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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice Ľub. spom. 

Utorok 7.7. Sv. Antona Márie Zaccaria, kňaza Ľub. spom. 

Štvrtok 9.7. 
Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza,  
a spoločníkov, mučeníkov 

Ľub. spom. 

Sobota 11.7. Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy Sviatok 

Nedeľa 12.7. 15. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Spovedná služba počas prízdnin 
Od 6. júla do 31. augusta 2009 bude spovedná služba len v čase od 10.00 
do 14.00 hod. 
 

Zbierka 
V zbierke „Halier sv. Petra“ sa v našej farnosti vyzbieralo 320 Eur. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať! 
 

Pozývame: 
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 vdp. 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. Cyril a Metod (9. stor.) 
Pochádzali z gréckeho Solúna. V okolí tohto mesta žili aj Slovania,                  
od ktorých sa naučili starosloviensky jazyk. Obaja bratia boli povahovo 
odlišní. Starší Metod bol organizačný typ a študoval právo. Cyril mal zas 
mimoriadne nadanie na filozofiu. Čoskoro sa stal profesorom na cisárskej 
škole. Po nejakom čase obom bratom hrozilo, že budú zatiahnutí            
do politických sporov, preto sa utiahli do kláštora na hore Olymp. Ani tu 
však dlho nepobudli, nakoľko boli vyslaní najprv k Chazarom a potom 
k Slovanom. Knieža Rastislav totiž pre svoju krajinu žiadal apoštolov 



znalých reč ľudu. Roku 863 prišli teda obaja bratia na Veľkú Moravu. Ich 
rozsiahle úsilie sa nedá popísať pár vetami. Neúnavne vyučovali ľud, 
vysluhovali sviatosti, učili umeniu a remeslám. Ich činnosť ako aj slovanskú 
liturgiu schválil pápež Hadrián II. Počas ich návštevy Ríma Cyril ochorel 
a zomrel. Metod, vysvätený za arcibiskupa Slovanov, bol na ceste z Ríma 
prepadnutý a uväznený nemeckými neprajníkmi. Napriek podpore 
pápežov, aj po prepustení skusoval mnohé príkoria. Obaja bratia sú 
apoštolmi Slovákov i Slovanov a spolupatrómni Európy. 
 
 

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

 

Milí priatelia! 
Rok sv. Pavla už skončil. Aj my končíme s našimi katechézami  
o sv. Pavlovi. Ak sme sa od neho naučili úprimnejšie  
milovať Pána Ježiša a vážiť si viac dar viery, tak môžeme len ďakovať 
a radovať sa. 
Nech nás na príhovor sv. Pavla posilňuje sám Trojjediný Boh Otec, Syn 
a Duch Svätý. 
 

ZZ  CCeezzaarreeyy  ddoo  RRíímmaa  
Niekedy okolo r. 60 po Kr. Festus rozhodol o prevezení Pavla a niekoľkých 
ďalších väzňov do Itálie. Väzňov dostal na starosť stotník Július zo svojimi 
vojakmi z cisárskej kohorty. Opis cesty je podaný veľmi živo, presne 
a starostlivo, takže predpokladáme, že išlo o očitého svedka, ktorý zachytil 
udalosti plavby. Skutky na tomto mieste používajú prvú osobu množného 
čísla a výslovne spomínajú Macedónčana Aristarcha zo Solúna. 
Úlohou rozprávania o plavbe a všetkých priam dobrodružných udalostiach 
až po príchod do Ríma, nie je upriamiť našu pozornosť len   na jednotlivé 
udalosti, ale predovšetkým na celok, že Pavol, väzeň pre Krista, je svedkom 
spásy pre všetky národy až po hranice sveta. Preto sa Pavol teší Božej 
a ľudskej priazni. 
Po príchode do Ríma Pavol zisťuje, že jeho osoba medzi bratmi v Ríme je už 
dobre známa. V Ríme mohol Pavol bývať v súkromnom dome s vojenskou 
strážou. Evanjelium hlásal Židom, aj pohanom. Evanjelium v Pavlovej osobe 
zakončilo svoju víťaznú púť, keď sa dostalo do srdca vtedajšej veľkej 
Rímskej ríše. 



Po príchode do Ríma chcel Pavol vyjasniť svoje učenie židovskej komunite 
a nechal zavolať popredných Židov. Pavol im v dome, kde bol strážený, 
vysvetlil dôvody svojho väzenia. Pavol tvrdí, že je spútaný pre nádej 

Izraela. Pravdepodobne myslí nádej v príchod Mesiáša. Rímski Židia nemali 
informácie o procese, ktorý sa s Pavlom odohral v Palestíne. Naopak, mali 
záujem stretnúť sa s Pavlom znova a určili aj deň stretnutia. Počas tohto 
nového stretnutia im Pavol vysvetľoval kresťanskú vieru. Mnohí spomedzi 
Židov uverili, ale mnohí neuverili, a tak vznikli medzi nimi dohady. Ako 
dôsledok toho Pavol potvrdzuje svoje poslanie hlásať Božiu spásu 
pohanom: Nech je vám teda známe, že sa táto Božia spása posiela pohanom. 

Oni budú počúvať. (Sk 28,28) 
Po týchto stretnutiach ostal Pavol v Ríme ešte dva roky ako väzeň, 
ohlasoval evanjelium so všetkou odvahou a bez prekážky. Touto 
informáciou je zakončená Kniha Skutkov apoštolov. Ako bol Jeruzalem 
centrom židovstva, tak bol Rím centrom vtedajšieho pohanstva. Rozšírenie 
evanjelia silou Ducha Svätého sa uskutočnilo až do srdca impéria – do 
Ríma. 
 

MMuuččeenníícckkaa  ssmmrrťť  
Rekonštrukcia Pavlovho života počas a po skončení rímskeho väzenia je 
takmer nemožná, lebo chýbajú dostupné hodnoverné pramene. 
Právom však možno predpokladať, že došlo k neočakávanej udalosti, ktorá 
spôsobila náhly obrat rímskych autorít v postoji k Pavlovi a ku 
kresťanstvu.  
Niektorí autori dávajú zmenu do súvisu s cisárom Tibériom, ktorý žiadal      
od senátu zaradiť Krista medzi božstvá rímskeho Panteónu. O tejto žiadosti 
píše Tertulián vo svojom diele Apologeticum. Ako uvádza, Rimania 
neuctievali žiadne božstvo, ktoré predtým neschválil senát. Cisár Tibérius 
(vládol v rokoch 14-37 po Kr.) údajne dostal z Judska správy, ktoré 
poukazovali na božstvo Krista. Senát však jeho návrh odmietol. 
Kresťanstvo tak ostalo zakázaným náboženstvom. Preto kresťania mohli 
byť prenasledovaní už len za to, že boli kresťanmi. Dlhý čas však žili 
v pokoji. Až cisár Nero zmenil postoj ku kresťanstvu. To vyústilo v r. 64                     
do mohutného prenasledovania kresťanov. 
Uprostred začiatku prenasledovania sa Pavol nachádza v Ríme. To boli 
roky, keď Pavol obetoval svoj život pre Krista, ktorý sa stal jeho odmenou 
a korunou víťazstva. Podľa tradície Pavol zomrel mučeníckou smrťou ešte   
za vlády cisára Nera, teda v období rokov 64-68. Svätý Hieronym uvádza, 



že bol sťatý v 14. roku panovania cisára Nera, teda v r. 67, v rovnaký deň 
ako sv. Peter a bol pochovaný na Ostijskej ceste. 
 

Zdroj: František Trstenský, Na ceste do Damasku 

(spracoval - jk-) 
 


