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Nech Vám Božie Dieťa 
dá pocítiť radostné ovocie 
z hľadania a nachádzania 

Božích stôp vo vašom 
každodennom živote. 

 

Požehnané Vianočné sviatky 
 

Vám prajú 

vaši duchovní otcovia 

Ján Krajčík a Marián Gregor 
 
 

Liturgický kalendár: 
 

Pondelok  21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka 

Štvrtok 24.12. Štedrý deň  

Piatok 25.12. SLÁVNOSŤ Narodenie Pána Slávnosť 

Sobota 26.12. Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok 

Nedeľa 27.12. Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Sviatok 

 

Predvianočné spovedanie 
Dnes (v nedeľu) budú viacerí kňazi spovedať vo farnostiach Radvaň 
a Fončorda. Od pondelka do stredy budú v Katedrále spovedať viacerí 
kňazi, podľa rozpisu, ktorý je na nástenke. Prosíme vás, aby ste využili 
najmä tieto dni, pretože vo štvrtok (Štedrý deň) už spovedať počas dňa 
nebudeme. 
Ak niekto chce pozvať kňaza domov pre svojich starších, či nevládnych 
príbuzných, nahlásiť sa môžete v sakristii alebo na farskom úrade. 
 

 



Pozývame: 
Dobrá novina  
Aj tento rok sa v našej farnosti organizuje koledovanie pod názvom Dobrá 
novina, ktorého súčasťou je aj zbierka na pomoc deťom v Afrike. Ak by aj 
vaše dieťa chcelo koledovať, prihlásiť ho môžete na telefónnych číslach 
0902/122 284 alebo 0910/502 623. 
 

Ak by ste radi 25. decembra privítali malých koledníkov doma medzi          
14. a 18. hodinou a chceli tak prispieť na pomoc chudobným deťom, 
prihlásiť sa môžete osobne v sakristii, na fare alebo telefonicky na čísle 
415-29-12, či mailom na adrese bb.katedrala@fara.sk. 
 

Predvianočný koncert  
Farnosť Banská Bystrica – Katedrála a Konzervatórium Jána Levoslava 
Bellu vás pozývajú na Predvianočný koncert Speváckeho zboru 
a Komorného orchestra Konzervatória. 
Koncert sa uskutoční v pondelok, 21. decembra 2009 o 19.00 hod. 
v Katedrále sv. Františka Xaverského. 
 

Vianočný koncert  
Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva Banská Bystrica – 
Belveder pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 26.12.2009 
o 15.00 hod. vo farskom kostole Božieho milosrdenstva. 
 

Novoročná púť  
Novoročná púť do Medžugorja sa bude konať v dňoch 28.12.2009-3.1.2010. 
Cena: 160 €. Informácie: p. Hrušková 414 40 18, 381 00 66, 0905 291 732. 
 
 

Svätec týždňa 
 

Sv. Ján Kentský (1390 – 1473) 
Žil v období spoločenských i vnútrocirkevných nepokojov. Pápežský titul si 
nárokovali naraz tri osoby, čo spôsobovalo bolestivé delenia v Cirkvi. Okrem 
toho v Čechách vzniklo husitské hnutie, ktoré značne rozvírilo náboženskú 
a politickú hladinu. Aj v tomto ťažkom období sa však našli veľké osobnosti, 
ktoré sväto slúžili Cirkvi a dušiam. Ján k nim rozhodne patrí. Pochádzal 
z mestečka Kenty pri Krakove. Študoval na krakovskej univerzite a stal sa 
kňazom. V ťažkom období nepokojov Ján priznával chyby Cirkvi, no zdôraz-
ňoval, že dôstojnosť Cirkvi je vážnejšia ako všetky chyby, ktoré sa v nej 
vyskytujú vplyvom ľudskej slabosti. Obnovu Cirkvi začal Ján od seba. S veľkým 
záujmom študoval teológiu a vynikal nevšednou dobročinnosťou. Neraz sa 
zriekol doslova všetkého, aby pomohol núdznym. Štyrikrát putoval do Ríma 



a raz do Svätej zeme. Pri dobrodružstvách so zbojníkmi, Ján na nich tak 
zapôsobil svojou úprimnosťou a skromnosťou, že mu vrátili všetko, čo mu 
ukradli a rozhodli sa zmeniť svoj život. Zomrel 83 ročný a je pochovaný 
v kostole sv. Anny v Krakove.  
 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
1199..0066..22000099  ––  1111..0066..22001100  

 

Počas nasledujúcich týždňov sa budeme v našej  
rubrike postupne dozvedať o príprave na kňazstvo  
v jeho jednotlivých fázach. 
Dnes o príprave počas štúdia. 
 

