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Liturgický kalendár: 
 
 

Streda 6.1. ZJAVENIE PÁNA Slávnosť 

Štvrtok 7.1. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza Ľub. spom. 

Nedeľa 10.1. KRST KRISTA PÁNA Slávnosť 

 
 

Slávnosť Zjavenia Pána 
V stredu je slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu.           
Pri sv. omšiach sa podľa zvyku bude žehnať voda, ktorú si potom môžete 
zobrať do svojich domácností. Svätú omšu o 9.30 hod. bude celebrovať 
diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž. 
Taktiež je zvykom požehnávanie domov (koleda). Kto by mal záujem 
o požehnanie svojho príbytku, môže sa zapísať v sakristii alebo sa priamo 
dohodnúť s kňazom. 
 
 

Trojkráľový vianočný koncert 
Katedrálny spevácky zbor Xaverius vás pozýva na Trojkráľový vianočný 
koncert, ktorý sa uskutoční v stredu, 6. januára 2010 o 16.00 v Katedrále 
sv. Františka Xaverského. 
Predstaví sa nám päť speváckych zborov mesta, ktoré budú potom 
spoločne sprevádzať liturgiu sv. omše o 18.00 hod. 
 
 
 

Svätec týždňa 
 

Sv. Alžbeta Anna Bayley-Setonová (1774 – 1821) 
Je prvou svätorečenou Američankou. Pochádzala z nekatolíckej – 
episkopálnej rodiny. Jej otec bol známym americkým chirurgom. Alžbeta 
v detstve i neskôr prežila viacero bolestivých udalostí. Zomrela jej mama 
a neskôr aj mladšia sestra. Alžbeta so staršou sestrou bývali u strýka 
Viliama, ktorý bol farmárom neďaleko New Yorku. Ako 20 ročná uzavrela 
manželstvo. Narodili sa jej štyri deti – dve dievčatá a dvaja chlapci. Jej 
manžel však čoskoro zomrel na tuberkulózu. Ešte predtým však na radu 



lekárov odišiel s celou rodinou do Talianska. Po jeho smrti rodinka ostala 
ešte niekoľko mesiacov v Taliansku. Tu sa Alžbeta bližšie oboznámila 
s katolíckou Cirkvou. Zaujala ju predovšetkým viera v Eucharistiu, úcta 
k Panne Márii a apoštolský pôvod katolíckej Cirkvi. Po návrate do Ameriky 
sa stala katolíčkou. Jej príbuzní ju preto odsudzovali. Usadila sa 
v Baltimore, kde založila rodinnú školu pre dievčatá. Bola veľmi 
inteligentná a citlivá pre potreby druhých. Spolu s nasledovníčkami 
vytvorila rehoľnú spoločnosť Milosrdných sestier sv. Jozefa. V Emitsburgu 
založila prvú katolícku farskú školu v USA. Venovala sa predovšetkým 
chudobným deťom. Zomrela 47 ročná, vyčerpaná tuberkulózou. 
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Počas týchto týždňov sa v našej rubrike postupne 
dozvedáme o príprave na kňazstvo v jeho  
jednotlivých fázach. 
Dnes si priblížime tzv. „nižšie svätenia“. 
 

PPRRÍÍPPRRAAVVAA  NNAA  KKŇŇAAZZSSTTVVOO  ––    
„„NNIIŽŽŠŠIIEE  SSVVÄÄTTEENNIIAA““  VVČČEERRAA  AA  DDNNEESS  
Stredoveká príprava na duchovné povolanie mala svoje osobité symbolické 
úkony. Niektoré z nich pretrvali až do Druhého vatikánskeho koncilu 
(1962-1965), iné zanikli už skôr. Do duchovného stavu prijímal 
bohoslovcov biskup pristrihnutím vlasov. Bohoslovec tak nosil na vrchu 
hlavy vyholený krúžok (tonzúru), ktorá mu mala pripomínať Ježišovu 
tŕňovú korunu, ako aj korunu, ktorú očakáva v nebesiach. Biskup potom 
odovzdal bohoslovcom rochetu – skrátené biele rúcho, ktoré im malo 
pripomínať, že začali nový, zasvätený život. O tri roky neskôr prijímali štyri 
nižšie svätenia – ostiariát, lektorát, exorcistát a akolytát. Aj tieto svätenia 
majú svoje korene ešte v kresťanskom staroveku, no postupne začali 
strácať na význame. Ostiariát – vrátnictvo. Bola to úloha dôležitá zvlášť 
v čase prenasledovania kresťanov. Ostiári mali otvárať a zatvárať dvere, 
aby sa medzi veriacich nevotrel niekto nepovolaný. Okrem toho zvolávali 
veriacich na bohoslužbu v čase, keď sa ešte nepoužívali zvony. Ich ďalšou 
úlohou bolo prichystať bohoslužobné knihy a otvárať ich na miestach, kde 
sa malo čítať. Dnes by sme mohli povedať, že tieto funkcie plní kostolník, 



zvonár a librifer (ten, kto nosí knihy). Lektorát – čitateľstvo. Úlohou 
lektora bolo čítať pri liturgii zo Svätého písma. Exorcistát – zaklínačstvo – 
bolo spojené s úlohou vyháňať diabla (konať exorcizmus) tak, ako to robil 
Pán Ježiš. Táto služba je aj dnes v Cirkvi potrebná, lebo posadnutosť sa 
vyskytuje aj v súčasnosti. Dnes však plní túto úlohu už len jedna osoba 
v diecéze, ktorú na to ustanoví biskup. Exorcista spolupracuje 
s psychológmi a psychiatrami, ktorý vylúčia možnosť psychickej poruchy 
a tým sa potvrdí, že osoba, ktorej sa má pomôcť, je postihnutá 
nadprirodzeným spôsobom. Vyháňanie diabla sa uskutočňuje modlitbou 
a rozkazmi adresovanými diablovi (ako to vidíme aj u Ježiša). Akolytát – 
svieconosičstvo. Akolyta mal v minulosti    na starosti zapaľovanie 
chrámových sviec a ich nosenie. Dnes akolyta pomáha kňazovi pri 
rozdávaní svätého prijímania v chráme alebo v domácnostiach starých 
a chorých ľudí. Po rozdávaní akolyta umýva liturgické nádoby.  
Z týchto štyroch nižších svätení dnes ostali iba dve – lektorát a akolytát. 
Lektorát prijímajú bohoslovci v treťom ročníku, keď im biskup do rúk 
podáva Sväté písmo a pritom im hovorí: „Prijmi knihu Písma svätého 

a verne podávaj ďalej Božie slovo, aby ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí“. 
Tento obrad sa odohráva počas svätej omše, po homílii. Podobne je to aj 
s obradom akolytátu, ktorý bohoslovci prijímajú vo štvrtom ročníku. 
Biskup odovzdáva kandidátovi do rúk nádobu s hostiami a pri tom hovorí: 
„Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol 

dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi“. Tieto dve ministériá – lektorát 
a akolytát už predstavujú prvé úlohy a zodpovednosť, ktoré kandidáti        
na seba berú predtým 
ako prijmú diakonskú 
vysviacku. 
Tá je už totiž  sväte-
ním v tom najvlastnej-
šom zmysle slova. Ale 
o tom až nabudúce.   

 


