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Vydať sa za Kristom so sv. Pavlom 
Duchovná púť  
Každý jubilejný rok je časom milosti 
a neodmysliteľne k nemu patria aj púte na 
sväté miesta. Aj nastávajúci Rok sv. Pavla je 
čas zvláštnej milosti. Je výnimočným 
pozvaním vydať sa na duchovnú púť a kráčať 
po rovnakej ceste, po ktorej kráčal apoštol 
Pavol. 
Púť však nie je obyčajným zájazdom alebo 
výletom, ale znakom duchovného obrátenia. 
Veriaci človek túži vysloviť svoju rozhodnú 
odpoveď na Ježišovo volanie: „Poď za mnou,“ 
a preto sa vydáva na cestu. Na znak pokánia 
obetuje námahy cesty a smeruje k svätým 
miestam, ktoré sú symbolom našej nebeskej 
vlasti, Otcovho domu, do ktorého všetci 
putujeme. 
V tomto roku máme na našej duchovnej púti zvlášť vzácneho sprievodcu. Je ním 
apoštol Pavol. On sám nás nabáda vyjsť zo seba samých a kráčať za Ježišom 
Kristom, aby sme sa mu úplne odovzdali a celkom sa s ním zjednotili. 
Čo si zbaliť  
Ako si na každej púti v ruksaku nesieme jedlo, pitie a ďalšie potrebné veci, aj na 
našej duchovnej púti si pribalíme to, čo nám pomôže orientovať sa na ceste a 
dopĺňať energiu. 
1. Pokrmom, ktorý nám poskytne dostatok „energie“ nám bude čítanie a 
rozjímanie Písma svätého, hlavne listov sv. Pavla a Skutkov apoštolov. 



2. Nápojom, ktorý nám zaručí dostatočný prísun „duchovných minerálov“ bude 
osobná modlitba a účasť na liturgickom slávení v spoločenstve (v komunite, vo 
farnosti či v diecéze). 
3. Mapou a kompasom k tomu, aby sme sa na ceste nestratili, nám bude náuka 
Cirkvi, ktorá uchováva a vysvetľuje apoštolské učenie a pomáha nám uvádzať ho 
do života. 
Cieľ cesty 
Cieľ nášho putovania nám výstižne ukazuje blahoslavený Jakub Alberione: 
Pochopiť, žiť a hlásať Ježiša Krista tak, ako ho pochopil, žil a hlásal apoštol Pavol. 
Tento cieľ dosiahneme vtedy, keď budeme rásť vo viere a v nádeji a dovolíme, 
aby sa v nás vzmáhala Božia láska, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze 
Ducha Svätého, ktorého sme dostali (Rim 5,5). 
Etapy cesty 
Každá dobre pripravená púť je rozdelená do etáp, aby si pútnici správne rozdelili 
telesné a duchovné sily a v zdraví došli do svojho cieľa. Aj naše duchovné 
putovanie sa delí na etapy: 
1. vydať sa na cestu. Ak chcem s niekým putovať, musím ho poznať. Preto 
v tejto etape budeme spoznávať sv. Pavla ako človeka: jeho pôvod, náboženstvo, 
vzdelanie, zamestnanie... Táto etapa trvá od oficiálneho zahájenia Roku sv. 
Pavla (28. jún 2008) do Slávnosti nanebovzatia Panny Márie (15. augusta 2008);  
2. stretnúť sa s Kristom. V tejto etape budeme vnímať Pavlovo stretnutie 
s Kristom. Najskôr vo svetle jeho starého náboženského poznania a potom vo 
svetle nového – osvetleného pri osobnom stretnutí. Pavol totiž bral Krista vždy 
vážne. Táto etapa trvá od nedele po Slávnosti nanebovzatia Panny Márie (17. 
augusta 2008) až do Slávnosti Krista Kráľa (23. novembra 2008);  
3. žiariť. V tejto etape si povieme o prvej časti Pavlovho života po obrátení, 
kedy sa stal žiarivou hviezdou na oblohe mladej Kristovej Cirkvi. Budeme si ho 
takto všímať od 1. adventnej nedele (30. novembra 2008) do Sviatku Krstu Pána 
(11. januára 2009); 
4. bojovať. Životná púť je plná rôznych prekážok a ťažkostí. Ako s nimi bojoval 
Pavol, to sa budeme dozvedať v etape, ktorá trvá od 2. nedele „Cez rok“ (18. 
januára 2009) do Slávnosti Zmŕtvychvstania Pána (12. apríla 2009); 
5. slúžiť. Z horlivého farizeja a učiteľa Božieho Zákona sa stal horlivý a pokorný 
Apoštol Radostnej zvesti – Evanjelia. O tom, ako prebiehala táto jeho vnútorná 
premena, si budeme hovoriť od 2. veľkonočnej nedele – Sviatok Božieho 
Milosrdenstva (19. apríla 2009) – do Slávnosti Zoslania Ducha Svätého (31. mája 
2009); 
6. obetovať. Všimneme si, čoho všetkého sa Pavol snažil zriecť a čo všetko 
Bohu dával ako obetu, kým sa s Ním stretol z tváre do tváre. Táto etapa prebehne 
od Slávnosti Najsvätejšej Trojice (7. júna 2009) do Slávnosti sv. Pavla apoštola 
(29. júna 2009). 


