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Zbierka na misie 
Minulú nedeľu bola zbierka na misie. V našej farnosti sa vyzbieralo 
1.122,00 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 

Pozývame: 
Organfest 
Fakulta múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici a 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – Katedrála pozývajú      
na organový festival ORGANFEST 2009 BANSKÁ BYSTRICA, konaný     
pod záštitou Mons. Rudolfa Baláža, banskobystrického diecézneho biskupa, 
ktorý začína v nedeľu, 18. októbra 2009 o 16.00 hod. v Katedrále             
sv. Františka Xaverského. 
Predstavia sa na ňom nielen slovenskí, ale aj zahraniční umelci – organisti.  
Dnes sa predstaví český organista Václav Uhlíř. 
Nasledujúce koncerty sa budú konať v nedele  8.11. a 15.11. vždy o 16.00 
v Katedrále sv. Františka Xaverského. 
 
 

 
Svätec týždňa 
 

Sv. Alfonz Rodriguez (1533 - 1617) 
Pochádzal z početnej rodiny obchodníka s látkami v Segovii, v strednom 
Španielsku. Ako 14 ročný začal študovať v jezuitskom kolégiu. Čoskoro mu 
však zomrel otec a Alfonz musel prerušiť štúdium a prevziať vedenie 
obchodu. Keď sa jeho súrodenci osamostatnili, oženil sa a mal dve deti.     
Po siedmich rokoch šťastného manželstva však stratil úplne všetko – 
manželku, obidve deti aj majetok. Tieto rany prijal s kresťanskou 
odovzdanosťou. Najprv chcel pokračovať v štúdiách, ktoré prerušil pred 20 
rokmi. No to sa mu už nedarilo. Preto bol prijatý za rehoľného brata          

Streda 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok 

Nedeľa 1.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH  Slávnosť 



do jezuitskej rehole. Čoskoro dosiahol takú rehoľnú zrelosť, že ho 
predstavení poslali do kláštora na ostrove Mallorca. Tam pôsobil celý život 
ako vrátnik. Bol veľmi prísny na seba, ale láskavý k iným. Jeho 
nadpriemerná duchovná hĺbka priťahovala mnohých, ktorí hľadali 
povzbudenie a radu. Jeho nadprirodzená láska, zjavenia a iné skúsenosti ho 
zaradili medzi veľkých španielskych mystikov. Jeho pohreb bol veľkolepou 
manifestáciou kresťanskej viery.   
 
 
 
 

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

 

V kapitole APOŠTOLI, PRVÍ KŇAZI NOVÉHO  
ZÁKONA (II) sme v závere čítali slová:  
Po smrti apoštolov sa ustálila organizácia kňazských 
služieb v trojstupňovej hierarchii: biskup, pastier a  
predseda spoločenstva, obklopený presbytermi, 
 ktorému pomáhajú diakoni. 
Dnes, skôr ako sa budeme venovať historickému pohľadu na kňazstvo, si 
priblížime tieto tri stupne služobného kňazstva. 
 

DDVVEE  ÚÚČČAASSTTII  NNAA  JJEEDDIINNOOMM  KKRRIISSTTOOVVOOMM  KKŇŇAAZZSSTTVVEE  
VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  KKŇŇAAZZSSTTVVOO  
Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí:  
Kristus, Veľkňaz a jediný prostredník, urobil z Cirkvi „kráľovstvo kňazov 
svojmu Bohu a Otcovi“ (Zjv 1,6). Celé spoločenstvo veriacich ako také je 
kňazské. Veriaci vykonávajú svoje krstné kňazstvo svojou účasťou        
na poslaní Krista, Kňaza, Proroka a Kráľa, každý podľa vlastného 
povolania. Sviatosťami krstu a birmovania sú veriaci „posvätení na… sväté 
kňazstvo“. (1546) 
 

SSLLUUŽŽOOBBNNÉÉ  KKŇŇAAZZSSTTVVOO  
Služobné alebo hierarchické kňazstvo biskupov a kňazov a spoločné 
kňazstvo všetkých veriacich, hoci „jedno… i druhé svojím vlastným 
spôsobom má účasť na jedinom Kristovom kňazstve“, predsa sa od seba 
podstatne líšia, i keď „sú navzájom na seba zamerané“. V akom zmysle? 



Kým spoločné kňazstvo veriacich sa uskutočňuje rozvíjaním krstnej 
milosti, života viery, nádeje a lásky, života podľa Ducha, služobné kňazstvo 
je v službách spoločného kňazstva, je zamerané na rozvíjanie krstnej 
milosti všetkých kresťanov. Je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus 
neprestajne buduje a vedie svoju Cirkev. Preto sa prenáša osobitnou 
sviatosťou, sviatosťou posvätného stavu (1547).  
 

