
Rok apoštola Pavla

Z príležitosti dvetisíceho výročia narodenia veľkého apoštola národov 
v sobotu 28. júna 2008 Benedikt XVI.  predsedal prvým vešperám Slávnosti sv. Petra a 

Pavla. Slávnosť sa začala o 18.00 hod. v Bazilike sv. Pavla za hradbami a pápež oficiálne 
otvoril „Rok sv. Pavla“, ktorý potrvá do 29. júna 2009. Na oslavách sa tiež podieľal 

ekumenický patriarcha Bartolomej I. a predstavitelia ďalších cirkví a kresťanských 
spoločenstiev. Pri tejto príležitosti tu Svätý Otec zapálil sviecu a odovzdal ju tamojším 

mníchom, ktorí ju budú opatrovať až do slávnostného ukončenia „Roka sv. Pavla“.

1. Pavlov pôvod a mladosť.
Pavol sa narodil v prvých rokoch kresťanského letopočtu v Tarze v Cilícii. (porovnaj 

Sk 21,39). Bol Žid z Benjamínovho kmeňa (porovnaj Flp 3,5). Pri obriezke dostal meno Šavol 
(hebrejsky Šaúl = vyprosený od Pána, vytúžený), ale od mladosti mal aj vedľajšie rímske 
meno Pavol (latisky Paulus = malý, nepatrný). Od narodenia bol rímsky občan (porov. Sk 22, 
27). Doma bol vychovaný prísne podľa Mojžišovho zákona a tradície predkov a bol 
prívržencom skupiny farizejov (porov. Flp 3,5).

Okrem materinskej aramejčiny si osvojil gréčtinu a zoznámil sa s helenistickou 
kultúrou a ľudovou filozofiou, ako aj s náboženstvom a politickou štruktúrou rímskeho 
impéria. Otec ho poslal do Jeruzalema, aby tam získal vyššie vzdelanie a stal sa učiteľom 
Zákona. Šaul sa v Jeruzaleme stal učeníkom slávneho učiteľa Gamaliela, ktorý patril 
k miernejším členom židovskej veľrady (porov. Sk 5, 34-39). Pod jeho vedením Pavol 
nadobudol dokonalú znalosť Zákona, osvojil si rabínsky spôsob myslenia a vykladania Písma, 
ako aj pravovernú židovskú zbožnosť (porov. Sk 22,3). Vyučil sa remeslu tkáča stanov a toto 
remeslo vykonával aj v čase svojich apoštolských ciest, aby nebol pri svojej misionárskej 
činnosti nikomu na ťarchu (porov. Sk 18,3; 1 Sol 2,9; 1 Kor 4,12). Zdá sa, že nebol ženatý 
(porov. 1 Kor 7,7) a po zdravotnej stránke trpel slabosťou a dajakou neznámou nepríjemnou 
chorobou (porov. Gal 4,13 n.; 2Kor 12,7-10). Osobne nepoznal pozemského Ježiša, lebo za 
čias jeho verejného života sa zdržoval v Tarze.

2. Pavol, apoštol Ježiša Krista.
Po Ježišovej smrti sa Šavol vrátil do Jeruzalema a stal sa fanatickým 

prenasledovateľom kresťanov, v ktorých videl odpadlíkov od židovstva. Mal účasť na 



kameňovaní Štefana (porov. Sk 7,58) a od veľkňaza si vyžiadal dovolenie, aby mohol 
kresťanov z Damasku priviesť v putách do Jeruzalema (porov. Sk 9,2). Na ceste do Damasku 
sa mu však zjavil vzkriesený Kristus, ktorý si ho vyvolil za apoštola medzi pohanmi (porov. 
Sk 9,1-19; 22,6-16; 26,12-18; 1Kor 9,1; Gal 1,13-17; Flp 3,12). Šavol prijal v Damasku krst 
a hneď začal ohlasovať, že Ježiš je Boží Syn (porov. Sk 9,20). 

Potom sa zdržal istý čas v Arábii (porov. Gal 1,17), opäť sa vrátil do Damasku, ale 
musel odtiaľ utiecť pred Židmi (porov. Sk 9,24). Tri roky po svojom obrátení navštívil Petra 
v Jeruzaleme a potom žil niekoľko rokov v Sýrii a v Cilícii (porov. Gal 1,18-21; Sk 9,30). 
Barnabáš ho z Tarzu priviedol znovu do Antiochie v Sýrii (porov. Sk 11,25) a spolu s ním 
v čase hladu zaniesol podporu kresťanom v Jeruzaleme (porov. Sk 11,27-30). Keď sa vrátili, 
Duch Svätý ich určil na misie medzi pohanmi (porov. Sk 13,1-13). Tým sa začína 
najdôležitejšie obdobie Pavlovho života: jeho tri veľké misijné cesty.

V rokoch 47-48 vykonal s Barnabášom a Jánom Markom prvú misijnú cestu na 
Cyprus a do južných provincií Malej Ázie (porov. Sk 13,1 – 14,26). V jednotlivých mestách 
(Antiochia v Pizídii, Ikónium, Lystra, Derbe) založili cirkevné spoločenstvá, ale zakúsili aj 
veľa príkorí pre evanjelium. Po návrate r. 49 sa Pavol s Barnabášom zúčastnil na 
Jeruzalemskom apoštolskom sneme (porov. Sk 15,1 -30).

