
KATEDRÁLNY  INFOLIST 

15. - 21.6.2009 
 

Liturgický kalendár: 
 

Piatok 19.6. NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO slávnosť 

Sobota 20.6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie spomienka 

Nedeľa 21.6. 12. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime - 
Najmilší Ježišu, ktorá je predpísaná na slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (byť 
v milosti posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca a vzbudiť si odpor k hriechu). 
 
 
 
 
 
 

Ponúkame: 
Jubilujúci kňazi 
V stredu, 17.6.2009 o 16.30 budú vo farskom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie slúžiť ďakovnú sv. omšu jubilujúci kňazi za účasti diecézneho otca 
biskupa Rudolfa Baláža. 
 

Kňazské svätenie 
V sobotu, 20.6.2009 diecézny otec biskup Rudolf Baláž udelí kňazské 
svätenie 8 kandidátom počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie. 
 

Popoludnie s Bibliou 
Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici z príležitosti ukončenia 
Roku sv. Pavla, sviatku Cyrila a Metoda a Dňa otcov pozýva na Popoludnie 
s Bibliou v nedeľu 21. júna 2009 od 15.00 do 19.00 hod. na Námestie SNP 
v Banskej Bystrici. Súčasťou programu je čítanie z Biblie, hry s deťmi a     
pre deti, predaj kníh a produktov spoločnosti ako aj predstavenie jej práce 
a produktov. 



Kto by mal záujem pomôcť ako lektor, animátor či technický pomocník, 
môže si vziať vzadu za lavicami biely plagátik s prihláškou. 
 

Svätec týždňa 
Sv. Romuald (952?-1027) 
Pochádzal z Ravenny pri východnom pobreží Talianska. V mladosti žil svetáckym 
životom. Ako 20 ročný sa zúčastnil majetkového sporu, pri ktorom jeho otec zabil 
istého príbuzného. Romualdom to otriaslo a rozhodol sa radikálne zmeniť svoj 
život. Vstúpil teda do benediktínskeho kláštora v blízkosti svojho rodného mesta. 
Slabá disciplína v kláštore ho však neuspokojovala. Preto spolu s inými 
spoločníkmi vyhľadal prísnejší kláštor vo Francúzsku. Tu však nežil priamo medzi 
mníchmi, ale v pustovni neďaleko kláštora. Neskôr odchádza zakladať akési 
reformované kláštory aj do rodného Talianska. Najznámejší z nich je kláštor 
v Camaldoli. Jeho mnísi tak dostali meno „kamaldolský“. V tejto reholi sa spájajú 
benediktínske mníšske ideály s pustovníckym spôsobom života. Hoci Romualdova 
prísnosť vyvolávala mnohé protirečenia, jeho úprimná obetavosť a túžba po Bohu 
bola pre mnohých silným príkladom a povzbudením. 
 
 

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

 

Milí priatelia! 
 

Pavol neuspel medzi svojimi. Mnohí ho nepochopili a  
neprijali jeho pohľad na pohanov, ktorí sa stali kresťanmi. 
A už vonkoncom ho neprijali predstavitelia chrámu. 
Nebyť rímskeho miestodržiteľa, Pavla by ukameňovali. No Pán mal s ním iný 
plán... 
 

Zároveň ponúkame rozpis čítaní na 25. kalendárny týždeň. 
 

PPaavvlloovvoo  zzaattkknnuuttiiee  
 

Boli sviatky Turíc a Jeruzalem bol preplnený pútnikmi z rôznych kútov sveta, 
ktorí prišli na sviatky. Sviatok Turíc patrí medzi trojicu najväčších sviatkov. 
Vtedy Židia putovali do Jeruzalema. Konal sa na 50. deň po Veľkej Noci, keď sa 
prinášali prvotiny z obilia. Preto sa nazýva po grécky pentekosté – päťdesiaty 
(deň). V hebrejčine sa nazýva Sviatok týždňov, keďže sa počítalo 7x7 týždňov 
od Veľkej Noci. 



