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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 4.8. Sv. Jána Márie Vianeyho, kňaza Spomienka 

Streda 5.8. Výročie posviacky hl. mariánskej baziliky v Ríme Ľub. spom. 

Štvrtok 6.8. Premenenie Pána Sviatok 

Piatok 7.8. 
Sv. Sixta II., pápeža a spoločníkov, mučeníkov  
Sv. Kajetána, kňaza 

Ľub. spom. 

Sobota 8.8. Sv. Dominika, kňaza Spomienka 

Nedeľa 9.8. 19. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Prvý piatok 
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude v závere ranných        
sv. omší a večer na záver adorácie. 
 

Odpustky v Roku kňazov 
V utorok, 4. augusta, t.j. v deň 150. výročia zbožnej smrti sv. Jána Márie Vianneya a    
na prvý štvrtok mesiaca (6. augusta) je možné v rámci Roka kňazov aby všetci 
veriaci, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, a ktorí sa v kostole alebo v kaplnke 
zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú za kňazov Cirkvi modlitby Ježišovi 
Kristovi, najvyššiemu a večnému Kňazovi – a tiež akýkoľvek dobrý skutok, 
urobený v ten deň – aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca, získali 
úplné odpustky pri splnení troch podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba 
na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 
V utorok aj vo štvrtok sa odpustkovú modlitbu a modlitbu na úmysel Sv. Otca 
pomodlíme spoločne v závere svätých omší. 
 
 
 

Ponúkame: 
Oznam Rytierstva Nepoškvrnenej 
Duchovné cvičenia s P. Adamom Baranom, OFM Conv. budú 27.-30.8.2009 v Králikoch. 
Poplatok za stravu a ubytovanie je 35,00 Eur. Prihlasovanie a bližšie informácie: 
Ľubomír Kovalčík, Magurská 69, 974 11 Banská Bystrica, tel. 0948/018431 
 

Centrum ďalšieho vzdelávania 
Teologický inštitút pri Kňazskom seminári v Badíne oznamuje, že otvára Centrum 
ďalšieho vzdelávania pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať 
v teologických vedách. Centrum ďalšieho vzdelávania otvára tri študijné odbory:  



1. Filozoficko-teologické vzdelávanie pre lektorov a akolytov 
2. Teologická antropológia a antropologická katechéza 
3. Teológia manželstva a rodiny 

Vzdelávací proces bude trvať 3 roky. Podmienkou pre Univerzitné vzdelávanie je 
maturita.  
Podrobnejšie informácie a formulár prihlášky nájdete na www.xaver.sk alebo           
na tel.č. 048/4182240. 
Prihlášky treba poslať podľa formulára do 01.09.2009 na adresu KS: 

TI pri KS sv. Františka Xaverského 
Banská 28 
976 32 Badín 

 
 

Svätec týždňa 
Sv. Dominik (1175?-1221) 
Pochádzal z nábožnej španielskej rodiny. Po skončení teológie si ho všimol jeho 
biskup Diego. Videl, že Dominik je múdry, šikovný a zbožný, preto ho poveroval 
rozličnými úlohami. Dominik cestoval s biskupom a všímal si vystupovanie bludárov 
v južnom Francúzsku. Protipólom bludárov mali byť pápežskí kazatelia, ktorých život 
však zaostával za ohlasovaním. Dominik a biskup Diego vyzývali týchto kazateľov, aby 
aj žili podľa toho, čo hlásajú. Sami sa im stali príkladom. Pápež veľmi ochotne takéto 
účinkovanie schválil, lebo konečne začalo prinášať žiadané ovocie. Po smrti biskupa 
Diega už Dominik vnímal potrebu akejsi organizácie kazateľského diela. Preto 
s povolením pápeža založil rehoľu kazateľov, nazvanú neskôr dominikáni. Dominikovi 
rehoľníci svojimi kázňami a príkladom sa stali oporou pre jednoduchých ľudí, 
pomýlených bludnými náukami valdéncov a albigéncov. Kláštory dominikánov 
čoskoro môžeme nájsť nielen vo Francúzsku a Španielsku, ale aj v Taliansku 
a Nemecku. Vysilený Dominik zomiera v Bologni medzi svojimi rehoľnými 
spolubratmi. 
 