Druhá misijná cesta (r.49 -52); porov. Sk 15,36 -18,22) apoštola Pavla v spoločnosti 
Sílasa (neskoršie Timoteja) viedla do Malej Ázie a odtiaľ na európsky kontinent (Filipy, 
Solún, Atény, Korint), kde založil významné kresťanské obce. Počas svojho pobytu v Korinte 
Pavol napísal Prvý a Druhý list Solúnčanom. Potom sa cez Efez vrátil do Antiochie v Sýrii.

Na tretej misijnej ceste (r. 53 – 58; porov. Sk 18,23 – 21,16) sa Pavol zdržal tri roky 
v Efeze, kde pôsobil s veľkým úspechom (porov. Sk 19,1 – 20,1; Kor 16,9) a prostredníctvom 
svojich spolupracovníkov založil kresťanské spoločenstvá v Kolosách, v Laodicei 
a v Hieropole ( porov. Kol 1,7; 2,1; 4,13). V Efeze napísal List Galaťanom, Prvý list 
Korinťanom a pravdepodobne aj List Filipanom. Prenasledovanie ho prinútilo odísť z Efezu 
cez Macedónsko ( tu napísal Druhý list Korinťanom) do Korintu (porov. Sk 20,3). Z Korintu 
poslal List Rimanom a potom sa cez Macedónsko, Troadu, Milét, Týrus a Cézareu vrátil do 
Jeruzalema, aby priniesol tamojším chudobným kresťanom výťažok zbierky macedónskych 
a korintských veriacich.

V Jeruzaleme ho zatkli a strávil dva roky vo väzení (r. 58-60) v Cézarei, v sídle 
rímskeho prokurátora, ktorým bol vtedy Félix a po ňom Festus. Z väzenia napísal List 
Kolosanom, Efezanom a Filemonovi. Aby sa vyhol židovskému súdu, odvolal sa na cisára 
a prokurátor ho poslal loďou do Ríma (porov. Sk 23,23 – 28,14). V Ríme sa Pavol zdržal ako 
väzeň dva roky (r. 61-63; porov. Sk 28,16-31), ale mohol sa dosť voľne pohybovať, prijímať 
návštevy a ohlasovať evanjelium.

Podľa istých náznakov v Pastorálnych listoch a v cirkevnej tradícii Pavol sa 
z rímskeho väzenia vyslobodil, ohlasoval evanjelium v Španielsku, ako už dávno predtým 
túžil (porov. Rim 15,28), potom vykonal cestu na východ (Efez, Kréta, Macedónsko...; porov. 
1 Tim 1,3; 2 Tim 4,13; Tít 3,12; 1 Tim 3,14; 4,13; 2 Tim 1,4). V Efeze nechal Timoteja a na 
Kréte Títa, aby zorganizovali tamojšie cirkevné obce a v Macedónsku napísal Prvý list 
Timotejovi a List Títovi. V Malej Ázii Pavla pravdepodobne zatkli ( v Troade? Alebo 
v Efeze?) a previezli do rímskeho väzenia, kde r. 67 krátko pred svojou mučeníckou smrťou 
napísal Druhý list Timotejovi.



3. Chronológia Pavlovho života:

Roky:     5 -10: Pavlovo narodenie v Tarze, v Cilícii (Malá Ázia).
           20 – 25: Teologická formácia u Gamaliela v Jeruzaleme.
           33 – 34: Obrátenie a krst v Damasku.
           34 – 36: Pobyt v Arábii.
           36 – 37: Prvá cesta do Jeruzalema, návšteva u sv. Petra
           37 – 42: Pobyt v Tarze.
                   43: Apoštolská činnosť v sýrskej Antiochii.
                   44: S Barnabášom so zbierkou pre chudobných v Jeruzaleme.
           47 – 48: Prvá misijná cesta.
                   49: Na Apoštolskom sneme v Jeruzaleme.
           49 – 52: Druhá misijná cesta.
           53 – 58: Tretia misijná cesta.
           58 – 60: Väznenie v Cézarei.
           61 – 63: Väznenie v Ríme.
           63 – 64: Cesta do Španielska.
           65 – 67: Cesta na Východ.
                   67: Mučenícka smrť v Ríme.

Rok sv. Pavla môže byť každému z nás príležitosťou pre:

•  nové objavenie postavy apoštola Pavla, jeho činnosti a ciest, o ktorých sa zvlášť píše 
v Skutkoch apoštolov, napísaných sv. Lukášom

• prečítanie si jeho apoštolských listov prvým kresťanským komunitám. Od sv. Pavla sa 
nám zachovalo 13 apoštolských listov, ktoré majú spolu 87 kapitol. Keď ich rozdelíme 
na celý rok, vychádzajú nám na čítanie 1-2 kapitoly týždenne

• pripomenúť si začiatky našej Cirkvi
• prehĺbenie si jeho bohaté učenie zamerané na „pohanov“ a rozjímanie o jeho 

spiritualite viery, nádeje a lásky 
• prehĺbenie viery a našej úlohy v súčastnej Cirkvi podľa jeho učenia
• intenzívnejšiu modlitbu a prácu v prospech jednoty všetkých kresťanov v jednej 

Cirkvi, v skutočnom „mystickom tele Krista“



Aby všetci kresťania vedeli o všetkých aktivitách, ktoré sa budú diať pri príležitosti „Roku sv. 
Pavla“, bola vytvorená špeciálna webová stránka www.annopaolino.org , ktorá bude stále 
aktualizovaná, aby sme mohli prežívať vrcholné udalosti v priamom prenose. Všetky 
programy počas roka sv. Pavla by mali mať zreteľný ekumenický rozmer: pozývať 
bratov rôznych kresťanských denominácií a spojiť sa v modlitbe za jednotu všetkých 
veriacich v Kristovom mystickom tele.

http://www.annopaolino.org/