Niektorí Židia z provincie Ázia, ktorí sa pravdepodobne dostali do kontaktu 
s Pavlom a Trofimom ich rozpoznali a obvinili z porušovania Mojžišovho 
zákona a zo znesväcovania chrámu, lebo zaviedol pohana (Gréka) do nádvo-
ria, kde mohli vstúpiť len Židia. Podľa židovského zákona mohli pohania 
vstúpiť len na nádvorie pohanov. Židovský historik Jozef Flávius uvádza, že 
boli vyhotovené nápisy v gréckom a v latinskom jazyku, ktoré pod trestom 
smrti zakazovali cudzincovi vstup na nádvorie určené Židom. 
Obvinenie, že Pavol znesvätil chrám, bolo falošné. Pavol veľmi dobre vedel, že 
pohanom bolo absolútne zakázané vstúpiť na nádvorie Izraela pod trestom 
smrti. Avšak dav ľudí súhlasil s buričmi. Levíti, ktorí mali za úlohu chrániť 
chrámovú zónu zatvorili brány, aby sa Pavol so spoločníkmi nepokúsil znova 
vstúpiť na nádvorie. Našťastie pre Pavla a jeho spoločníkov zasiahli v tejto 
chvíli rímski vojaci, ktorí kontrolovali situáciu z pevnosti Antónia. Pevnosť sa 
nachádzala na severozápadnej časti chrámovej plošiny. Mala štvorcový 
pôdorys, v každom rohu bola vysoká veža. Herodes pevnosť zrekonštruoval 
a pomenoval podľa svojho priateľa a člena rímskeho triumvirátu Marka 
Antónia. Pevnosť slúžila na kontrolu chrámového priestoru, na ktorom často 
dochádzalo k nepokojom. Pevnosť pravdepodobne slúžila aj ako Pretórium – 
administratívna budova pre rímskeho prokurátora a teda miesto, kde Poncius 
Pilát odsúdil Ježiša Krista. V tomto období museli Rimania čeliť rôznym 
vzburám. Skutky apoštolov konkrétne spomínajú vzburu istého Egypťana, 
ktorý viedol 4000 zbojníkov. Rímski vojaci Pavla spútali dvoma reťazami. Od 
tohto momentu sa Pavol stáva väzňom Ježiša Krista. Výraz spútať dvoma 
reťazami v Sk 21,33 má symbolický význam naplnenia proroctva Agabusa zo 
Sk 21,11. Veliteľ po skúsenosti so zberbou Egypťana mal obavy, aby nešlo 
o ďalšiu vzburu, preto ho dal spútať dvoma reťazami. Pokrik preč s ním treba 
chápať vo význame usmrtiť a pripomína proces so samotným Kristom. 
Keď Pavla odvádzali, obrátil sa na veliteľa Lyziáša, ktorý bol pravdepodobne 
gréckeho pôvodu a povedal mu: Smiem ti niečo povedať? Keď Lyziáš počul, že 
hovorí jeho materinskou rečou, zadivil sa, lebo ho považoval za spomínaného 
buriča z Egypta. Pavol deklaruje svoj pôvod: Ja som Žid z cilícijského Tarzu, 
občan nie neznámeho mesta. Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu. 
Pavol dostal od neho dovolenie a obrátil sa k ľuďom po aramejsky: Bratia 
a otcovia, počúvajte, čo vám teraz poviem na svoju obranu. Pavol je v tomto 
texte predstavený ako väzeň pre Krista, ktorý aj v okovách neochvejne 
ohlasuje evanjelium. Je to podčiarknuté dvojnásobným zdôraznením ticha, 
ktoré na Pavlov pokyn zástup ľudí vytvoril. 
Pavlova obranná reč sa podobá na Sk 9,1-19, ku ktorej je pridaná správa 
ohľadne narodenia, židovskej formácie a o videní v jeruzalemskom chráme. 
Keďže Pavol bol obvinený zo znesvätenia chrámu, v prvej časti svojej reči sa 



zameral na vysvetlenie svojho pôvodu. Druhým bodom Pavlovej obrannej reči 
je opis jeho obrátenia a ohlasovanie Krista ako jedinej spásy pre všetkých ľudí. 
Reakcia ľudí je však úplne iná.  
Zástup žiada Pavlovu smrť. Skutky apoštolov v tomto bode predstavujú Pavla 
ako toho, ktorého vlastný národ odmieta a od rímskej moci požaduje rozsudok 
smrti, čím sa Pavol pripodobňuje Kristovi. Veliteľ nariadil Pavla zbičovať 
a vypočúvať. Keď mu už uťahovali remence, Pavol sa opýtal: A smiete bičovať 
rímskeho občana, a ešte bez súdu? (Sk 22,25) Veliteľ si bol vedomý, že to, čo on 
sám ťažko získal – rímske občianstvo, by teraz mohol ľahko stratiť chybným 
rozhodnutím. Veliteľ sa snažil spoznať, z čoho je Pavol obvinený, preto zvolal 
veľkňazov a celú veľradu. Keďže na to nemal žiadnu právomoc, 
pravdepodobne išlo iba o súkromné a neformálne stretnutie. 
A tu nastáva nová fáza Pavlovho väzenia. Najskôr bol odsúdený vlastným 
národom, teraz ho odsudzujú aj vodcovia ľudu. Tak ako v prípade Krista 
a Štefana sa podobne zavŕši aj Pavlova ohlasovateľská činnosť umučením, aby 
vydal svedectvo o Ježišovi. Keď zlyhala obrana voči veľkňazovi, Pavol využije 
inú taktiku. Keďže sám bol farizej a vedel o rozdielnosti názorov na niektoré 
náboženské témy medzi farizejmi a saducejmi, využil to prehlásením nádeje 
v zmŕtvychvstanie. Týmto spôsobom chcel autor Skutkov poukázať na to, že 
oficiálne židovstvo bolo vnútorne rozdelené v postoji ku kresťanstvu. Pavlova 
veta pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia (Sk 23,6) tak rozdelila Židov, že 
veliteľ musel poslať vojakov, aby Pavla ochránil. 

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

 
 

Prečítať pavlovské listy 
za rok... 

 

Rozpis na 25. týždeň: 
 

15.06. 2Tim 3,1-9 
16.06. 2Tim 3,10-17  19.06. 2Tim 4,16-22 
17.06. 2Tim 4,1-8   20.06. Tit 1,1-9 
18.06. 2Tim 4,9-15   21.06. Tit 1,10-16 

 
 

 


