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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok  9.11. VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY Sviatok 

Utorok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Streda 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa Spomienka 

Štvrtok 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka 

Nedeľa 15.11. 33. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Rekolekcie kňazov 
V pondelok, 9. novembra, sa uskutočnia rekolekcie kňazov 
dekanátu BB-Katedrála vo farnosti BB-Fončorda.  
Koncelebrovaná sv. omša bude vo farskom kostole sv. Michala 
Archanjela o 9.00 hod.  
Preto sv. omša v Katedrále o 8.30 nebude. 
 

 

Zbierka na Kňazský seminár 
Budúcu nedeľu, 15. novembra, bude diecézna zbierka             
na Kňazský seminár v Badíne.  
Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 
 

Pozývame: 
Organfest 
Fakulta múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici a 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – Katedrála 
pozývajú   na organový festival ORGANFEST 2009 BANSKÁ 
BYSTRICA, konaný pod záštitou Mons. Rudolfa Baláža, 
banskobystrického diecézneho biskupa, v Katedrále                     
sv. Františka Xaverského. 
Dnes, 8.11. sa predstaví Zuzana Janáčková, ktorá pôsobí 
v Taliansku. 



Budúcu nedeľu, na záverečnom koncerte sa predstaví náš 
organista Peter Sochuľák. 
 
 

 
Svätec týždňa 
 

Sv. Lev Veľký (zomr. r. 461) 
Bol zrejme rodom Riman. Už od skorej mladosti bol členom rímskeho kléru 
a pomáhal viacerým pápežom, preto ho po smrti Sixta III. rímski duchovní 
a veriaci jednomyseľne zvolili za pápeža. Lev bol pápežom vyše 20 rokov 
a to v ťažkom období sťahovania národov a rozpadu Rímskej ríše. V tomto 
období zároveň vznikalo množstvo bludných náuk, prevracajúcich 
evanjeliové pravdy. Lev, ako dobrý rečník, vedel veľmi dobre vysvetľovať 
pravú vieru a tak bojovať proti bludným polopravdám. Okrem toho Lev 
dva krát účinne obránil Rím a jeho obyvateľstvo proti nájazdom 
barbarských národov. Nikomu predtým ani potom sa nepodarilo 
prehovoriť Atilu, vodcu Húnov, aby sa bez boja a koristi vrátil naspäť na 
sever. Medzitým pokračovalo obraňovanie pravej viery proti novému 
bludárovi Eutychovi. Ten získal na svoju stranu cisára Teodózia II, vďaka 
čomu sa mu podarilo zosadiť všetkých pravoverných biskupov na Východe. 
Pápež takéto počínanie jednoznačne odsúdil a za vlády ďalšieho cisára 
zvolal koncil do Chalcedonu (451), kde sa veci uviedli na pravú mieru. Lev, 
ako najvýznamnejší pápež kresťanského staroveku, dostal právom 
prímenie Veľký. 
 
 
 
 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
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Dnes sa vraciame k téme povolávania ku kňazstvu. 
Ako posledné sme hovorili o povolaní apoštolov. 
Dnes si povieme, ako ono pokračovalo  
prostredníctvom apoštolov. 
 
 



 

PPOOVVOOLLAANNIIEE  PPRROOSSTTRREEDDNNÍÍCCTTVVOOMM  AAPPOOŠŠTTOOLLOOVV  
 
Potom, ako sme hovorili o povolaní apoštolov, ktorí sa stali prvými kňazmi 
novozákonnej Cirkvi založenej samým Pánom Ježišom pri Poslednej večeri, 
sme spomenuli, že osobitným spôsobom do apoštolského zboru boli 
povolaní apoštoli Matej a Pavol. 
Ďalej už Pán Ježiš nepovolával priamo, ale prostredníctvom apoštolov. 
Apoštoli ustanovovali v miestnych cirkvách, v ktorých po ich ohlasovaní 
ľudia prijali vieru v Pána Ježiša, dozorcov (biskupov) a starších (teda 
kňazov). Títo sa mali starať o zachovanie čistoty Evanjelia a vysluhovanie 
sviatostí. No predovšetkým o to, aby svojim životom viedli stále bližšie      
ku Kristovi tých, ktorí sa pohli za Kristom. 
Skutky apoštolov nám hovoria napr. o tom, ako Pavol vysvätil a ustanovil 
biskupov Timoteja a Títa.  
Takisto v Skutkoch apoštolov nachádzame aj povolanie k diakonátu. 
 
