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Liturgický kalendár:

Prosba o vianočný strom
Prosíme o pomoc s vianočným stromom do Katedrály - ak niekto má 
strom, ktorý by chcel podarovať, radi ho prijmeme. A ak by ho niekto 
chcel na výmenu za mladý stromček, radi ho zabezpečíme.

Prosba
Riaditeľka Domu pre núdznych na Tajovského ulici prosí o pomoc 
so zimnou obuvou, ktorú môžete prinášať priamo do Domu pre 
núdznych.

Sv. omša v sobotu
V sobotu 17. novembra 2012 svätá omša o 18.00 nebude, nakoľko 
bude o 17.00 z príležitosti stužkovej slávnosti pre maturitné ročníky 
KGŠM. Hlavným celebrantom bude Mons. Marián Bublinec, diecézny 
administrátor.

Sv. omša v nedeľu
V nedeľu 18. novembra 2012 svätá omša o 9.30 bude zameraná pre deti, 
ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a ich rodičov.  Preto prosíme 
rešpektovať, že predné lavice budú rezervované pre nich.

Rok viery
V rámci Roka viery si môžete vypočuť prednášku dnes o 8.50 tu 
v Katedrále a budúcu nedeľu 18.11. o 17.30 v Pastoračnom centre 
sv. Gorazda bude prednášať dp. Ján Kuneš.

Zbierka na Kňazský seminár
Budúcu nedeľu bude celodiecézna zbierka na Kňazský seminár 
v Badíne. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Pondelok 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka

Štvrtok 15.11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi ľub. spomienka

Piatok 16.11.
Sv. Margity Škótskej
Sv. Gertrúdy, panny

ľub. spomienka

Sobota 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka

Nedeľa 18.11. 33. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Doctor Maximus – sv. Hieronym 
(r. 345 - 420).

Íroškótske a ďalšie misie
Po smrti kráľa Sama (+ 659) sa dá 
predpokladať častejšie prenikanie 
íroškotských misionárov. Medzi 
nimi si zaslúžia od nás spomien-
ku najmä horliví biskupi a opáti 
sv. Rupert a sv. Virgil, obaja Íri, a 
ich spoločníci, mnísi podľa prí-
kladu a pravidiel sv. Kolumbána 
- „pútnici pre Krista“.
Sv. Rupert okolo r. 700 prišiel 
do Regensburgu a šíril kresťan-
stvo po brehoch Dunaja, cestujúc 
loďou po Dunaji. Píše sa, že prišiel 
aj do Lorchu, mesta na rieke Enži, 
a až do Dolnej Panónie. Tým skôr 
mohol prísť aj do najvýznam-
nejšieho centra v strede Európy, 
priamo na vodnej ceste a na križo-
vatke hlavných európskych ciest, 
teda do Bratislavy a Devína. Preto 
pravdepodobne šíril kresťanstvo 
aj medzi našimi predkami, ktorí 
v tom čase žili nielen na súčasnom 
slovenskom území, ale aj v Panó-
nii, okolo stredného Dunaja, Blat

Národné, štátne a kresťanské počiatky Slovákov pred Rastislavom (III.)

Sv. Pavol a sv. Andronik, učitelia 
všetkých Slovanov
Ruský historik Nestor prvú evan-
jelizáciu Slovanov s nadšením pri-
pisuje nielen sv. Andronikovi, ale 
aj sv. Pavlovi:
,,Knieža Koceľ ustanovil Metoda 
za biskupa v Panónii, na stolci 
svätého apoštola Andronika, jed-
ného zo sedemdesiatich, učeníka 
svätého apoštola Pavla. ... Apoštol 
Andronik je teda slovanskému 
národu učiteľom, lebo prišiel až 
na Moravu. Aj apoštol Pavol tu 
učil; veď tu je Ilyrik, do ktorého 
až prišiel apoštol Pavol; spočiatku 
tu totiž boli Slovania. Pavol je teda 
učiteľom i slovanskému národu a 
od toho národa sme aj my, Rusi; 
tak teda i nám Rusom je Pavol 
učiteľom, pretože učil slovanský 
národ a ustanovil mu ako biskupa 
a nástupcu po sebe Andronika.“
Z tohto slovanského prostredia 
požehnaného pôsobením sv Pavla 
a sv. Andronika, zo Stridonu (me-
dzi Rijekou v Chorvátsku a Ilir-
skou Bistricou v Slovinsku) vzišiel 
najvzdelanejší z cirkevných otcov, 



