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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 21.7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľub. spom. 

Utorok 22.7. Sv. Márie Magdalény Spomienka 

Streda 23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy Sviatok 

Štvrtok 24.7. Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza Ľub. spom. 

Piatok 25.7. Sv. Jakuba, apoštola Sviatok 

Sobota 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka 

Nedeľa 27.7. 17. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Pravidelná rubrika k Roku sv. Pavla  
Počnúc dnešnou nedeľou bude v Katedrálnom infoliste bývať pravidelná rubrika 
venovaná Roku sv. Pavla, ktorý Pápež Benedikt XVI. otvoril 28. júna 2008 
v Bazilike sv. Pavla v Ríme a bude trvať do 29. júna 2009. 
V tejto rubrike vám budeme pravidelne ponúkať informácie o sv. Pavlovi, 
o priebehu jubilejného roka v Cirkvi na Slovensku a predovšetkým v Ríme, ako 
aj rozpis, pomocou ktorého v priebehu jubilejného roka môžeme prečítať 
a rozjímať nad pavlovskými listami, podľa návrhu pátrov benediktínov, ktorí 
spravujú rímsku Baziliku sv. Pavla za hradbami. 
 

Svätec týždňa 
Sv. Jakub starší (1. stor.) 
Bol synom galilejského rybára Zebedeja a bratom apoštola Jána. Keďže medzi 
apoštolmi bol aj iný Jakub, odlišujeme ich prímením „starší“ a „mladší“. Tento 
starší Jakub patril do apoštolskej trojice (Peter, Jakub, Ján), ktorá bola prítomná aj 
pri premenení na vrchu Tábor, pri uzdravení Petrovej testinej, v Getsemanskej 
záhrade a na iných miestach, kde sa ostatní apoštoli nespomínajú. Jakub mal, 
spolu so svojím bratom, aj menej pekné charakterové vlastnosti. Chceli napríklad 
pomstiť nepohostinnosť Samaritánov, zaistiť si popredné miesta v Ježišovom 
kráľovstve a podobne. Po Ježišovom nanebovstúpení a po Turícach, kedy sa 
apoštoli rozišli do sveta, Jakub zostal pilierom cirkvi v Jeruzaleme a tu aj veľmi 
skoro, asi roku 42, zomrel mučeníckou smrťou. Vládca Herodes Agripa sa chcel 
totiž zapáčiť židom a preto dal Jakuba sťať. Jeho telo sa údajne dostalo 
v nasledujúcich storočiach do Španielska. Santiago de Compostela sa tak stalo 
najväčším stredovekým pútnickým miestom. 
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Milí priatelia, 
prihováram sa vám ako váš farár a dekan. 
Na slávnosť sv. Apoštolov Petra a Pavla 
sme v našich farnostiach čítali pastiersky 
list otcov biskupov, v ktorom sa píše: 
Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 28. júna 
2008 v Bazilike sv. Pavla v Ríme ohlásil, že apoštolovi Pavlovi venuje 
zvláštny jubilejný rok, ktorý bude trvať od 28. júna 2008 do 29. júna 
2009, pri príležitosti 2 000. výročia jeho narodenia, ktoré historici kladú 
medzi rok 7 až 10 po Kr. Privilegovaným miestom na tejto oslavy je 
Bazilika sv. Pavla na Ostijskej ceste v Ríme. Tam pod oltárom je Pavlova 
hrobka, ktorá už dvadsať storočí skrýva jeho ostatky. 
Aj my na Slovensku sa chceme zapojiť do osláv Roku sv. Pavla. Preto sa 
obraciame na vás, drahí bratia a sestry, týmto pastierskym listom, aby sme 
sa spolu s celou Katolíckou cirkvou učili od apoštola národov, ako pre 
Ježiša Krista dnes žiť. Živé spojenie s Cirkvou napomôže nielen s úžitkom 
osláviť tento jubilejný rok, ale – predovšetkým – umožňuje plnohodnotne 
prežívať naše kresťanstvo. ... Využime začínajúci sa Rok sv. Pavla a 
prehĺbme si osobný vzťah ku Kristovej Cirkvi, ktorej sme členmi. 
Zamilujme si jedinečné spoločenstvo, ktorého hlavou je náš Pán Ježiš 
Kristus. 
Po tejto výzve otcov biskupov, ako aj po tom, ako som objavil, čo všetko 
sa v iných krajinách v súvise s vyhlásením Roku sv. Pavla robí, uvedomil 
som si, že nemôžem čakať, ale treba začať konať od seba. V túžbe spoznať 
bližšie tohto velikána Cirkvi som si začal študovať rôzne materiály, začal 
som čítať pavlovské listy podľa návodu pátrov benediktínov, ktorí spravujú 
Baziliku sv. Pavla v Ríme, takže v priebehu roka môžem prečítať po 
častiach všetky listy a uvažovať nad nimi. Časom som pocítil, že sú to tak 
úžasné a cenné veci, o ktorých sa nedá mlčať. Preto som sa rozhodol 
sprostredkovať vám tieto poznatky a myšlienky, pomocou ktorých môžete 
lepšie spoznať sv. Pavla a cez jeho svedectvo, slová a orodovanie ľahšie 
kráčať za Pánom Ježišom. 
Väčšina materiálov, ktoré používam, pochádza z „dielne“ Dcér sv. Pavla – 
Pavlínok (predovšetkým plán putovania za Kristom so sv. Pavlom). 



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). 
 


