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Nedeľa 10.5. 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Rekolekcie kňazov dekanátu 
V pondelok 4. mája sa budú konať kňazské rekolekcie. Svätá omša kňazov 
dekanátu Banská Bystrica – Katedrála bude o 9.00 hod. v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie vo Vlkanovej.  
 

Spovedanie 
V piatok 8. mája je deň pracovného voľna, preto v tento deň v Katedrále 
spovedná služba nebude a nebude ani celodenná adorácia. 
 

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

Ponúkame: 
Pozvánka na púť 
Farnosť Podlavice organizuje v rámci Roku sv. Pavla púť do Ríma,       
na ktorú pozýva aj záujemcov z iných farností. Bližšie informácie nájdete 
aj na nástenke.  
Termín: 1.-8.06.2009  
Trasa: Rím – San Giovanni Rotondo – Loreto – Padova.  
Cena: 305 Eur.  
Prihlášky: osobne na Farskom úrade Podlavice  
                alebo telefonicky na čísle 414-63-93 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svätec týždňa 
Sv. Filip (1.stor.) 
Pochádzal z Betsaidy pri Genezaretskom jazere. V zozname dvanástich 
apoštolov sa uvádza vždy na piatom mieste. Filipa apoštola mnohí 
nesprávne zamieňali s diakonom Filipom, ktorý sa spomína v Skutkoch 
apoštolov. Apoštol Filip pôsobil v Malej Ázii. Zomrel mučeníckou smrťou 
v Hierapole (dnešné Turecko). Údajne bol ukrižovaný a súčasne 
kameňovaný.  
 

Sv. Jakub mladší (1.stor.) 
Medzi apoštolmi sa nachádzajú dvaja Jakubovia, ktorých rozlišujeme 
prímením „mladší“ a „starší“. Bol Ježišov príbuzný, možno bratranec. 
V prvotnej Cirkvi bol spolu s Petrom a Jánom dôležitým stĺpom. Stal sa 
biskupom v Jeruzaleme. Jeho spravodlivosť, nábožnosť a úcta k tradícii 
boli dôvodom, že si ho vážilo mnoho Židov. Predstavitelia židovstva preto 
naňho naliehali, aby prestal ohlasovať Krista. On však zostal verný, preto 
ho dal veľkňaz Hanan II. zhodiť z chrámovej hradby. On sa však ešte      
po páde modlil za svojich nepriateľov. Istý chlap ho dobil dreveným 
kyjakom. Mnohých Židov zarmútila jeho smrť.  
 
 
 
 

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

 

Milí priatelia! 
Sv. Pavol postupne prechádzal rôznymi životnými etapami. 
Krátko nato ako sa vydal na cestu z Jeruzalema do Damasku, 
stretol sa so Zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom. Od tej  
chvíle sme ho v jeho živote vnímali ako toho, ktorý žiari radosťou 
a odhodlaním pri šírení Evanjelia, ktorý bojuje s nepochopením Synagógy 
ale aj s vlastným temperamentom a teraz ho budeme sledovať ako toho, 
ktorý slúži.  
Pozývame vás prejsť túto ďalšiu etapu spolu s Pavlom na ceste za Kristom. 
 

Zároveň ponúkame aj rozpis čítaní na 19. kalendárny týždeň. 



55..  eettaappaa::  SSllúúžžiiťť  
Z horlivého farizeja a učiteľa Božieho Zákona 
sa stal horlivý a pokorný Apoštol Radostnej 
zvesti – Evanjelia. O tom, ako prebiehala 
a prejavovala sa táto Pavlova vnútorná 
premena, si budeme hovoriť v piatej etape, 
ktorá nesie názov: Slúžiť. Pavol sa totiž         
na svojej tretej misijnej ceste už nezameriava 
na vytváranie nových kresťanských spoločenstiev, ale snaží sa svoj čas, 
pozornosť a energiu venovať tým, ktorých už predtým získal pre Krista, 
aby im opätovne slúžil slovom a príkladom a pomáhal im prehlbovať 
vzťah ku vzkriesenému Ježišovi Kristovi, ktorého im hlásal. Že pritom 
nestratil svoje povahové črty a teda neprestal byť ani žiarivým, 
strhávajúcim príkladom, no zároveň aj horlivým bojovníkom za Pravdu, to 
môžeme sledovať aj teraz, keď jeho konanie viac poznačovala služba. 
 
 

EEffeezz  ((II..))  
 

Po druhej misijnej ceste sa počas zimného oddychu Pavol rozhodol, že sa 
vyberie do Efezu, aby tak splnil sľub, ktorý im dal. Cestou sa zastavil 
v oblastiach Galácie a Frýgie, kde však nepobudol dlhší čas. Ponáhľal sa 
do Efezu.  
Efez, vďaka svojej polohe, bol v tomto čase najdôležitejším mestom Malej 
Ázie. Mesto malo na konci 1. stor. po Kr. približne 450 – 500 tisíc 
obyvateľov. Mestský múr mal výšku 10 m a dĺžku asi 9 km. Mesto v roku 
133 pred Kr. padlo Rimanom, ktorí z neho urobili administratívne centrum 
provincie Ázia. 
 Efez bol centrom kultu bohyne Artemis, ktorá tu mala svoj chrám 
nazývaný Artemision, považovaný za jeden zo siedmich divov sveta. Bol 
postavený okolo roku 560 pred Kr. Mal dĺžku 125 m, šírku 72 m a mal 
127 stĺpov, každý s výškou 18 m. Socha bohyne bola vyrobená 
pravdepodobne z padnutého meteoritu, preto sa hovorilo, že Artemis 
„zišla z neba“. Artemis bol zasvätený jeden mesiac v roku s názvom 
Artemision. Išlo o marec/apríl, keď sa na jej počesť konali oslavy. 
Existovalo množstvo talizmanov, sošiek a amuletov s nápismi, ktoré mali 
zabezpečiť ochranu tým, ktorí ich vyslovovali a nosili.  



Artemis sa nazývala „Matka bohov“ alebo „Veľká matka“. Bola bohyňou 
prírodných síl, plodnosti a lásky. Hlavný kňaz jej chrámu bol eunuchom 
a volal sa Magabyzos. Pri kulte mu pomáhalo množstvo ďalších kňazov. 
Okrem toho mali službu v chráme aj dievčatá – panny. Zasvätili sa bohyni 
v najkrajších rokoch, potom si mohli založiť vlastné rodiny.  
 

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

 
 
 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 
 

Rozpis na 19. týždeň: 
 

04.05.  1Sol 2,9-13 
05.05.  1Sol 2,14-20  08.05.  1Sol 3,11-13 
06.05.  1Sol 3,1-5  09.05.  1Sol 4,1-8 
07.05.  1Sol 3,6-10  10.05.  1Sol 4,9-12 

 
 
 
 
 

 


