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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV Slávnosť 

Utorok 30.6. Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme Ľub. spom. 

Štvrtok 2.7. Návšteva Panny Márie Sviatok 

Piatok 3.7. Sv. Tomáša, apoštola Sviatok 

Sobota 4.7. Sv. Alžbety Portugalskej Ľub. spom. 

Nedeľa 5.7. 
SV. CYRILA A METODA,  
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV 

Slávnosť 

 

Prvý štvrtok 
V rámci Roka kňazov, všetkým veriacim, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, a 
ktorí sa v kostole alebo v kaplnke zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú         
za kňazov Cirkvi modlitby Ježišovi Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi – a 
tiež akýkoľvek dobrý skutok, urobený v ten deň – aby ich posvätil a pretvoril 
podľa svojho Srdca, budú udelené úplné odpustky, pokiaľ sa vyznali zo svojich 
hriechov vo sviatosti zmierenia a pomodlili sa na úmysel Svätého Otca.  
(Modlitbu nájdete na malých kartičkách za lavicami.) 
 

Prvý piatok a sobota 
V týždni je prvý piatok a sobota mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude ráno 
v závere sv. omší a večer na ukončenie adorácie.  
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách. 
 

Zbierka 
Na slávnosť Sv. Petra a Pavla je pri sv. omšiach zbierka „Halier sv. Petra“, ktorou 
veriaci katolíci z celého sveta finančne podporujú aktivity Svätého Otca.  
Už vopred všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať! 
 

Pozývame: 
Cyrilometodská diecézna púť 
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, v nedeľu 5. júla bude v Selciach celodiecézna 
púť. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať banskobystrický diecézny 
biskup Mons. Rudolf Baláž. 
Program duchovnej obnovy, ktorá začne od 1. júla nájdete na nástenke 
a v Katedrálnom infoliste. 



Deviatnik k Panne Márii Karmelskej na Kalvárii 
Všetkých veriacich z Banskej Bystrice i okolia, ktorí prijali karmelitánsky 
škapuliar, všetkých tých, ktorí ho túžia prijať, ako aj všetkých, ktorým je blízka 
karmelitánska spiritualita a úcta k Panne Márii srdečne pozývame na deviatnik 
k Panne Márii Karmelskej, ktorý bude našou spoločnou prípravou na samotnú 
slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel – hlavnej patrónky 
karmelitánskeho rádu. 
Deviatnik sa bude konať v dňoch od utorka 7. júla do stredy 15. júla 2009 
v kostole Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii. V programe bude každý deň sv. omša 
o 1830 hod. (v nedeľu o 1530 hod.) s príležitostnou kázňou, v ktorej budeme 
postupne rozoberať tradičnú mariánsku modlitbu Zdrava’s Mária. Pri sv. omši sa 
tiež pomodlíme modlitbu deviatnika. Vždy po sv. omši bude pre všetkých 
záujemcov možnosť prijať sv. škapuliar, zadovážiť si nový, prípadne si zaobstarať 
knižky a modlitebníky s karmelitánskou tematikou, ktoré Vám ponúkneme. 
Naša príprava sa zavŕši vo štvrtok 16. júla v deň samotnej slávnosti, keď bude 
slávnostnú sv. omšu v kostole Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii celebrovať dekan 
Mons. Ján Krajčík o 1830 hod. Aj po tejto sv. omši bude možnosť prijať 
karmelitánsky sv. škapuliar. V tento deň môžete u nás za obvyklých podmienok 
získať úplné odpustky. 
Medzi hlavné milosti, ktoré sú spojené s  úctou a  nosením karmelitánskeho 
škapuliara, patrí prísľub Panny Márie, že taký človek nebude zatratený, a že keby 
sa dostal po svojej smrti do očistca, tak ho Mária v prvú sobotu po jeho smrti príde 
odtiaľ vyslobodiť. 
Nech sa tento deviatnik stane výrazom našej túžby ešte viac milovať Pannu Máriu, 
spoznávať tajomstvá jej svätosti a spolu s ňou vernejšie nasledovať nášho Pána. 

bratia bosí karmelitáni z Kalvárie 

Prosíme: 
Kvety pre Katedrálu 
Ak by niekto chcel v letnom období podarovať kvety zo svojej záhradky, prosíme 
vás odovzdať ich p. kostolníčke alebo vložiť do pripravenej nádoby s vodou        
pri zadnom oltári vpravo (pri spovednici). Nech vám aj takéto dary Pán štedro 
odplatí. 
 

Prosba bratov karmelitánov 
Milí veriaci, obraciame sa na Vás s prosbou a otázkou: či nemáte u seba alebo 
nejakých známych na predaj cirkulár. Môže byť samozrejme používaný, len aby 
bol funkčný a dostatočne bezpečný. Potrebovali by sme cirkulár s kotúčom 
o priemere ok. 50-60 cm. a sile od 6 do 10 kW. V prípade, že by ste nám mohli 
niečo ponúknuť nechávame kontakt na nás - pevná linka: 414 79 77 alebo mobil: 
0907 642 837. Ďakujeme za ochotu pomôcť. 

