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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 28.4. 
Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka 
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza 

Ľub. spom. 

Streda 29.4. 
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, 
spolupatrónky Európy 

Sviatok 

Štvrtok 30.4. Sv. Pia V., pápeža Ľub. spom 

Piatok 1.5. Sv. Jozefa, robotníka Ľub. spom. 

Sobota 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Nedeľa 3.5. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Misijná rozlúčka 
Dnes večer (26.4.) o 18.00 hod počas sv. omše bude misijná rozlúčka so sestrou 
Leou Máriou (Jarkou) Staršou, ktorá dostala za svoje pôsobisko Papuu – Novú 
Guineu. Pozývame všetkých, ktorí ju poznáte, či už z čias mládežníckych 
stretnutí 90-ych rokov alebo ako náboženskú redaktorku Rádia Lumen.  
V súvise s touto udalosťou sestry Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého 
pripravili dve krátke prezentácie: jedna začne pred sv. omšou o 17.30 a druhá 
bude hneď po sv. omši. 
 

Pozvanie diecézneho biskupa 
Banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž pozýva spolubratov 
kňazov spolu s farníkmi a rehoľníkov na spoločné slávenie svätej omše    
2. mája 2009 o 18.00 h. v Katedrále sv. Františka Xaverského, počas ktorej 
sa diecézne spoločenstvo rozlúči s rodákom a doterajším správcom 
farnosti v Radvani P. Róbertom Bezákom, CSsR.  
Počas svätej omše bude duchovné spoločenstvo Banskobystrickej diecézy 
vyprosovať hojnosť Božích darov pre apoštolskú službu arcibiskupa 
Róberta Bezáka pre Trnavskú arcidiecézu. 
 

Zbierka na seminár 
Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na seminár. Všetkým darcom už 
vopred Pán Boh zaplať. 



 
 

Ponúkame: 
Univerzita tretieho veku 
Teologický inštitút pri Kňazskom seminári v Badíne oznamuje, že otvára 
Centrum ďalšieho vzdelávania pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú 
vzdelávať v teologických vedách. Centrum ďalšieho vzdelávania otvára tri 
študijné odbory:  

1. Filozoficko-teologické vzdelávanie pre lektorov a akolytov 
2. Teologická antropológia a antropologická katechéza 
3. Teológia manželstva a rodiny 

Vzdelávací proces bude trvať 3 roky. Podmienkou pre Univerzitné vzdelávanie je 
maturita.  
Podrobnejšie informácie a formulár prihlášky nájdete na www.xaver.sk alebo     
na tel.č. 048/4182240. 
Prihlášky treba poslať podľa formulára do 01.09.2009 na adresu KS: 

TI pri KS sv. Františka Xaverského 
Banská 28 
976 32 Badín 

Pohovory s prihlásenými budú 04.09.2009 v Kňazskom seminári sv. Františka 
Xaverského v Badíne od 9:00 hod.  
Začiatok školského roka bude 22.09.2009 a začne sv. omšou spojenou s Veni 
Sanctae o 9:30 hod. v kaplnke Kňazského seminára v Badíne. 
 
 

5. rozhlasová púť Rádia Lumen 
Rádio Lumen pripravuje v tomto roku 5. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v piatok 1. mája 2009. Jej tohtoročná 
téma znie Ohlasovať Božie milosrdenstvo (podľa sv. Pavla).   Cieľ púte:  

– vnímať veľkosť mislordnej Božej lásky v živote každého človeka, 
– posilniť sa v nasledovaní Milosrdného Ježiša, 
– púťou a modlitbou prežiť odkaz milosrdenstva pre iných, 
– poznať odkaz svätej sestry Faustíny. 

