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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 2.2. OBETOVANIE   PÁNA  Sviatok 

Streda 3.2. 
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka  
Sv. Oskára, biskupa Ľub. spom. 

Piatok 5.2. Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka 

Sobota 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka 

Nedeľa 7.2. 5. Nedeľa v Cezročnom období  

 

Deň zasväteného života 
2. február je Dňom zasväteného života. Rehoľníci a zasvätení laici, 
žijúci v našej diecéze, budú mať stretnutie s diecéznym biskupom, 
Mons. Rudolfom Balážom v Katedrále, v utorok 2. februára počas 
slávnostnej sv. omše o 17.00 hod.  
Pri tejto sv. omši bude aj požehnanie sviec. 
Preto sv. omša pre mládež o 18.00 hod. v tento deň nebude. 
 

Pobožnosti v týždni 
V týždni je prvý piatok mesiaca. Prvopiatková pobožnosť bude ráno 
po svätých omšiach a večer na ukončenie adorácie o 17.30 hod. 
Pozývame vás aj na tradičnú Fatimskú sobotu na Starých Horách. 
 

Zbierka na Haiti 
Minulú nedeľu sa konala zbierka na Haiti. V našej farnosti sa 
vyzbieralo 2.640 €.  
Ďakoval som Pánu Bohu a ďakujem aj vám, že vaše srdcia sú také 
veľké a tak otvorené pre trpiacich ľudí. 
 

Zbierka na Katolícku univerzitu 
Dnes je celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Svätec týždňa 
 

Sv. Agáta (zom. r.251?) 
Žila na veľkom stredomorskom ostrove Sicília. Pochádzala zrejme z mesta 
Catania, z významnej bohatej rodiny. Rozhodla sa žiť ako panna zasvätená 
Kristovi. Preto odmietala pytačov. Jeden z nich sa jej za odmietnutie 
pomstil a udal ju rímskym úradom ako kresťanku. Sudca dal Agátu najprv 
pod dozor skazenej žene, ktorá ju mala charakterovo zlomiť. To sa však 
nepodarilo. Bola väznená. Sudca ju chcel najprv peknými rečami získať    
pre pohanstvo. Potom ju dal bičovať, pichať a páliť. Nakoniec jej dal 
odrezať prsia a skrvavenú ju hodil do žalára. Legenda hovorí, že sa jej tam 
zjavil sv. Peter a uzdravila sa. A tak potom Agátu podrobili ďalším mukám, 
po ktorých zomrela. Celý proces prebehol počas prenasledovania 
kresťanov, za cisára Décia (249-251). Kresťania Agáte po smrti prejavovali 
veľkú úctu. Na prvé výročie jej smrti vybuchla sopka Etna a hrozilo, že láva 
zničí Cataniu. Kresťania sa vtedy modlili pri jej hrobe. Zobrali plachtu z jej 
hrobu a išli oproti postupujúcej láve, ktorá sa zastavila. Od tej chvíle sa 
Agáta stala patrónkou mesta.   
 
Je vhodné ešte doplniť, že je aj patrónkou Mammacentra sv. Agáty 
v Banskej Bystrici na Belvedéri, kde veľa žien hľadá – a veríme, že               
na príhovor sv. Agáty aj nájde – zdravie v chorobe rakoviny prsníka. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Minulý týždeň sme ukončili tému prípravy  
kňazstvo samotnou kňazskou vysviackou. 
Dnes si povieme niečo o tom, čo čaká mladého 
kňaza vo farnosti skôr, ako sa stane farárom. 
 
 



KKŇŇAAZZ  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  ((II..))  
Priebeh prípravy na kňazstvo sme doviedli až do momentu kňazskej 
vysviacky. Tu sa to však nekončí. Všetko sa iba začína, veď už začínajúci 
bohoslovec má pred očami tie roky horlivej služby Bohu i ľuďom, kvôli 
ktorej sa chce stať kňazom. Slúži sväté omše, spovedá, krstí, sobáši, 
pochováva, udeľuje pomazanie chorých, pripravuje deti na sväté 
prijímanie, pripravuje mladých na prijatie sviatosti birmovania, 
snúbenecké páry pripravuje na sobáš, vyučuje náboženstvo, organizuje 
všelijaké akcie pre mládež a iné vekové skupiny (tábory, výlety, stretká 
a pod.), počúva ťažkosti ľudí, snaží sa pomôcť a poradiť, navštevuje 
domácnosti, nosí sväté prijímanie chorým. Ak mu ostane nejaký voľný čas, 
môže sa venovať športu, či iným záľubám. Medzi jeho najdôležitejšie 
činnosti však naďalej patrí modlitba a štúdium. Okrem modlitby breviára 
(o ktorej ešte bude reč) je veľmi potrebná osobná modlitba, rozjímanie, 
adorácia, ruženec a hlavne čítanie Svätého písma. Bez týchto prvkov 
kňazský život veľmi rýchlo stratí iskru a účinnosť. Účinnosť kňaza totiž 
nespočíva iba v tom, čo robí navonok. Za svoju farnosť sa musí 
predovšetkým modliť. Aby však vedel dobre poradiť a aby mohol viesť 
dialóg s ľuďmi rozličnej vedomostnej úrovne, musí aj sám naďalej 
študovať. Práve na to slúži v prvých šiestich rokoch kňazstva tzv. 
permanentná formácia, v ktorej sú novokňazi vyzvaní napísať prácu, z tej – 
ktorej teologickej disciplíny. Práca je potom prediskutovaná na pohovore, 
či skúške. Po ukončení šiestich rokov permanentnej formácie, sa kňaz môže 
stať samostatným farárom. Ako kaplán totiž neniesol zodpovednosť                 
za farnosť, iba pomáhal farárovi. Taký kaplán zvyčajne pôsobí na viacerých 
miestach, aby rozšíril svoje skúsenosti 
a vnímal osobitosti jednotlivých farností. 
Nie všade sa mu musí dariť, nie všade ho 
pochopia – a na to si musí zvyknúť. Ak 
začne samostatne pôsobiť vo farnosti ešte 
pred ukončením permanentnej formácie, 
nie je ešte farárom iba tzv. farským 
administrátorom. V podstate v tom však 
nie je veľký rozdiel a ľudia ho aj tak 
zvyčajne volajú „pán farár“. 
K povinnostiam kaplána však teraz 
pribúdajú ďalšie úlohy a zodpovednosť.  

(pokračovanie na budúce) 

 


