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Liturgický kalendár:

Sv. omša do SRo

V nedeľu 2. decembra 2012 bude z Katedrály vysielaná svätá omša 
do Slovenského rozhlasu. Upozorňujeme už dopredu, že začiatok 
svätej omše je o 9.00 hod. Ak by niekomu tento čas nevyhovoval 
alebo by omylom prišiel neskoro, môže sa zúčastniť svätej omše 
o 9.45 v Kostole svätého Kríža (Slovenskom).

Deň otvorených dverí v KGŠM
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa srdečne pozýva všetkých 
rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov základných škôl 
pozýva na Deň otvorených dverí vo štvrtok 29. novembra 2012 
v čase od 8.30 do 13.00 hod. Návštevníkom  budú  poskytnuté 
informácie o štúdiu na Katolíckom gymnáziu, budú sa môcť 
zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, odborné učebne, 
telocvičňu, areál školy a internát a tiež uvidia  rôzne ukážky 
zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa .
Na Vašu návštevu sa tešia študenti a pracovníci Katolíckeho 
gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

Zbierka na misie
Dnes je celodiecézna zbierka na Kňazský seminár v Badíne. 
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Streda 21.11. Obetovanie prebl. Panny Márie spomienka

Štvrtok 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka

Piatok 23.11.
Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka
Sv. Kolumbána, opáta

ľub. spomienka

Sobota 24.11.
Sv. Ondreja Dung-Laca a spoločníkov, 
mučeníkov

spomienka

Nedeľa 25.11. slávnosť KRISTA KRÁĽA



Rok sv. Cyrila
a Metoda

kandidátov na trón. Pribina potom na-
šiel pomoc u východofranského kráľa 
Ľudovíta Nemca, ktorý zabezpečil jeho 
krst alebo nápravu neplatného krstu. 
Po krste mu dal do správy a neskôr aj 
do vlastníctva panónske kniežatstvo 
pri Blatnom jazere so slovenským 
obyvateľstvom a sídlom v Blatnograde 
– Moosaburgu (súčasnom Zalaváre). 
V tejto životnej skúške sa Pribina stal 
úprimným kresťanom, čo prejavil aj 
stavbou mnohých kostolov (vyše 30).

Upevňovanie štátu Staroslovákov 
– Moravskej ríše
Odstránením Pribinovej konkurencie 
a obnovením jednoty kniežatstiev 
Moravy, najmä Moravského a Nitrian-
skeho kniežatstva, Mojmír I. upevnil 
spoločný štát starých Slovákov, neskôr 
umelo nazvaný Veľká Morava, na roz-
líšenie od malej srbskej Moravy, ktorá 
patrila pod Byzanciu. Nitrianske knie-
žatstvo sa stalo údelným kniežatstvom 
v rámci Slovenskej zeme, ktoré mal 
spravovať zákonitý nástupca panov-
níka, spravidla synovec. Keďže v roku 
833 Mojmírov synovec Rastislav ešte 
nebol plnoletý, spravoval ho pravde-
podobne jeho otec, knieža Boso.
Mojmír I. upevňoval spoločný štát 
starých Slovákov a vyhýbal sa sporom 
s Frankami. Dovolil, aby sa z nemecké-
ho prostredia šírila kresťanská kul

Národné, štátne a kresťanské počiatky Slovákov pred Rastislavom (IV.)
Vyhnanie kniežaťa Pribinu
Záhadou je situácia mocného a bo-
hatého kniežaťa Pribinu. Podľa Jána 
Aventina, bavorského historika, ktorý 
v prvej polovici 16. stor. zo starých, 
dnes už nezachovaných letopisov 
zostavil Annales Boiorum (Bavorov, 
AB), Pribinovi, iným menom Bryn-
novi patrili mestá Nitra, Pisonium 
– Bratislava a Brno, ktoré malo podľa 
neho aj meno – civitas Brynna (AB IV, 
X 27). A podľa toho istého autora Mo-
rava bola v tom čase najvyspelejším a 
najmocnejším kráľovstvom Slovanov. 
Podobne aj podľa ruského historika 
Nestora.
Napriek dobrým vzťahom s franskou 
ríšou a podpore jej misií Pribina nebol 
pokrstený, alebo platne pokrstený (?) 
ani v roku 828, počas návštevy soľ-
nohradského arcibiskupa Adalráma 
v Nitre. Zdá sa, že asi toto a ešte viac 
určitá opozícia voči hlavnému vládcovi 
Moravy – Mojmírovi I. dali podnet asi 
v roku 833 k vyhnaniu Pribinu. Iba 
k vyhnaniu, čo v tej drsnej dobe 
bolo šľachetné a kresťanské riešenie, 
pri ktorom sa vyhlo zbytočnému 
krviprelievaniu a rešpektovali sa aj 
príbuzenské vzťahy. Bolo to rozhod-
-ne oveľa kultúrnejšie ako o storo-
-čie neskôr pri zrode uhorského 
alebo kyjevského štátu, kde došlo aj 
k vraždám alebo oslepeniu možných 