 

TTIIMMOOTTEEJJ  
Asi v roku 45 bol Pavol v maloázijskom meste Lystra. Na jeho kázanie sa 
tam obrátili dve ženy – Loida a jej dcéra Eunika. Eunika bola matkou 
Timoteja, ktorého od detstva vychovávala v kresťanskej viere. Pavol sa 
potom roku 50 vrátil do Lystry a zobral si mladého Timoteja za spoločníka 
a sprievodcu. Vysvätil ho za kňaza a zveroval mu zodpovedné úlohy. Pavol 
ho neskôr vysvätil za biskupa a zveril mu biskupstvo v Efeze. Pavol mu tam 
napísal dva listy – jeden z Macedónie a druhý z väzenia v Ríme. 
Povzbudzuje ho, aby nestrácal horlivosť v službe Bohu. Podľa apokryfu 
Skutky Timotejove bol zabitý v Efeze 22.januára 97 kvôli tomu, že vystúpil 
proti nemravným slávnostiam na sviatok pohanskej bohyne Artemis. Jeho 
telesné pozostatky sa uctievajú v kostole San Giovanni in Fonte v Ríme. 
 
 

TTÍÍTTUUSS  
patrí medzi tých, ktorí sa obrátili z pohanstva na Pavlovo kázanie. Nevieme, 
kde sa narodil, nevieme nič presné o jeho príbuzných. Podľa listu 
Galaťanom bol pohanom, pokrstil ho sám Pavol. Okolo roku 50 sa stal 
Pavlovým spoločníkom na ceste do Jeruzalema na prvý cirkevný snem, keď 
vznikol spor ohľadom obriezky pokrstených pohanov.  



Títus bol z tých, ktorí sa nedali obrezať. V roku 56 Pavol poslal Títa             
do Korintu, aby tam spravil poriadok, lebo tam vznikli roztržky medzi 
veriacimi. Neskôr ho ustanovil za biskupa na ostrove Kréta. 
Pravdepodobne roku 66 mu napísal list, v ktorom mu dáva otcovské rady a 
pokyny pre jeho ťažkú službu na Kréte, kde bolo vtedy veľa skazených ľudí. 
Sám Pavol naznačuje v Liste Timotejovi, že Títus na istý čas odišiel              
do Dalmácie, aby aj tam zaniesol učenie Ježiša Krista. Preto si ho aj Slovania 
v Dalmácii ctia ako otca svojej viery. Títus sa potom vrátil na Krétu a tam 
zostal až do svojej smrti. Zomrel vo veku 94 rokov v Gore na Kréte, tam ho 
aj pochovali. 
 

PPOOVVOOLLAANNIIEE  SSIIEEDDMMIICCHH  DDIIAAKKOONNOOVV  
vzniklo z potrieb prvotnej Cirkvi. Apoštoli sami už nestačili na všetky 
potreby učeníkov, najmä na charitatívne. 
Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne, 
aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, 
vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a 
múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať 
modlitbe a službe slova." Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si 
Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, 
Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich 
pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky." (Sk 6, 2-6) 
Skutky apoštolov nám ďalej v 6. a 7. kapitole veľmi pútavo rozprávajú 
o pôsobení a najmä o mučeníckej smrti jedného z diakonov – sv. Štefana. 
On sa stal prvým mučeníkom pre Krista a jeho smrťou sa spustilo veľké 
prenasledovanie kresťanov najprv zo strany Židov a neskôr aj zo strany 
Rimanov. 
Ale to si zaslúži už samostatnú kapitolu. 
 

 