TTRRII  SSTTUUPPNNEE  KKŇŇAAZZSSTTVVAA  
Táto Bohom ustanovená kňazská služba je v Cirkvi vykonávaná v troch 
stupňoch. Tí, ktorí ju vykonávajú, sa už od dávnych čias volajú biskupi, 
kňazi a diakoni. 
Hlavné miesto má služba tých, ktorí sú ustanovení za biskupov. Sú 
nástupcami apoštolov. Biskupskou vysviackou sa im udeľuje plnosť 
kňazstva. Liturgický zvyk Cirkvi aj výroky svätých Otcov túto plnosť 
kňazstva nazývajú najvyšším kňazstvom – biskup veľkňaz. Každý biskup 
ako Kristov zástupca má pastierske poslanie v miestnej cirkvi, ktorá mu 
bola zverená. Kolegiálne má so všetkými bratmi v episkopáte účasť        
na starostlivosti o všetky cirkvi. Aj Eucharistia, ktorú slávi biskup, má 
celkom osobitný význam, ako prejav Cirkvi zhromaždenej okolo oltára, kde 
predsedá ten, ktorý zastupuje Ježiša Krista – Dobrého pastiera a hlavu 
svojej Cirkvi. 
Spolupracovníkmi biskupského stavu sú kňazi – presbyteri, ktorí svoje 
posvätné poslanie služby kňazstva vykonávajú v závislosti od svojho 
biskupa a v spoločenstve s ním, predovšetkým v eucharistickom 
zhromaždení, kde konajú v osobe Krista a ohlasujú jeho tajomstvo. Tak 
spájajú prosby veriacich s obetou Ježiša Krista. Sľub poslušnosti, ktorý 
skladajú biskupovi pri vysviacke, a biskupov bozk pokoja po vysviacke 
znamenajú, že biskup ich pokladá za svojich spolupracovníkov, za svojich 
synov, bratov a priateľov. Oni sú zasa zaviazaní láskou a poslušnosťou. 
Diakoni prijímajú nižší stupeň kňazského svätenia. V prvotnej cirkvi ich 
prvoradou úlohou bola starostlivosť o siroty a vdovy. Sú osobitne spätí 
s biskupom. Asistujú biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev. 
Osobitným spôsobom majú účasť na Kristovom poslaní a na jeho milosti. 
Tajomstvo posvätného stavu aj ich označuje nezmazateľným znakom 
(charakterom), ktorý nemôže nikto odstrániť a ktorý ich pripodobňuje 
Kristovi. 
Keďže prostredníctvom vysväteného služobníka koniec - koncov pôsobí 
a uskutočňuje spásu sám Kristus, nehodnosť služobníka neprekáža, aby 
Kristus skrze neho pôsobil. Svätý Augustín dôrazne tvrdí: „Pyšného 



služobníka treba priradiť k diablovi. Ale Kristov dar, čo prúdi cez neho, sa 

nepoškvrní; je čisté, čo prechádza cez neho, prichádza číre do úrodnej pôdy. 

Lebo duchovná sila sviatosti je ako svetlo; tí, ktorých má osvietiť, prijímajú ho 

čisté a ak prechádza cez nečistých, nepoškvrní sa.“ 
A duchovný dar, ktorý sa udeľuje kňazskou vysviackou, vyjadruje modlitba 
byzantského obradu. Biskup, okrem iného, hovorí: „Pane, naplň darom 
Svätého Ducha toho, ktorého si láskavo povýšil na kňazskú hodnosť, aby 
bol hoden stáť bez úhony pred tvojím oltárom, hlásať evanjelium tvojho 
kráľovstva, posväcovať slovo tvojej pravdy, prinášať ti dary a duchovné 
obety a obnovovať tvoj ľud kúpeľom znovuzrodenia, aby tak aj on sám išiel 
v ústrety nášmu veľkému Bohu a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, tvojmu 
jednorodenému Synovi v deň jeho druhého príchodu a od tvojej nesmiernej 
dobroty dostal odmenu za verné vykonávanie svojho posvätného 
stavu.“Pred veľkosťou kňazskej milosti a kňazského poslania svätí učitelia 
cítili v sebe naliehavú výzvu na obrátenie, aby celým svojím životom 
odpovedali tomu, ktorého sviatosť ich ustanovila za vysvätených 
služobníkov. Svätý Gregor Naziánsky ešte ako mladý kňaz zvolá: „Najprv sa 
treba očistiť, až potom očisťovať iných, najprv sa učiť múdrosti, až potom 
v nej poučovať iných, stať sa svetlom, a potom osvecovať iných, priblížiť sa 
k Bohu, a tak k nemu privádzať iných, posvätiť sa, a potom posväcovať, 
viesť za ruku a múdro radiť. Viem, čí služobníci sme, na aké miesto sme 
postavení a kam sme poslaní. Poznám Božiu vznešenosť a ľudskú slabosť, 
ale aj jej silu. Kto je teda kňaz? Je obranca pravdy, ktorý bude stáť s anjelmi, 
vzdávať chvály s archanjelmi, prinášať obety na nebeský oltár, s Kristom 
vykonávať kňazstvo, obnovovať tvora, utvárať v ňom Boží obraz, pracovať 
pre nebeský svet a, čo je najväčšie, bude bohom a iných bude 
zbožstvovať.“A svätý farár z Arsu hovorí: „Kňaz pokračuje v diele vykúpenia 

na zemi ... Keby sme tu na zemi dobre pochopili, čím je kňaz, umreli by sme 

nie od strachu, ale z lásky. Kňazstvo je láska Ježišovho srdca.“ 
 