túra, i keď pre nedostatok slovensky 
hovoriacich kňazov s ťažkosťami. Na 
rozhraní germánsko-slovanského sve-
ta obratne uskutočnil svoje zjednoco-
vateľské zámery. Mojmírovi I. sa ešte 
podarilo rozšíriť územie Moravskej 
ríše, obývané Slovenmi južným sme-
rom medzi Moravou a Dyjou a sever-
ným brehom Dunaja (v súčasnom Ra-

kúsku), takže pravdepodobne dosiahla 
veľkosť jadra Samovej ríše.
Mojmír I. upevnil základy štátu, a tak 
urobil potrebnú prípravu na ďalšie 
dielo, ktoré Prozreteľnosť chcela vyko-
nať skrze Rastislava pre dobro sloven-

ského národa i ostatných Slovanov.
(Pokračovanie nabudúce)

Legenda:
1: od 833 do 907: Moravské kniežatstvo 
2: od 833 do 907: Nitrianske kniežatstvo
3: spolu s  2 alebo spolu s 4
4: od 833 alebo od vlády Rastislava do (?)896: 
Nitrianske kniežatstvo
5: spolu s 1 alebo od roku 853/54 do (?)907: 
Moravské kniežatstvo
6: od roku 858 do (?)894: Nitrianske kniežatstvo
7: spolu s 2 alebo spolu s 22:
8: spolu s 6 alebo spolu s 20
9: od vlády Rastislava (846-870) alebo Svätopluka I. 
(871-894) do 896: Nitrianske kniežatstvo
10: spolu s 8 alebo spolu s 20
11: od 874 do (?) 907: Visliansko
12: pravdepodobne spolu s 11

13: od 880 do ?: Sliezsko (podľa niektorých názorov 
nebolo pripojené)
14: pravdepodobne spolu s 14
15: od 890 do 897: Lužica
16: veľmi pravdepodobne spolu s 15
17: veľmi pravdepodobne spolu s 15
18: pravdepodobne spolu s 15-17
19: od 888/890 do 894: Čechy
20: od 883/884 do 894: Panónske kniežatstvo
21: veľmi pravdepodobne spolu s 20
22: spolu s 20 (a 21): možno Panónske kniežatstvo
23: od 881/882 do 896: Zátisie
24: pravdepodobne spolu s 23
25: od vlády Svätopluka (871-894) do (?) 896
26: od vlády Svätopluka (871-894) do ?
27: spolu s 23 alebo spolu s 24
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ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

3. katechéza  9. december 2012 – Viera Jána Krstiteľa 
     spevnená pochybnosťami  (Lk 7,18-27)

nasledujúca v poradí
4. katechéza  13. január 2013 – Viera a vďačnosť   (Lk 17,11-19)

V strednej kaplnke (pri relikvii sv. Vincenta) je skrinka, do ktorej mô-
žete vhodiť svoj príspevok.

Rád by som sa podelil s vami o skúsenosť, že náš osobný akt viery má 
ďalekosiahle dôsledky a to nielen na nás samých.

Predtým, ako ma o.biskup Rudolf preložil z farnosti Koš do Katedrály, 
povzbudzoval ma v mojej práci vo farnosti, ako aj v pomoci v resociali-
začnom zariadení, v ktorom sa ľudia dostávali zo svojich závislostí.
– Bol by som rád, keby si tu mohol zostať ešte aspoň ďalších 7-8 rokov, 
– povedal mi.
No prešli asi dva mesiace a oznámil mi, že by ma potreboval v Banskej 
Bystrici.
Poslušnosť z viery mi pomohla prijať túto nečakanú zmenu. Keď som vy-
jadril súhlas, sám sa ma opýtal:
– A čo bude s tými, ktorým sa venuješ? Porozmýšľajme, kto by išiel na 
tvoje miesto, kto by ich mal rád...
Môj typ padol na Vladka Masláka a o.biskup s tým rád súhlasil.
A dôsledky?
Dnes dp. Maslák má v Kláštore pod Znievom cca 150 ľudí závislých alebo 
bezdomovcov, ktorým dáva strechu nad hlavou, učí ich nanovo vzťahu 
k práci a zodpovednosti za svoj život. Mnohí tam nachádzajú aj svoju 
cestu a živý vzťah k Bohu. 
Ale základ vzťahu k nim nadobudol práve v Koši.


