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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 8.3. Sv. Ján z Boha, rehoľník  

Utorok 9.3. Sv. Františka Rímska, rehoľníčka  

Nedeľa 14.3. 4. Pôstna nedeľa  

 
 

Pobožnosť krížovej cesty 
Pobožnosť Krížovej cesty je aj túto nedeľu na Kalvárii o 14.30,              
a po nej je sv. omša.  
 

Petícia 
Nový zákon o sociálnych službách diskriminuje poskytovateľov 
týchto služieb, ktorí nie sú štátni, lebo nedáva rovnaké príspevky aj 
zariadeniam, ktoré sú súkromné alebo cirkevné. Praktický dopad 
tohto zákona je taký, že ak chcete aby sa o vás vo vašej starobe 
postaral neverejný sektor, štát vám nedoplatí a budete si musieť 
takmer v plnej výške všetko hradiť. Alebo zostáva druhá možnosť,    
že si vyberiete len štátne zariadenie. Asociácia poskytovateľov 
sociálnych služieb nás prosí formou petície vyjadriť nesúhlas s touto 
diskrimináciou poskytovateľov, aj užívateľov týchto služieb. 
Vzadu za lavicami budú  
 
 
 

Svätec týždňa 
 

Sv. Ján z Boha (1495 - 1550) 
Hoci pochádzal z Portugalska, takmer celý život prežil v Španielsku. 
Už od detstva mal dobrodružný život – ako osemročný sa stratil 
z domu. Dostal sa do Španielska, kde vyrastal na dvore istého grófa. 
Tam dostal vzdelanie a neskôr sa prihlásil k vojsku. Bojoval aj              
pri Viedni proti Turkom. Keď sa vrátil, živil sa kníhkupectvom. Ako 
vyše 40 ročný prežil vnútornú premenu, no nevedel, čo má presne 
robiť. Začal konať prehnané pokánie za dovtedajší život, čo mnohí 



pochopili ako pomätenosť a zavreli ho do blázinca. Tam ho navštívil 
bl. Ján Avilský, ktorého kázne Ján už dávnejšie obdivoval. Ján Avilský 
mu radil umiernenosť v sebaumŕtvovaní. Ján od tej chvíle venoval 
všetky svoje sily chudobným a chorým. Založil nemocnicu, ktorú stále 
vylepšoval a rozdeľoval oddelenia pre rozličné choroby. Zbožnosť 
a systematická starostlivosť o chorých pritiahla mnohých 
nasledovníkov. Ján tak mohol otvoriť a rozbehnúť ďalšie nemocnice. 
Pritom sa staral aj o siroty, mládež, robotníkov a iných núdznych 
ľudí. Zomrel 55 ročný s krížom na hrudi a so slovami: „Ježiš,                 
do tvojich rúk porúčam svoju dušu.“ Už za jeho života sa okolo neho 
vytvorilo spoločenstvo, neskôr nazvané ako „Nemocničný rád sv. Jána 
z Boha“ (u nás známy ako „Milosrdní bratia“). 
 
 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
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V rámci Roka kňazov by sme vám radi priniesli 
slovník funkcií a úradov aj s vysvetlením, ktoré  
sa v Cirkvi používajú, nakoľko sme sa viackrát  
stretli s otázkou, čo to-ktoré slovo znamená. 
 
 

SSLLOOVVNNÍÍKK  FFUUNNKKCCIIÍÍ  AA  ÚÚRRAADDOOVV  AA  IINNÝÝCCHH  NNÁÁZZVVOOVV  
 
Použitá literatúra:  
František Vnuk – Príručný slovník kresťanstva (2003)  
Kolektív autorov – Malý teologický lexikon (1989) 

 
abbé (gr. abbas –otec, opát) – pôvodne titul opáta. Od konca 18.st. 
oslovenie svetského kňaza vo Francúzsku. 
akolyta (gr. akólutos – následník) – pomocník pri liturgických úkonoch. 
Objavuje sa už v 3. st. Jeho najdôležitejšou úlohou bolo preniesť 
konsekrované hostie z pápežskej liturgie do titulárnych kostolov. 
V galskej cirkvi mal akolyta povinnosť zapaľovať svetlá pri bohoslužbe 



a prinášať víno a vodu na oltár. Postavenie akolytu bolo veľmi dôležité. 
Patrilo medzi najvyššie z nižších svätení. Dnes sa už nepokladá               
za svätenie ale službu (ministérium). Akolyta môže rozdávať sv. 
prijímanie, purifikovať (čistiť posvätné nádoby). Môže aj vystaviť 
Eucharistiu k adorácii, nesmie ňou však požehnávať.   
almužník – pôvodne kňaz alebo rehoľník na kráľovskom dvore, ktorý 
bol poverený poskytovať materiálnu pomoc chudobným, čo prišli žobrať 
o pomoc. Neskôr to bol rozdávač almužny hlavne v reholiach, ktoré sa 
venovali charitatívnej činnosti. 
apologéta (gr. apologeomai – hovoriť na obranu) – starokresťanský 
spisovateľ z obdobia r. 120 – 220, ktorý vystúpil na obranu kresťanskej 
viery proti pohanom, židom alebo zblúdilým kresťanom. Apologéti 
filozofickými argumentmi vysvetľovali a obhajovali kresťanskú náuku. 
Patria sem: Aristides, sv. Justín, Atenagoras, Teofil, Tertulián, Minucius 
Felix a ďalší. 
apoštol (gr. apostolos – poslaný, vyslaný) – v biblickom zmysle slova 
jeden z dvanástich najbližších Ježišových učeníkov, poslaných vydávať 
svedectvo o Kristovom učení, smrti a zmŕtvychvstaní. (Ich zoznam sme 
už uviedli vyššie.) Neskôr sa k nim priraďuje aj Pavol a Barnabáš. Titul 
apoštola sa napokon začal priraďovať aj prvým misionárom, ktorí 
prinášali svetlo viery pohanským národom mimo niekdajšej Rímskej ríše, 
napr. sv. Patrik, apoštol Írska; sv. Bonifác, apoštol Nemecka; sv. Cyril 
a Metod, apoštoli Slovanov a pod. 
apoštolskí otcovia – titul, ktorým sa od konca 17.st. označujú najstarší 
nebiblickí cirkevní otcovia, ktorých diela, nadväzujúce na dobu apoštolov 
a podávajúce vernú tradíciu, sa čiastočne alebo úplne zachovali. Patria 
sem: Klement Rímsky (+96), Ignác Antiochijský (+107), autor spisu 
Hermasov pastier (2.st.), Polykarp zo Smyrny (+155), Papiáš z Hierapolu 
(+130) a ďalší. 
apoštolský administrátor – 1. dočasný správca diecézy pri mimo-
riadnych okolnostiach (napr. keď je biskup mimo diecézy, keď sa vzdal, 
alebo bol pozbavený úradu, keď zomrel a jeho nástupca ešte nebol 
určený, alebo keď biskup nemôže spravovať časť svojho územia 
z politických dôvodov); 2. ordinár na čele apoštolskej administratúry             
so všetkými právomocami diecézneho biskupa. 
 

 



 


