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Liturgický kalendár: 
 

Streda 17.2. POPOLCOVÁ STREDA  

Nedeľa 21.2. 1. Pôstna nedeľa  

 

Pôstne obdobie 
Popolcovou stredou začína pôstne obdobie, čas prípravy na slávenie 
veľkonočného tajomstva nášho vykúpenia. Sväté omše sú ako vo všedný 
deň. Pri svätých omšiach bude udeľovaný popolec. Popolcová streda je 
dňom pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás vo svedomí viaže prísny pôst, 
t.j. v tento deň je zdržiavanie sa od mäsitých pokrmov a len raz za deň je 
možné nasýtiť sa.  
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dosiahli 14-ty rok života.  
Zákon pôstu (najesť sa dosýta len raz) zaväzuje od 18-teho do 60-teho 
roku života. Chorých a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže 
zdržiavanie sa od jedla. 
Deti do 14-teho roku neviaže pôst, ale v kresťanskej výchove treba aj deti 
viesť k pravému zmyslu pokánia.  
 

Pobožnosť krížovej cesty 
Pobožnosť Krížovej cesty bude v našej farnosti v pôstne nedele na Kalvárii 
podľa rozpisu, ktorý nájdete na zadnej strane infolistu.  
Budúcu nedeľu – 1. pôstnu, má na starosti pobožnosť a následne aj                 
sv. omšu o 15.30 naša farnosť. Preto vás všetkých pozývam zúčastniť sa 
tejto prvej pobožnosti krížovej cesty v pôstnom období na Kalvárii. 
 

Zbierka na Charitu 
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu. Všetkým darcom už 
vopred Pán Boh zaplať. 
 

Zbierka na Haiti 
Poďakovanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska veriacim                
za zbierku pre Haiti. 
Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť tisícov ľudí a obrovské 
materiálne škody. Zostalo mnoho sirôt, opustených a chudobných. Konferencia 
biskupov Slovenska reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, 



ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. S potešením 
konštatujem, že ku 9. februáru 2010 máme na účte 1 057 000 eúr. V mene 
Konferencie biskupov Slovenska vyjadrujem veľkú vďačnosť všetkým 
veľkorysým darcom. Štedrosť veriacich, ktorí navštevujú nedeľné bohoslužby 
je o to vzácnejšia, že tak urobili v čase pretrvávajúcej hospodárskej krízy. Toto 
je najkrajšie svedectvo vernosti Kristovmu evanjeliu. 
Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou 
charitou vyberie v krátkom čase vhodné projekty, ktoré podporí. Takto 
chceme čo najefektívnejšie prispieť k obnove života na Haiti. O vybratých 
projektoch a spôsobe použitia peňazí zo zbierky budeme verejnosť 
informovať. 

Mons. Stanislav Zvolenský 
predseda Konferencie biskupov Slovenska 

 

Svätec týždňa 
 

Sv. sedem zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie  
(13.stor.) 

Nevšedný nadpis nám hovorí o siedmich vážených a verejne činných 
florentských občanoch. Podľa mena poznáme iba dvoch: Bonfiglio a Alexius 
Falconieri, mená ostatných sa nám nezachovali. Týchto siedmich mužov 
spočiatku spájal nábožný život, v ktorom išli skutky kajúcnosti ruka v ruke 
s mariánskou úctou. Pôvodne bolo ich túžbou žiť v odlúčenosti od sveta 
a preto odišli z Florencie na vrch Monte Senario. Neskôr však pôsobili aj 
apoštolsky medzi ľuďmi. Postupne sa z nich vyformovala rehoľa s názvom 
Služobníci Panny Márie, alebo jednoducho servíti. Ich vznik silno súvisel 
s dvoma už predtým vzniknutými rehoľami františkánov a dominikánov. 
I servíti sa z celého srdca snažili o obnovu duchovného života, spojeného 
s chudobou. V tradícii rehole bola prechovávaná veľká úcta k siedmim 
zakladateľom, ktorým neskôr pápež Lev XIII. priznal titul svätých. Rehoľa 
servítov spočiatku účinkovala iba v Taliansku, o pár storočí aj v iných častiach 
Európy. Z tejto rehole pochádzalo mnoho dobrých rehoľníkov, duchovných 
pastierov, ale aj teológov, vedcov a umelcov.  
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Dnes si priblížime biskupskú vysviacku. 
V mnohom je podobná s diakonskou a kňazskou, 
a predsa je iná. 
V čom spočíva rozdiel? To môžeme zistiť počas  