ného jazera, i na území súčasného 
Dolného Rakúsku. Založil viaceré 
kláštory, dokonca aj kláštor a 
chrám sv. Petra na vrchu nad rie-
kou Salzach, najstarší kostol v Ra-
kúsku a prvopočiatok Soľnohradu 
(Salzburgu). Tak sa stal jeho zakla-
dateľom a jeho prvým biskupom. 
Zomrel v r. 718. V tomto misij-
nom diele podobne pokračoval aj 
sv. Virgil, ktorý okolo r. 767 sa stal 
soľnohradským biskupom.
S doznievajúcou íroškótskou 
misiou na územia jadra bývalej 
Samovej ríše nad Dunajom pri-
chádzali aj byzantskí misionári, 
najmä z gréckych kláštorov okolo 
severného a východného Jadranu, 
latinskí misionári z Aquileje a 
latinsko-franskí misionári z Ba-
vorska a šírili kresťanstvo najmä 
v centre bývalej Samovej ríše a 
v moravskom kniežatstve, do kto-
rých bol dobrý prístup zo západu 
i z juhu. To je už známa situácia, 
naznačená kniežaťom Rastislavom 
v jeho posolstve Michalovi III., 
pretrvávajúca vyše pol storočia:
„Náš ľud pohanstvo odvrhol a 
kresťanského zákona sa drží. 
A prišli k nám kresťanskí učitelia 
mnohí z Vlách (čiže Talianska) 
i Grécka i Nemiec. A učia nás 
rozlične” (ZK, kap. XIV. a ZM, kap. 
V.).

Obrat k lepšiemu za Karola 
Veľkého
Po smrti kráľa Sama kniežat-
stvá, posilnené vybudovanými 
hradiskami, najmä moravské a 
nitrianske, pretrvali, napriek osla-
benej vzájomnej jednote a útlaku 
zo strany Avarov. Podľa nesko-
rej tradície autorov zo 17. stor. 
nástupcami Sama boli jeho syn 
Moravod, potom Vladuc a Samov 
vnuk Suanthos. V r. 760 až 796 vlá-
dol na Morave Samoslav. Bol pora-
zený Karolom Veľkým, ktorý začal 
v zemi šíriť kresťanstvo. Svedčia 
o tom aj kresťanské kostrové hroby 
z 8. storočia. Po ňom neskorá tra-
dícia uvádza v r. 796-811 ako kráľa 
Moravy Hormidora, ktorý bojoval 
s Avarmi a ich pokoril. Zomrel na 
mor v r. 811. V r. 811–820 bol krá-
ľom Moravy Mojmír. 
Asi v r. 805 ho údajne pokrstil 
pasovský biskup Urolf. Mojmír 
v zemi šíril kresťanstvo. Mal troch 
synov, Boso-Hosa, Ljudevíta a už 
historicky známeho svojho ná-
stupcu Mojmíra I., ktorý tiež šíril 
kresťanstvo a upevnil jednotu slo-
venského kráľovstva Moravy.
Obrat k lepšiemu, podľa starých 
prameňov, nastal v roku 791 po-
rážkou Avarov pričinením Karola 
Veľkého. Tým sa zlepšili podmien-
ky pre celkový rozvoj, ako aj pre 
misie u našich predkov.

(Pokračovanie nabudúce)
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ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

práve túto nedeľu o 8:50
2. katechéza  11. november 2012 – Viera a modlitba  (Mk 11,12-14. 20-25)

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

V prvej katechéze sme vyjadrili prianie učiť sa reč viery tým, že sa o 
svojich zážitkoch a skúsenostiach viery budeme deliť v tejto rubrike k 
Roku viery. Ďakujeme za to, že ste prijali našu prosbu a už viacerí ste 
prispeli svojimi skúsenosťami (zážitkami) viery. 
V strednej kaplnke (pri relikvii sv. Vincenta) je skrinka, do ktorej 
môžete vhodiť svoj príspevok.

Z vašich svedectiev prinášame už štvrtý príspevok.

Kňaz sa pýtal 5-ročného dievčatka:
- Tak čo, už si napísala Ježiškovi, čo ti má priniesť pod stromček?
Malá, očividne zaujatá navliekaním korálok, iba záporne pokrútila 
hlavou.
Kňaz sa nedal a pokračoval:
- Ale rodičom si už isto povedala, čo majú pošepkať Ježiškovi, aby ti to 
doniesol.
Dievčatko zdvihlo hlavu a prekvapene, ba až nechápavo povedalo:
- Načo...?! Veď Ježiško všetko vie...
a pokojne pokračovalo vo svojej činnosti.