 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
1199..0066..22000099  ––  1199..0066..22001100  

 

Keď Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok kňazov, 
našu pozornosť upriamil na svätého arského farára, 
Jána Máriu Vianneya, ktorý zomrel pred 150 rokmi. 
Aby sme lepšie spoznali tohto kňaza, ktorý je Cirkvou 
ustanovený za patróna kňazov, v našom Katedrálnom 
infoliste prinášame jeho životopis so súhlasom 
spracovateľa ThDr. Gabriela Brendzu, farára 
v Selciach.  
 



SSVV..  JJÁÁNN  MMÁÁRRIIAA  VVIIAANNNNEEYY  ((II..))    
Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, obci 
ležiacej asi 8 km od francúzskeho Lyonu. Mal päť súrodencov, 
s ktorými vyrastal v atmosfére lásky a hlbokej viery. Najmä 
matka ich všetkých od malička viedla k zbožnosti. Ján bol ako 
syn jednoduchého sedliaka od detstva zvyknutý na chudobný, 
tvrdý život plný práce. Poľnohospodárske práce, pri ktorých 
museli pomáhať aj deti, v tom čase veľmi sťažovali pravidelnú školskú dochádzku. 
Okrem toho aj do najodľahlejších dediniek zasahovali nepokoje revolúcie z roku 
1789. Od revolúcie až do roku 1803 bola základná dedinský škola v Dardilly 
zatvorená. Keď Ján prvý raz sedel v školskej lavici mal už 17 rokov. V tomto veku 
sa veľmi ťažko učia základy gramatiky a aritmetiky. Ján navštevoval základnú 
školu tri zimy a naučil sa čítať, písať a počítať, avšak nikdy neprekonal veľké 
ťažkosti v štúdiu a veľmi ťažko sa učil latinsky.  
Náboženská situácia v porevolučnom Francúzsku bola veľmi zložitá. Revolúciou 
rozpútaná nenávisť voči náboženstvu bola v roku 1790 zlegalizovaná tzv. 
„civilnou konštitúciou kléru“. V novembri toho istého roku Národné 
zhromaždenie rozhodlo, že kňazi musia vykonať civilnú prísahu. Nakoniec „zákon 
o podozrivých“ odsúdil odopieračov prísahy na smrť. Kto udal kňaza 
odmietajúceho prísahu dostal odmenu. Kto skrývajúcemu sa kňazovi pomáhal, bol 
potrestaný. Vo Francúzsku vznikla podzemná Cirkev a bohoslužby i vysluhovanie 
sviatostí sa vykonávali tajne. Rodina Vianneyovcov skrývala Cirkvi verných 
kňazov a zachovala si vieru. Ján si do smrti pamätal tajné nočné omše                      
vo vzdialených chatrčiach a stodolách ku ktorým sa spolu s rodičmi často opatrne 
zakrádal. Predovšetkým často spomínal na svoje prvé sväté prijímanie, ktoré ako 
13 ročný prijal tajne v sedliackej izbe za zatvorenými okenicami. Pred oknom 
sedliackeho domu, v ktorej sa konala skrytá slávnosť, postavili veľkú fúru sena, 
aby u priveľmi aktívnych agentoch revolúcie nevyvolali najmenšie podozrenia. 
V rodinnej výchove a obdive týchto hrdinských a verných kňazov treba 
hľadať korene Jánovho kňazského povolania. Pri návrate z jednej takejto 
tajnej omše chlapec Ján údajne povedal: „Keby som mal to šťastie a stal by som sa 
kňazom, priviedol by som mnoho ľudí k Bohu.“  
Prekážky Jánovho kňazského povolania sa zdali neprekonateľné. Farár v Écully, 
statočný vyznávač Karol Balley sa snažil Jána učiť latinčinu a základy filozofie. 
Hoci sa učil takmer 7 rokov, nedosiahol požadovaný pokrok. V októbri 1812 farár 
Balley svojho žiaka, ktorý sa mu takmer stal adoptívnym synom, uviedol                
do malého seminára vo Verriéres na ročné filozofické štúdium. Tu si Ján Mária 
veľa vytrpel, keďže nerozumel latinsky a nakoniec bol z malého seminára 
prepustený. Nestrácal však odvahu a u farára Balleya študoval filozofiu                   
vo francúzštine. V októbri 1813 mu farár Balley vybavil prijatie do veľkého 
seminára v Lyone. Jeho pobyt v tomto seminári trval len poldruha mesiaca, 
nedokázal totiž sledovať prednášky v latinčine a predstavení ho poslali naspäť 