Program začne o 9.00 hod. možnosťou sv. spovede, o 10.00 bude privítanie 
pútnikov a po ňom modlitba posv. ruženca. O 11.00 hod. nasleduje slávnostná 
svätá omša. Popoludňajší program sa začne o 14.00 hod. vystúpením pani Hanky 
Servickej. Zbor sv. Romana Sladkopevca zaspieva Akatist k Ježišovi Kristovi        
o 14.30 hod. O 15.00 hod. nasleduje korunka k Božiemu milosrdenstvu 
a záverečné požehnanie pútnikov. 
Informácie o 5. rozhlasovej púti získate v pracovných dňoch na telefónnych 
číslach 048/4710810, 4710826 alebo na Lumen linke každý štvrtok od 16.00 



hod. do 18.00 hod., na bezplatnom telefónnom čísle 0800 113 144, prípadne    
e-mailom na adrese: put@lumen.sk . 
 

Svätec týždňa 
Sv. Atanáz (295? 373)  
Žil v egyptskej Alexandrii. Ešte ako chlapec bol svedkom krutého 
Diokleciánovho a Galériovho prenasledovania kresťanov. Ako mladík bol       
na púšti žiakom sv. Antona pustovníka. V čase, keď už Cirkev dostala slobodu, 
začali sa v nej objavovať všelijaké bludné učenia. Istý kňaz Árius popieral 
Ježišovo božstvo. Atanáz, ako diakon a tajomník Alexandrijského biskupa, 
zostavil list, v ktorom argumentuje proti tomuto bludnému učeniu – arianizmu. 
Atanáz sa onedlho stal biskupom v Alexandrii, nakoľko jeho predchodca zomrel. 
Jeho horlivá práca priniesla diecéze bohaté ovocie. No kvôli svojím protivníkom 
– ariánom a meleciánom musel päť krát opustiť svoje biskupské sídlo.  Veriaci   
ho mali veľmi radi a pri každom návrate ho slávnostne vítali. Alexandrijským 
biskupom bol 45 rokov, z toho 17 rokov strávil vo vyhnanstve, kvôli tomu, že   
ho jeho neprajníci osočovali pred cisármi. Popri takto pohnutom živote však 
stihol Atanáz napísať viacero vzácnych teologických spisov.  
 
 
 
 

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

 

Milí priatelia! 
Sv. Pavol po svojom návrate z druhej misijnej cesty pobudol  
v Antiochii, aby si oddýchol. No Pán mu doprial, aby aj  
počas tohto oddychu vnútorne rástol. 
Čas v Antiochii nebol teda len prípravou na tretiu cestu, ale aj postupným 
prechodom do ďalšej etapy jeho života. O tej si však začneme hovoriť až 
nabudúce. Dnes si len faktograficky pripomenieme jeho rozhodnutie. 
Ponúkame aj rozpis čítaní na 18. kalendárny týždeň. 
 

PPaavvlloovvoo  rroozzhhooddnnuuttiiee  
 

Po návrate z Druhej misijnej cesty Pavol strávil v Antiochii nejaký čas 
a podnikol ďalšiu misijnú cestu, ktorej hlavným cieľom bol Efez, keďže 



v závere druhej cesty prisľúbil, že sa tam vráti: Znova sa k vám vrátim, ak 
to bude chcieť Boh (Sk 18,21). Výraz „nejaký čas“ je charakteristický      
pre autora Skutkov apoštolov, v ktorého pozornosti nie sú chronologicky 
presné údaje. Podľa všetkého sa Pavol nezdržal dlho v Antiochii a asi     
na jar v roku 53 po Kr., potom ako prečkal zimu, sa vydáva na svoju 
ďalšiu – tretiu cestu. Pavol na nej prešiel približne 6000 km. Nevybral si 
teda najkratšiu cestu po mori, ale vybral sa po suchu cez Cilíciu do oblasti 
Galácie a Frýgie, aby navštívil komunity založené počas druhej cesty 
a aby povzbudil vieru učeníkov: Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. 
Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval 
všetkých učeníkov (Sk 18,23).  
 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
Rozpis na 18. týždeň: 
 

27.04.  Kol 3,5-11  01.05.   Kol 4,10-18 
28.04.  Kol 3,12-17  02.05.  1Sol 1,1-10 
29.04.  Kol 3,18-25; 4,1 03.05.  1Sol 2,1-8 
30.04.  Kol 4,2-9 
 