S modlitbou za Vás - bratia bosí karmelitáni z Kalvárie 
 



Svätec týždňa 
Sv. Tomáš, Apoštol (1. stor.) 
Sväté písmo ho spomína v zoznamoch apoštolov. Osobitne o ňom svedčí Jánovo 
evanjelium, ktoré ho spomína štyrikrát. Prvýkrát v súvislosti s Ježišovou cestou   
do Betánie, druhýkrát počas Ježišovej rozlúčkovej reči. Vtedy sa ho Tomáš spýtal: 
„Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Najznámejšia je tretia 
epizóda, v ktorej sa Tomáš ukazuje ako neveriaci v Ježišovo vzkriesenie. No Ježiš 
sa mu dáva poznať, Tomáš sa ho dotýka a vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ Napokon 
- štvrtý raz evanjelium Tomáša spomína pri Genezaretskom jazere, keď sa 
apoštolom opäť zjavil vzkriesený Kristus. Z toho sa usudzuje, že aj Tomáš bol 
pôvodne rybárom. Podľa tradície ohlasoval potom evanjelium v Perzii a južnej 
Indii. Tam zomrel aj mučeníckou smrťou – sťatím alebo prebodnutím. Jeho hrob 
sa od tých čias uctieva v indickom Majlapure. 
 
 

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

 

Milí priatelia! 
Rok sv. Pavla sa blíži ku koncu. My však, vzhľadom na to, že sme  
neskôr začali s našimi katechézami o Pavlovi, priblížime si  
posledné roky a mučenícku smrť tohto velikána kresťanstva o týždeň.  
Dnes uvidíme, akým intrigám musel Pavol čeliť a čo musel nakoniec urobiť, aby sa 
zachránil. 

SSúúddnnyy  pprroocceess  
 

Sk 24 opisujú súdny proces. Félix najskôr prijal židovskú delegáciu a potom dal 
priviesť obvineného. Žalobná reč Tertulla je vlastne snahou zapáčiť sa najprv 
Félixovi. Hlavná časť obžaloby spočívala v označení Pavla ako buriča, ktorý 
vyvoláva nepokoje, čo mohlo byť šikovným argumentom, lebo Rimania boli veľmi 
citliví na vzbury a nepokoje. Zároveň je Pavol obvinený aj zo vzbury nazaretskej 
sekty (tak volali nasledovníkov Ježiša z Nazareta).  
Po slovách obžaloby Félix udeľuje slovo Pavlovi. Pavlova obhajoba je veľmi 
podobná obžalobe. Aj Pavol sa najprv prihovára Félixovi a potom radikálne 
odmieta obvinenia zo vzbury a zo zneuctenia chrámu. 
Pavol bol v Jeruzaleme iba 12 dní a nepristihli ho ani v chráme, ani v synagóge, ani 
v meste, že by sa bol s niekým prel alebo búril zástup (Sk 24,12). Obvinenie            
zo strany Židov nemalo sociálno-politické dôvody, ale náboženské, lebo on slúžil 
Bohu podľa Cesty, ktorú Židia volajú sektou. Pavol argumentuje aj ďalšou 
skutočnosťou, že v Jeruzaleme naňho žalovali Židia z Ázie, ktorí však teraz nie sú 



tu. A tí, ktorí stoja pred Félixpom, neboli očitými svedkami toho, čo sa dialo 
v chráme. 
Félix je ukážkovým vzorom byrokrata. Nechcel urobiť rozhodnutie zoči-voči dvom 
protikladným stanoviskám, a preto odročil súd až do príchodu veliteľa Lyziáša, 
s ktorým chce kauzu prekonzultovať. Medzitým nariadil Pavla strážiť, ale mierne, 
takže Pavol môže prijímať aj návštevy. 
Félix osobne s manželkou Druzillou si dal Pavla viackrát zavolať a rozprával sa 
s ním. Neprijal však Pavlovo posolstvo. 
 

PPaavvlloovvoo  ooddvvoollaanniiee  nnaa  cciissáárraa  
 

Nový prokurátor Porcius Festus na naliehanie Židov obnovil proces proti Pavlovi. 
Židia žiadali, aby proces pokračoval v Jeruzaleme, avšak Festus odmietol, pretože 
Židia prišli do Cézarey a Pavla obvinili z tých istých previnení. Pavol odpovedal 
jednoducho, ale jasne: Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu, ani 

proti chrámu, ani proti cisárovi (Sk 25,8). Festus pochopil, že ide o náboženský 
spor. Keďže bol v úrade nový a chcel si získať priazeň Židov a možno aj preto, že 
ešte nepoznal situáciu, spýtal sa Pavla, či chce byť súdený v Jeruzaleme, čo Pavol 
odmietol a odvolal sa ako rímsky občan        na cisára. Bol si vedomý rizika, ktoré 
mu v Jeruzaleme hrozilo. Od tej chvíle kauza prestala byť v kompetencii 
prokurátora a jeho úlohou bolo zabezpečiť prevoz väzňa do Ríma. 
V tých dňoch navštívil Festa kráľ Agrippa II. so svojou sestrou Berenikou. Stretli 
sa s Pavlom, ktorý predniesol svoju tretiu obhajobu. Musela byť veľmi pôsobivá, 
lebo kráľ Agrippa reagoval slovami: Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal 

kresťanom (Sk 26,28). Pavol odpovedal: Dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa 

všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali v malom i veľkom takými, akým som ja, okrem 

týchto pút (Sk 26,29). Týmito slovami sa ukončilo vypočúvanie. Agrippa sa obrátil 
na prokurátora so slovami: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol 

odvolal na cisára (Sk 26,32). 
Autor Skutkov tu jasne poukazuje na to, že Pavlova nevina bola uznaná nielen      
zo strany rímskeho prokurátora, ale aj zo strany židovskej autority – kráľa 
Agrippu. 
 

Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku 

(spracoval - jk-) 
 

 