k jeho farárovi. Balley mu potom prednášal základy teológie vo francúzštine. Ján 
zložil predpísané skúšky na fare v Écully a keďže bol veľký nedostatok kňazov, 
generálny vikár v Lyone Courbon, ktorý si mimoriadne vážil úsudok váženého 
farára Balleya dovolil, aby bol Ján Vianney vysvätený na kňaza. Kňazská vysviacka 
sa konala 13. augusta 1815 v Grenoble a po nej sa Ján stal kaplánom u farára 
Balleya v Écully.  
Treba povedať, že hoci Jánovo štúdium teológie trvalo sotva dva roky, je 
skreslená predstava, že bol nevzdelancom. Nedostatok vedomostí ešte 
neznamená nedostatok inteligencie. Jánovej pamäti chýbal cvik, lebo priveľmi 
neskoro začal so štúdiom. Nevyznal sa v pravidlách gramatiky a nerozumel 
latinsky, avšak pri-rodzenú inteligenciu mal. Farár z Arsu sa po celý svoj život 
vzdelával. Keď mal príležitosť ísť do Lyonu, vždy zašiel aj do kníhkupectiev 
a kupoval si knihy. V je-ho pozostalosti sa zachovalo 400 knižných zväzkov! 
Pritom za dobrú súkromnú knižnicu sa považovala taká, ktorá obsahovala 30 
knižných titulov. Ján miloval životopisy svätých, ďalej knihy o mystikoch, ale mal 
aj učebnice z dogmatiky, morálnej teológie a niekoľko zbierok kázní. Keď mu to 
čas dovolil, študoval a zí-skaval teologické vedomosti. Ján mal prirodzený dar 
živej a bystrej inteligencie. Bol komunikatívny a životopisci o ňom hovoria ako 
o srdečnom a veselom človeku. V spoločnosti kňazov rád rozprával anekdoty 
a srdečne sa smial. 
Po dvojročnom pôsobení v Écully bol Ján Vianney vymenovaný za miestneho 
kaplána v Arse, ktorý vtedy patril do blízkej farnosti Misérieux. Keď sa vybral       
na cestu do Arsu, mal 31 rokov. Ars mal v tom čase 230 obyvateľov a ležal cca 35 
km severne od Lyonu. Situáciu v Arse výstižne opisuje správa jeho predchodcu 
z roku 1804: „Všetci obyvatelia obce, počtom 370, vyznávajú katolícke 
náboženstvo. Z nich iba ženy a deti, ktoré som pripravil na prvé sväté prijímanie 
pristupujú k sviatostiam. Všetci muži sa sústavne držia bokom, ale na nedeľnej 
bohoslužbe sú zväčšia prítomní. Vyučovanie náboženstva je štyrikrát v týždni. 
Nikto naň nechodí. Často ani tí, čo sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. V čase 
od kosby sena do sviatku sv. Martina sa vyučovanie náboženstva nekoná. Je tu 
škola pre deti z ľudu, pre chlapcov a pre dievčatá. Učiteľom je obyvateľ dediny, 
ktorý pravdaže prenecháva starosť o vyučovanie náboženstva kňazovi. 
Vyučovanie je veľmi namáhavé, deti sú hlúpe a neschopné. Väčšina z nich sa ničím 
okrem krstu neodlišuje od zvierat. Nie je ľahké presvedčiť otcov a matky 
o význame spoločnej modlitby a čítania evanjelia. Je však tiež málo domov, 
v ktorých to niekto dokáže.... Ľudia z Arsu chovajú veľa dobytka. Pastiermi sú ich 
vlastné deti ako aj deti z blízkeho okolia. Tieto deti a mladí sa v letnom období     
na sviatky a v nedeľu za žiadnu cenu neukážu v kostole....“ Pochmúrny obraz 
o náboženskej situácii, ktorý neplatil iba o dedine Ars, odzrkadľuje smutné 
nedostatky revolúcie, náboženskú ľahostajnosť, chudobu, ale aj materializmus. 

 