PPRRÍÍPPRRAAVVAA  NNAA  KKŇŇAAZZSSTTVVOO  ––    
PPOOČČAASS  ŠŠTTÚÚDDIIAA  TTEEOOLLÓÓGGIIEE  
Psychologické testy sú dôležitou skúškou kandidáta na kňazstvo. Jedná sa tu 
totiž o jeho duševné zdravie. Či dokáže normálne myslieť, vychádzať 
a spolupracovať s inými, či nie je príliš náladový a pod. Okrem nich je       
pred vstupom do seminára potrebné absolvovať prijímačky, pozostávajúce 
z písomnej a ústnej skúšky. Ide tu o otázky z katechizmu, z dejín Cirkvi, ako aj 
o akýsi spoločenský rozhľad kandidáta. Po prijatí do seminára nasledujú 
stretnutia kandidátov s predstavenými, kde im je už dopredu vysvetlený 
spôsob života a štúdia v seminári. Prvý súvislý pobyt – prvý ročník štúdia – 
začína duchovnými cvičeniami. Je to približne päť dní strávených v tichu, kde 
sa účastníci venujú modlitbe a rozjímaniu, zúčastňujú sa spoločných 
prednášok a svätých omší. Potom sa už začína normálny akademický rok, tak 
ako na iných vysokých školách. V prvých ročníkoch seminára sa kladie dôraz 
na predmety ako filozofia (staroveká, stredoveká, novoveká a súčasná), 
rozličné filozofické disciplíny (logika, kritika, metafyzika, kozmológia, 
antropológia, etika a teodicea), cirkevné dejiny, dokumenty Druhého 
vatikánskeho koncilu, základy teológie, biblická archeológia, kresťanská 
archeológia, patrológia, úvod do Svätého písma, Starý zákon, Nový zákon, 
biblické jazyky (hebrejčina a gréčtina), latinčina, liturgika, liturgický 
spev, špirituálna teológia a ešte jeden z cudzích jazykov. V ďalších ročníkoch 
prichádza pedagogika, psychológia, katechetika, rétorika, homiletika, 
misiológia, ekumenizmus, sociálna náuka Cirkvi, teológia náboženstva, 
religionistika, pastorálna psychológia, pastorálna medicína, kancelaristika, 
kánonické právo, morálna teológia, pastorálna teológia a dogmatika (tá má 



tiež množstvo poddisciplín, ktoré sa zaoberajú pravdami viery, týkajúcimi sa 
Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, Cirkvi, sviatostí a pod.). V druhom ročníku 
sa odohrávajú štátnice z filozofie, v treťom ročníku štátnice z pedagogiky 
a v šiestom z kánonického práva, morálnej, pastorálnej a dogmatickej teológie. 
Študent má zároveň napísať diplomovú prácu na tému z niektorého predmetu. 
Prednáša sa počas šiestich rokov v dvanástich semestroch. Od pondelka         
do piatku, každý deň asi po päť hodín, v šiestom ročníku už pomenej. 
Skúškové obdobie býva na konci každého semestra, no vyskytnú sa aj občasné 
písomky počas roka, tak ako aj na iných školách. Štúdium sa ukončí s titulom 
magister, ktorý sa udelí počas slávnostnej promócie. To by bola vzdelávacia 
stránka prípravy na kňazstvo. To je však z celkovej prípravy iba časť.  
Ďalšou dôležitou časťou je samotný pobyt v seminári. Seminár totiž nie je iba 
obyčajný internát. Seminarista v prvých ročníkoch býva na izbe s viacerými, 
v posledných ročníkoch býva sám. Je to príležitosť učiť sa vychádzať s ľuďmi 
rozličných pováh, ako aj vyskúšať si život osamote. Denný režim seminaristu 
vyzerá asi takto: 5:30 – budíček, ranné chvály, svätá omša, rozjímanie, raňajky; 
8:00 – prednášky až do obeda, poobede pár hodín voľna, potom pár hodín 
štúdia až do 18:15, kedy sú vešpery, večera, voľný program a asi 20:30 začína 
spoločné čítanie, modlitba kompletória a o 21:30 začína nočný odpočinok. 
Samozrejme počas soboty, nedele a sviatkov je tento program trochu voľnejší. 
Občas sa vyskytnú aj brigády v areáli seminára, upratovanie a nácvik 
liturgických spevov. Väčšina seminárov má vlastnú knižnicu, niektoré aj 
ihrisko, telocvičňu a posilňovňu. Denný režim umožňuje seminaristovi 
venovať rozumný čas štúdiu, koníčkom, oddychu a modlitbe. Celá formácia 
teda sleduje komplexné dozrievanie bohoslovca, ktorý tak postupne prijíma 
menšie a väčšie záväzky a zodpovednosť. Ale o tom až nabudúce.  
 
 
 