nasledujúcich dvoch príspevkov. 
 

BBIISSKKUUPPSSKKÁÁ  VVYYSSVVIIAACCKKAA  ((II..))  
Na čele každej diecézy stojí biskup. Je to jeden z kňazov diecézy, ktorý 
prijal biskupskú vysviacku. Prijatiu tejto vysviacky však predchádza 
skúmanie, kto z kňazov vlastnej (alebo aj inej) diecézy by bol na túto službu 
vhodný. Skúma sa život, pravovernosť a doterajšie pôsobenie kandidátov. 
Ich mená spolu s posudkami sa predložia svätému otcovi. Vatikán má právo 
poslať ďalšie otázky o kandidátoch, využiť viaceré spôsoby rozhodovania 
a napokon určiť, kto bude novým biskupom. Takáto vec sa teda nikdy 
nesmie diať bez potvrdenia pápežom. Ak je o kandidátovi rozhodnuté, 
nasleduje biskupská vysviacka. Biskupa vysviacajú traja iní biskupi, pričom 
jeden z nich je hlavný svätiteľ. Vysviacka sa udeľuje vo svätej omši.                  
Po prečítaní evanjelia sa spieva spev k Duchu Svätému. Potom sa prečíta 
apoštolské poverenie vykonať vysviacku. Po homílii kladie hlavný svätiteľ 
kandidátovi tieto otázky: „Starodávne ustanovenie svätých Otcov prikazuje, 
aby sme sa toho, čo má byť vysvätený za biskupa, pred tvárou všetkého 
ľudu opýtali, či chce zachovať vieru a vykonávať svoj úrad. Chceš teda, 
drahý brat, úrad, ktorý nám bol zverený od apoštolov a ktorý máme tebe 
dať vkladaním rúk, s milosťou Božou vykonávať až do smrti?“ „Chceš verne 
a neochvejne hlásať Kristovo evanjelium?“ Chceš poklad viery, podľa 
tradície už od apoštolov vždy a všade zachovávaný v Cirkvi, chrániť 
v čistote a neporušenosti?“ „Chceš budovať telo Kristovo, jeho Cirkev, 
a vytrvať v jej jednote spolu so zborom biskupov pod autoritou nástupcu 
svätého apoštola Petra?“ „Chceš úprimne preukazovať poslušnosť 
nástupcovi svätého apoštola Petra?“ „Chceš sa ako dobrý otec spolu                   
so svojimi spoluslužobníkmi kňazmi a diakonmi starať o svätý Boží ľud 
a viesť ho cestou spásy?“ „Chceš byť pre meno Pánovo milosrdný a láskavý 
voči chudobným, cudzincom a voči všetkým, čo potrebujú pomoc?“ „Chceš 
ako dobrý pastier hľadať blúdiace ovce a privádzať ich do Pánovho 
ovčinca?“ „Chceš sa neúnavne modliť k všemohúcemu Bohu za svätý ľud 
a bez hany plniť veľkňazský úrad?“ na všetky tieto otázky kandidát 
odpovedá: „Chcem“ a hlavný svätiteľ zakončí: „Boh, ktorý začal v tebe 
dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Po krátkej modlitbe nasledujú litánie 
k všetkým svätým. Kandidát leží na dlažbe chrámu, ostatní kľačia.  
O tom, čo nasleduje po litániách, sa dozvieme nabudúce. 
 

 
 



 


