-12; 5,14. Pavol na tieto ich správy reaguje 
listom solúnskej cirkvi, ktorý je jeho prvý a vôbec najstarší spis Nového 
zákona! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 12. týždeň: 
 

16.03.  Ef 4,14-16 
17.03.  Ef 4,17-24   20.03.  Ef 5,6-10 
18.03.  Ef 4,25-32   21.03.  Ef 5,11-14 
19.03.  Ef 5,1-5   22.03.  Ef 5,15-20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 


